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ABSTRAK 
 
Lailaturrahmah, Tsalist. 2014. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model 

Take and Give dengan Media Powerpoint pada Siswa Kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Kota Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Ali Sunarso, 

M.Pd. 304. 

   

Mata pelajaran IPS memiliki tujuan agar peserta didik mampu mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-

hari. Hasil refleksi yang dilakukan oleh peneliti bersama guru kolabolator SD Negeri 

Plalangan 04 Semarang ditemukan masalah dalam pembelajaran IPS di kelas V. Guru 

kurang variatif dalam menggunakan model pembelajaran. Guru hanya sebatas 

menyampaikan materi pembelajaran yang ada di buku. Penggunaan media pembelajaran 

yang disediakan sekolah belum optimal. Sebagian besar siswa pasif dalam kegiatan 

pembelajaran. Hanya beberapa siswa yang mendominasi saat diskusi kelompok, hasil 

belajar siswa rendah dengan ketuntasan klasikal 32%. Salah satu upaya untuk mengatasi 

masalah tersebut yaitu menerapkan model pembelajaran take and give dengan media 

powerpoint. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi rumusan masalah umum: 

Apakah penerapan model take and give dengan media powerpoint dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang?. 

Sedangkan rumusan masalah khusus yaitu: Apakah penerapan model take and give 

dengan media powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang?. Tujuan dalam 

penelitian ini meliputi tujuan umum: Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui 

model take and give dengan media powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 

04 Semarang. Tujuan khusus: Untuk meningkatkan ketrampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan model take and give dengan media 

powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas melalui model pembelajaran 

take and give dengan media powerpoint  yang terdiri atas tiga siklus. Setiap siklus terdiri 

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

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian meliputi guru dan siswa kelas V 

SD Negeri Plalangan 04 Semarang. Teknik pegumpulan data menggunakan teknik tes dan 

non tes.  Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Keterampilan guru pada siklus I memperoleh 

skor 17 dengan kategori cukup, siklus II memperoleh skor 27 dengan kategori baik dan 

pada siklus III memperoleh skor 33 dengan kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa pada 

siklus I memperoleh rerata skor total 13,5  kategori cukup, pada siklus II memperoleh 

rerata skor total 21,9  kategori baik dan pada siklus III memperoleh rerata skor total 37,3 

kategori sangat baik. (3) Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 64% , meningkat 

pada siklus II menjadi 75%, dan meningkat pada siklus III  menjadi 100%.  Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah melalui model pembelajaran take and give dengan media 

powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.. Disarankan agar guru menerapkan model 

pembelajaran take and give  dengan media powerpoint agar siswa dapat belajar aktif dan 

mandiri. 

 

Kata kunci: Kualitas pembelajaran IPS, model pembelajaran take and give, media 

powerpoint. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern seperti sekarang ini, diperlukan adanya pendidikan yang 

berkualitas bagi siswa untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin maju. 

Oleh karena itu diperlukan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. 

Pembelajaran tersebut harus mampu mengembangkan ranah kognitif (pengetahuan), 

afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan) bagi siswa. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1 

menerangkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a) 

pendidikan agama, b) pendidikan kewarganegaraan, c) bahasa, d) matematika, e) ilmu 

pengetahuan alam, f) ilmu pengetahuan sosial, g) seni dan budaya, h) pendidikan 

jasmani dan olahraga, i) keterampilan/kejuruan, dan j) muatan lokal. (Depdiknas, 

2007: 15) 

Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada pasal 37 ayat 1 juga didukung oleh Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan 

bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 
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dan prasarana, standar pengelolaaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar (SD) semua 

pihak yang berkaitan dengan pendidikan yakni guru, siswa, pemerintah harus dapat 

memenuhi tuntutan kurikulum agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. 

Berbagai upaya untuk memenuhi tuntutan kurikulum yaitu salah satunya dengan 

menyelenggarakan berbagai mata pelajaran dalam pembelajaran yang sesuai Standar 

Nasional Pendidikan. (Depdiknas, 2007: 210) 

Salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan untuk memenuhi 

tuntutan kurikulum tersebut adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial di masyarakat. Pada jenjang 

SD/MI mata pelajaran IPS diajarkan secara terpadu yang memuat materi geografi, 

sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, 

serta warga dunia yang cinta damai. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang 

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

(BSNP, 2006: 575) 

Sejalan dengan ulasan paragraf di atas, Susanto (2013: 137) juga menjelaskan 

bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan 
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humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka 

memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya 

di tingkat dasar dan menengah. Luasnya kajian IPS ini mencakup berbagai kehidupan 

yang beraspek majemuk baik hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah 

maupun politik, semuanya dipelajari dalam ilmu sosial ini. 

Selanjutnya untuk memahami lebih dalam tentang mata pelajaran IPS, Taneo 

(2010:1-27) menyatakan bahwa tujuan utama pengajaran IPS adalah untuk 

memperkaya dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan 

mengembangkan kemampuan dalam lingkungannya dan melatih anak didik untuk 

menempatkan dirinya dalam masyarakat yang demokratis, serta menjadikan 

negaranya sebagai tempat hidup yang lebih baik. 

Berdasarkan pemaparan teori dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

IPS idealnya seorang guru berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang 

nyaman dan menyenangkan bagi siswa, seorang guru juga berperan sebagai 

pembimbing dan fasilitator bagi siswa agar siswa dapat menemukan dan menerapkan 

ide-ide mereka sendiri. Siswa sebagai subyek pembelajaran harus mau menemukan 

dan membangun pengetahuannya sendiri dengan arahan dan bimbingan dari guru. 

Usaha pelaksanaan pembelajaran yang maksimal dari guru dan siswa secara otomatis 

akan menghasilkan output berupa hasil belajar yang maksimal sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan. 

Namun berdasarkan temuan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional (2007: 5-7) mengenai kajian 
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pelaksanaan kurikulum IPS menyatakan bahwa dalam pembelajaran IPS terdapat 

berbagai permasalahan diantaranya: (1) pembelajaran lebih menekankan pada 

pembelajaran konvensional; (2) pembelajaran IPS kurang mengembangkan model 

yang variatif; (3) pembelajaran kurang menekankan pada aktivitas siswa; (4)  

pembelajaran IPS cenderung dengan sistem hafalan; (5) kurangnya penggunaan 

media pembelajaran IPS. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan pelaksanaan 

pengajaran IPS. 

Begitu juga dengan pembelajaran IPS kelas V di SD Negeri Plalangan 04 

Semarang, secara umum guru hanya menerapkan pembelajaran konvensional yang 

kurang mengaktifkan siswa sehingga siswa merasa cepat bosan dan prestasi belajar 

yang dicapai kurang maksimal. Berdasarkan pengalaman peneliti selama 

melaksanakan pembelajaran IPS pada siswa kelas V di SD Negeri Plalangan 04 

Semarang pada saat kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan II (PPL II), menunjukkan 

bahwa kegiatan pembelajaran belum berjalan secara optimal. Guru belum 

menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran. Peneliti 

merasakan bahwa masih banyak siswa kurang aktif dan merasa terpaksa dalam 

mengikuti pembelajaran karena strategi yang digunakan kurang kreatif dan kurang 

menyenangkan, proses pembelajaran seperti ini mengakibatkan interaksi antara guru 

dan siswa menjadi berkurang. Hal ini menjadikan siswa merasa bosan dan kurang 

termotivasi dalam pembelajaran IPS. 

Melihat kondisi siswa yang tidak aktif saat pembelajaran IPS berlangsung dan 

kurang inovatifnya metode pembelajaran yang digunakan mengakibatkan 67,9% 
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siswa (19 dari 28 siswa) belum mencapai KKM pada tes eveluasi yang dilaksanakan. 

Hal itu didukung data dari pencapaian hasil evaluasi siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Semarang masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah yaitu 65. Data hasil belajar ditunjukan dengan nilai terendah 51,67 

dan nilai tertinggi 83,33 dengan rerata kelas 61,07. Dengan demikian dapat diketahui 

ketuntasan klasikal kelas tersebut sudah mencapai 32,1%. Akan tetapi, aktivitas siswa 

yang kurang mendukung membuat pemikiran untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS. 

Berdasarkan diskusi peneliti dengan  kolabolator (guru kelas V) untuk 

memecahkan masalah pembelajaran tersebut kami menetapkan alternatif tindakan 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengajar, maka peneliti menggunakan model pembelajaran 

take and give. 

Menurut Huda (2013: 241-242) take and give merupakan strategi 

pembelajaran yang didukung oleh penyajian data yang diawali dengan pemberian 

kartu kepada siswa. Terdapat catatan yang harus dikuasai atau dihafal masing-masing 

siswa di dalam kartu. Siswa kemudian mencari pasangannya masing-masing untuk 

bertukar pengetahuan sesuai dengan apa yang didapatkannya di kartu, lalu kegiatan 

pembelajaran diakhiri dengan mengevaluasi siswa dengan menanyakan pengetahuan 

yang mereka miliki dan pengetahuan yang mereka terima dari pasangannya. 

Kelebihan model ini adalah siswa menjadi lebih mudah menghafal materi pelajaran 

karena dikemas dengan permainan yang menarik sehingga tepat diterapkan pada 
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pembelajaran IPS kelas V SK 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta KD 2.2 

Mempersiapkan jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Selain itu, alat bantu pembelajaran juga sangat diperlukan dalam 

pembelajaran IPS SD agar bahan pengajaran yang disampaikan menjadi lebih mudah 

dipahami oleh siswa. Alat untuk membantu pembelajaran tersebut disebut media. 

Menurut Azhar Arsyad (2013: 3) media berasal dari bahasa latin medius yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab media 

berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sejalan 

dengan pengertian tersebut, Gerlach dan Ely (dalam Azhar Arsyad, 2013: 3) 

menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi 

dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Maksud dari pengertian ini adalah guru, buku 

teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. 

Penggunaan suatu media dalam pelaksanaan pengajaran akan membantu 

kelancaran, efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Bahan pelajaran 

yang dimanipulasikan dalam bentuk media pengajaran menjadikan peserta didik asyik 

dan bekerja dengan suatu media sehingga menjadi lebih menyenangkan bagi mereka, 

dan sudah tentu pengajaran akan menjadi benar-benar bermakna bagi siswa. 

Saat proses belajar mengajar berlangsung, kehadiran media mempunyai arti 

yang cukup tinggi karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang 
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disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara/alat bantu. 

Penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar membantu siswa agar lebih 

mudah memahami materi yang disampaikan guru. Media pembelajaran akan 

membantu siswa untuk lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan dan 

siswa akan lebih tertarik mengikuti pelajaran. 

Salah satu contoh media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

adalah media audio visual. Menurut Hamdani (2011:249), media audio visual 

merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang-dengar. 

Oleh karena itu, media pembelajaran audio-visual merupakan media berupa alat yang 

mengabungkan penggunaan suara dan penglihatan dalam pembelajaran. Sedangkan 

Sanjaya (2006: 179) menyatakan contoh dari media audio visual diantaranya adalah 

rekaman video dan slide suara. Media audio visual lainnya yakni jenis-jenis  media 

audio visual seperti media video dan media komputer. 

Media powerpoint merupakan salah satu bagian dari media audio visual 

karena dalam powerpoint terdapat gabungan unsur gambar dan suara. Menurut 

Rusman (2012: 300) powerpoint merupakan sebuah program komputer untuk 

presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft Inc. Microsoft Office, meliputi 

Microsoft Powerpoint, Excel, Word, Access, dan beberapa program lainnya. 

Kelebihan powerpoint adalah menggabungkan unsur text, video, animasi, image, 

grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian , sehingga mengakomodasi sesuai 

dengan modalitas belajar siswa. Powerpoint memiliki menu-menu yang 

memungkinkan penggunanya untuk membuat presentasi yang menarik. Salah stau 
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menu yang ada dalam powerpoint adalah slide, dimana slide tersebut berfungsi untuk 

menampung pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan kepada siswa. Begitu 

pula dengan adanya menu lain pada powerpoint seperti front, picture, effect, sound, 

dan animation yang mampu membuat slide menjadi lebih menarik untuk siswa. 

Tampilan yang menarik pada powerpoint akan membuat siswa lebih antusias 

mengikuti pembelajaran terutama pada IPS kelas V SK 2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia, serta KD 2.2 Mempersiapkan jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Peneliti dalam melaksanakan PTK ini masih menggunakan kurikulum KTSP 

karena SD Negeri Plalangan 04 Semarang bukan merupakan SD yang ditunjuk untuk 

uji coba kurikulum 2013. SD Negeri Plalangan 04 Semarang baru menerapkan 

kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2014/2015 serentak bersama dengan sekolah-

sekolah lain. 

Manfaat dari penelitian tindakan kelas yang menggunakan model take and 

give dengan media powerpoint ini adalah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS yaitu meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, meningkatkan aktivitas 

siswa dalam belajar, dan meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya siswa kelas V 

di SD Negeri Plalangan 04 Semarang. 

Argumen peneliti tersebut dikuatkan dengan penelitian yang relevan yang 

telah dilakukan oleh Ni L. G. Mega Puspita Dewi (2014) dengan judul “Model 

Pembelajaran Take and Give Berbantuan Media Grafis Terhadap Hasil Belajar PKn 
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SD”, Jurusan PGSD, FIP, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. 

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen yang membandingkan antara hasil 

belajar PKn antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran take and give berbantuan media grafis dengan kelompok siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD Negeri 12 

Padangsambian tahun ajaran 2013/2014. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil 

belajar kelompok eksperimen yang mengikuti pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran take and give berbantuan media grafis lebih besar dari rata-rata hasil 

belajar kelompok kontrol yang mengikuti pembelajaran konvensional (79,53 >75,29). 

Selain itu penelitian relevan lain yang menunjukan bahwa model 

pembelajaran menggunakan media powerpoint dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran adalah penelitian yang dilakukan oleh Tieka Fitriani (2013) yang 

berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran  Two 

Stay – Two Stray dengan Power Point  pada Siswa Kelas IV SD Karangampel 01 

Kaliwungu Kudus”, Jurusan PGSD, FIP, Unnes. Penelitian ini menunjukan bahwa 

Penggunaan model pembelajaran two stay two stray (dua tinggal dua tamu) dengan 

media powerpointoint dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan data keterampilan guru yang diperoleh selama 

pelaksanaan tindakan dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I rerata  pencapaian 

keterampilan guru adalah 21 meningkat pada siklus II menjadi 35 dan siklus III 

menjadi 40. Penggunaan model pembelajaran two stay two stray (dua tinggal dua 

tamu) dengan media powerpoint juga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 
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pembelajaran IPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan data aktivitas siswa yang 

diperoleh selama pelaksanaan tindakan dari siklus I sampai siklus III bahwa pada 

siklus I rerata pencapaian aktivitas siswa adalah 24,1 meningkat pada siklus II 

menjadi 29,2 dan siklus III menjadi 35,4. Terakhir, penggunaan model pembelajaran 

two stay two stray (dua tinggal dua tamu) dengan media powerpoint dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan data hasil belajar siswa yang diperoleh dari siklus I sampai siklus III. Pada 

siklus I rerata hasil belajar siswa adalah 69, siklus II menjadi 75 dan siklus III 

meningkat  menjadi 84. Sedangkan persentase ketuntasan klasikal yang diperoleh 

pada siklus I adalah 64% meningkat pada siklus II menjadi 74% dan siklus III 

menjadi 87%. Siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, 

yaitu 80% siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM=62). 

Kedua penelitian relevan diatas menjadi acuan peneliti untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model take and give dan media 

powerpoint untuk siswa kelas V SD dengan SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

serta KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh prjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. Penelitian pertama oleh Ni L. G. Mega Puspita Dewi 

menunjukan bahwa perbandingan hasil belajar siswa yang menggunakan model take 

and give dengan model konvensional lebih efektif kelompok siswa yang 

menggunakan model take and give. Disini peneliti mengibaratkan kelompok siswa 

dengan model konvensional seperti siswa kelas V SD Negeri Plalangan Kota 04 
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Semarang saat masih menggunakan pembelajaran yang kurang inovatif dan belum 

menggunakan model take and give. Sedangkan penelitian kedua oleh Tieka Fitriani 

menunjukan bahwa media powerpoint terbukti mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa. Selain praktis, powerpoint juga dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga 

menarik untuk siswa. 

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas maka peneliti mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

melalui Model Take and Give dengan Media Powerpoint pada siswa kelas V di SD 

Negeri Plalangan 04 Kota Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

1.2.1.1 Rumusan Umum 

Berdasarkan ulasan pada latar belakang maka didapatkan rumusan masalah 

umum penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan model 

take and give dengan media powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS  pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang? 
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1.2.1.2 Rumusan Khusus 

Adapun rumusan khususnya adalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimanakah penerapan model take and give dengan media powerpoint 

dapat meningkatkan ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS di kelas V 

SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang? 

(2) Bagaimanakah penerapan model Take and Give dengan media Audio 

Visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS di 

kelas V SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang? 

(3) Bagaimanakah penerapan model take and give dengan media powerpoint 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas 

V SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang? 

(4) Bagaimanakah pelaksanaan model pembelajaran take and give dengan 

media powerpoint yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah yang dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 adalah dengan 

cara menggunakan model pembelajaran take and give dengan media powerpoint. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

(1) Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

(2) Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang 

dipelajari. 
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(3) Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

(4) Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang 

ditampilkan. 

(5) Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam 

powerpoint. 

(6) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang 

belum dipahami oleh siswa. 

(7) Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan 

untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. 

(8) Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang 

dipelajari, setiap siswa diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) 

selama 5 menit. 

(9) Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman 

pasangan untuk saling menginformasikan materi yang telah diterimanya 

di kartu mereka masing-masing. Setiap siswa harus mencatat nama 

temannya yang telah bertukar informasi dengannya. 

(10) Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan 

menerima materi masing-masing (take and give). 

(11) Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give 

melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh 

masing-masing siswa. 
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(12) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi 

pelajaran. 

(13) Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

(14) Guru menutup pelajaran. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan umum 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS melalui model take and give dengan media powerpoint pada siswa 

kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Kota Semarang. 

(2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model take 

and give dengan media powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 

04 Kota Semarang. 
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(3) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalaui model 

take and give dengan media powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Kota Semarang. 

(4) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPS melalui model Take and 

Give dengan media powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 

Kota Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model-

model pembelajaran inovatif dan memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis 

maupun bersifat praktis, adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat memberi kontribusi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya. 

1.4.1.2 Hasil penelitian tindakan kelas ini mampu menjadi landasan dalam 

melaksanakan pembelajaran  IPS,  supaya kualitas pembelajaran IPS 

meningkat dapat berkembang. 

1.4.1.3 Hasil penelitian ini tindakan kelas ini dapat dijadikan sumber informasi untuk 

penelitian-penelitian berikutnya yang relevan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini bagi siswa, guru, sekolah, dan bagi peneliti 

sendiri adalah: 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Memberikan susasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi 

siswa sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi guru tentang 

proses pembelajaran yang berpengaruh terhadap aktivitas dan minat belajar 

siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian sebagai salah satu upaya 

peningkatan kualitas dan mutu sekolah SD Negeri Plalangan 04 Semarang. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

Meningkatkan kualitas diri peneliti dan memberikan pengalaman sekaligus 

pengetahuan mengenai cara mengatasi permasalahan dalam pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model take and give dengan media powerpoint. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Kualitas Pembelajaran 

Pembelajaran yang efektif ditandai dengan berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tercapai 

sesuai yang diharapkan berarti pembelajaran yang dilakukan merupakan 

pembelajaran yang berkualitas. Segala sesuatu yang menyangkut atau berhubungan 

dengan mutu pembelajaran yang dilakukan guru merupakan sebuah kualitas 

pembelajaran. Pada dasarnya kualitas pembelajaran ini menyangkut beberapa aspek 

yang menunjung pembelajaran baik dari input, proses dan output. Kualitas 

pembelajaran merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah efektivitas yang 

terjadi dalam pembelajaran. 

Menurut Hamdani (2010: 194) efektivitas belajar adalah mutu pembelajaran 

yang berhubungan dengan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran di setiap 

pelajaran, termasuk pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran sehingga setiap siswa memiliki bekal pengetahuan dan ketarampilan 

yang memadai. 

Sedangkan Daryanto (2011:54) menjelaskan bahwa efektivitas belajar 

merupakan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tersebut berupa 
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peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap melalui proses 

belajar. 

Uno (2007: 153) menyatakan bahwa kualitas pembelajaran artinya 

mempersoalkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan 

baik serta menghasilkan luaran yang baik pula Jadi yang dimaksud kualitas 

pembelajaran adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik. 

Pembelajaran sebagai upaya membelajarkan siswa. Kualitas pembelajaran 

dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Sehingga, pembelajaran dikatakan berkualitas 

apabila dalam proses pembelajaran dilaksanakan secara efektif serta efisien dan 

menghasilkan dampak belajar yang optimal sesuai dengan tujuan yang dicapai 

(Mulyasa, 2004: 11). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah seberapa efektif pendidik, siswa, kurikulum, fasilitas 

pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal dalam 

pembelajaran IPS di kelas V SD melalui model take and give dengan media 

powerpoint dengan indikator keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS 

pada SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta KD 2.2 Menghargai jasa dan 

peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, tercapainya kualitas pembelajaran yang 

diharapkan dipengaruhi oleh indikator-indikator kualitas pembelajaran yang secara 

langsung berkaitan dengan berlangsungnya proses pembelajaran.  Indikator-indikator 
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berupa keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar, iklim pembelajaran, media 

pembelajaran, dll. Indikator kualitas pembelajaran yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar, penjabarannya sebagai 

berikut: 

2.1.1.1 Keterampilan Guru 

Menurut Aqib (2002: 101-102) terdapat 8 keterampilan dasar mengajar guru 

dalam melaksanakan aplikasi pembelajarannya. Kedelapan keterampilan tersebut 

antara lain: 

2.1.1.1.1 Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kegiatan belajar mengajar, karena metode apapun, tujuan pengajaran apapun 

yang ingin dicapai dan bagaimana keadaan siswa yang dihadapi,maka bertanya 

kepada siswa merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Karena pertanyaan yang 

diajukan kepada siswa agar berpengaruh tidaklah mudah. Memberi pertanyaan perlu 

adanya latihan dari guru-guru. Sehingga diharapkan guru dapat menguasai dan 

melaksanakan keterampilan bertanya pada situasi yang tepat, sebab memberi 

pertanyaan secara efektif dan efisien akan dapat menimbulkan perubahan tingkah 

laku baik pada guru maupun dari siswa. 

Komponen-komponennya yaitu: pengungkapan pertanyaan secara jelas, 

pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu 

berfikir, dan pemberian tuntunan. 
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2.1.1.1.2 Keterampilan Memberikan Penguatan 

Keterampilan memberi penguatan adalah respon positif dari guru kepada anak 

didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Pemberian penguatan ini dilakukan 

oleh guru dengan tujuan agar anak lebih giat berpartisiasi dalam interaksi belajar 

mengajar dan siswa agar mengulangi lagi perbuatan yang baik walaupun pemberian 

penguatan sangat mudah pelaksanaannya, namun kadang-kadang banyak diantara 

guru yang tidak melakukan pemberian penguatan kepada muridnya yang melakukan 

perbuatan baik. 

Komponen-komponen dalam keterampilan memberi penguatan adalah:  

penguatan verbal; penguatan ini dapat dinyatakan dalam 2 bentuk yaitu  kata atau 

kalimat;  dan penguatan non verbal; bisa berupa mimik atau gerakan badan, 

mendekati, memberi sentuhan atau memberi kegiatan yang menyenangkan berupa 

simbol atau benda. 

2.1.1.1.3 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi adalah suatu kegiatan Guru dalam konteks interaksi belajar mengajar 

yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam proses belajar 

mengajar murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh 

partisipasi. 

Komponennya adalah: variasi dalam gaya mengajar,  penggunaan variasi 

suara,  pemusatan perhatian,  kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan 

badan dan mimik, pergantian posisi guru dalam kelas,  penggunaan media dan  bahan 

pengajaran,  variasi  pola interaksi dan kegiatan siswa. 
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2.1.1.1.4 Keterampilan Menjelaskan 

Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara 

sistematis dengan tujuan menunjukan hubungan. Penekanan memberikan penjelasan 

adalah proses penalaran siswa dan bukan indoktrinasi. 

Komponen-komponen  keterampilan menjelaskan: merencanakan meliputi isi 

pesan (materi) dan penerima pesan (siswa); menyajikan suatu penjelasan, meliputi  

kejelasan,  penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan,  dan balikan. 

2.1.1.1.5 Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

a. Keterampilan Membuka Pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa 

yang akan dipelajari. Tujuan dari keterampilan membuka pelajaran adalah untuk 

menimbulkan perhatian dan motivasi siswa terhadap tugas-tugas yang akan 

dihadapi, serta untuk menyiapkan mental siswa agar siap memasuki mata 

pelajaran yang dibahas. Prinsip teknis penggunaan keterampilan membuka 

pelajaran adalah singkat padat dan jelas, tidak berbelit-belit, bahasanya mudah 

dipahami, disertai contoh/ilustrasi secukupnya, dan menarik perhatian. 

b. Keterampilan Menutup Pelajaran 

Menutup pelajaran adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang apa 

yang dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat 

keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari keterampilan 

menutup pelajaran adalah untuk memungkinkan siswa mengetahui batas-batas 
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tugasnya yang akan dikerjakan, serta siswa memperoleh gambaran yang jelas 

tentang isi pelajaran. 

2.1.1.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan 

membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. 

Komponennya adalah: memusatkan perhatian, memperjelas masalah atau 

urunan pendapat, menganalisa pandangan siswa,  menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi, menutup diskusi. 

2.1.1.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam 

proses interaksi edukatif dengan kata lain kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses interaksi edukatif. Hal-

hal yang termasuk kedalam hal ini adalah misalnya penghentian tingkah laku anak 

didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan 

waktu penyelesaian tugas anak didik, atau penetapan norma kelompok yang 

produktif. 

2.1.1.1.8 Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru 

dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk kelompok 
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kecil, dan hanya seorang untuk perorangan. Pada dasarnya bentuk pengajaran ini 

dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. 

Apabila telah menguasai 8 keterampilan dasar mengajar, maka guru dapat 

mengelola kelas dan menciptakan suasana yang kondusif sehingga pembelajaran 

dapat dilakukan sebagaimana mestinya dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Guru 

harus memperhatikan karakteristik siswa dan karakteristik mata pelajaran sebelum 

memutuskan akan menggunakan strategi pembelajaran, dengan begitu indikator 

keberhasilan akan tercapai dan kualitas pembelajaran akan meningkat. 

Berdasarkan pendapat diatas yang dimaksud keterampilan guru adalah 

keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh guru dalam pembelajaran IPS 

kelas V melalui model take and give dengan media powerpoint yang indikatornya (1) 

menyiapkan media dan sumber belajar; (2) mempersiapkan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran; (3) melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan; (4) menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan powerpoint; (5) 

melakukan tanya jawab; (6) membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen; (7) 

membimbing siswa dalam kelompok; (8) memberikan penguatan/motivasi kepada 

siswa; (9) menutup pembelajaran dengan SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

serta KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 
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2.1.1.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang dilakukan siswa yang bersifat fisik 

maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus saling berkait. 

Menurut Siddiq dkk (2008: 1.7) bahwa aktivitas yang disebut belajar adalah aktivitas 

mental dan emosional dalam upaya terbentuknya perubahan perilaku yang lebih maju, 

dari tidak paham menjadi paham, dari tidak terampil manjadi terampil, dan dari tidak 

sopan menjadi sopan, dan sebagainya. 

Menurut Djamarah (2010: 349) dipandang dari sisi proses belajar, 

pembelajaran berbasis aktivitas siswa menekankan aktivitas siswa yang optimal, 

seimbang antara aktifitas fisik, mental, emosional, dan intelektual. Dipandang dari 

sisi hasil belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar 

yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), 

dan keterampilan (psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa 

disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti 

yang lazim terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud 

adalah aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

Usman (2011: 101) membuat suatu daftar yang berisi aktivitas siswa yang 

dapat digolongkan sebagai berikut: (1) visual activities, yang termasuk di dalamnya 

misalnya, membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang 

lain; (2) oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi; (3) listening 

activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian percakapan, diskusi, musik, pidato; 
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(4) writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin; (5) drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram; (6) motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak; (7) 

mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, meihat hubungan, mengambil keputusan; (8) emotional activities, 

seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, gugup. 

Berkaitan dengan keadaan di sekolah, ada sejumlah karakteristik yang dapat 

diidentifikasi pada siswa SD berdasarkan kelas-kelas yang terdapat di SD, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Karakteristik pada Masa Kelas Rendah SD (Kelas 1, 2, dan 3) 

1) Ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah 

2) Suka memuji diri sendiri 

3) Apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggapnya tidak penting 

4) Suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang 

menguntungkan dirinya 

5) Suka meremehkan orang lain 

b. Karakteristik pada Masa Kelas Tinggi SD (Kelas 4, 5, dan 6). 

1) Perhatianya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari 

2) Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis 

3) Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus 
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4) Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi 

belajarnya di sekolah. 

Berdasarkan pengertian beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar merupakan kegiatan siswa yang menekankan aktivitas secara 

seimbang antara aktivitas fisik, mental, emosional, dan intelektual dimana terdapat 

interaksi antara situasi stimulus dengan isi memori sehingga akan terbentuk 

perubahan perilaku yang lebih maju atau lebih baik dalam pembelajaran IPS kelas V 

melalui model take and give dengan media powerpoint yang indikatornya mencakup: 

(1) mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (emotional activities); (2) 

menjawab pertanyaan guru sesuai dengan materi (oral activities, mental activities) 

(menalar); (3) menyimak powerpoint yang ditampilkan guru (oral activities) 

(mengamati); (4) mendengarkan penjelasan guru (listening activities) (mengamati); 

(5) berdiskusi kelompok (mental activities) (mengkomunikasikan, menanya, 

mencoba); (6) membahas hasil diskusi (oral activities, mental activities); (7) 

membuat kesimpulan pembelajaran (oral activities, mental activities); (8) melakukan 

refleksi pembelajaran (oral activities, emotional activities) dengan SK 2 Menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia serta KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan 

dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

2.1.1.3 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2011: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar 
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juga merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam bidang tertentu untuk 

memperolehnya menggunakan standar sebagai pengukuran keberhasilan seseorang. 

Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relative menetap. 

(Susanto, 2013: 5) 

Selain itu, Menurut Anni (2007: 85) hasil belajar adalah perubahan perilaku 

yang diperoleh peserta didik setelah proses pembelajaran. Perolehan aspek–aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta 

didik.perubahahan perilaku tersebut dapat berupa dalam ranah kognitif (berpikir), 

afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). 

Sedangkan Menurut Sugihartono (2007: 76) ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu : 

a. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa) 

Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar yang lebih ditekankan dari dalam 

individu yang belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi tersebut adalah : aspek 

fisiologis yang berupa fisik siswa dan juga aspek psikologis yang mencakup 

intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa dan motivasi siswa. 

b. Faktor eksternal  (faktor dari luar diri siswa) 

Faktor yang mempengaruhi kegiatan siswa yang ditekankan pada kondisi 

lingkungan sekitar siswa. Adapun faktor yang mempengaruhi tersebut adalah : 

lingkungan sosial yang mencakup guru, para staf administrasi, teman-teman sekelas, 
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perhatian orang tua serta perilaku masyarakat sedangkan selanjutnya lingkungan 

nonsosial yang mencakup gedung sekolah, jarak dengan tempat tinggal, cuaca, 

sarana belajar dan waktu saat belajar. 

Merujuk pemikiran Gagne dalam Suprijono (2011:5) hasil belajar berupa: 

a. Informasi verbal 

Kapasitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan 

maupun tertulis. 

b. Keterampilan intelektual  

Kemampuan merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

c. Strategi kognitif 

Kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik 

Kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan 

koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

e. Sikap 

Kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap 

objek tersebut. 

Peneliti  menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau 

diperoleh siswa berkat adanya usaha atau pikiran yang dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek 

kehidupan. Sehingga tampak pada diri individu penggunaan penilaian terhadap sikap, 

pengetahuan dan kecakapan dasar melalui pembelajaran IPS di kelas V dengan model 



29 
 

take and give dan media powerpoint yang indikatornya adalah (1) ketepatan hasil 

tugas kelompok dan (2) ketepatan dan ketelitian siswa dalam mengerjakan soal 

evaluasi secara individu pada SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

serta KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Berikut ini adalah tabel kriteria ketuntasan belajar mata pelajaran IPS siswa 

SD Negeri Plalangan 04 Semarang: 

Tabel 2.1 

Kriteria Ketuntasan Belajar Mata Pelajaran IPS SD Negeri Plalangan 04 Semarang 

 

No. Nilai Ketuntasan Keterangan 

1. 86-100 Tuntas Sangat Baik 

2. 65-85 Tuntas Baik 

3. 40-60 Tidak Tuntas Cukup 

4. 21-40 Tidak Tuntas Kurang 

5. 0-20 Tidak Tuntas Sangat Kurang 

 

2.1.2 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.2.1 Hakikat Belajar 

2.1.2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar pada hakikatnya merupakan suatu aktivitas untuk menambah 

pengetahuan. Belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Berhasil dan 

tidaknya tujuan pendidikan sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar. Proses 

belajar selalu disadari dan menuju perubahan tingkah laku individu ke arah yang 
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lebih positif. Belajar tidak dapat dipisahkan antara antara interaksi individu dengan 

lingkungannya. 

Beberapa ahli mendefinisikan belajar adalah sebagai berikut: Aqib (2002: 42) 

belajar adalah proses perubahan di dalam diri manusia. Apabila setelah belajar tidak 

terjadi perubahan dalam diri manusia, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa padanya 

telah berlangsung proses belajar. Sedangkan menurut Hamdani (2010: 21) belajar 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

berdasarkan interaksi dengan lingkungannya. 

Selain itu, Anni (2007: 2) mendefinisikan belajar sebagai proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkakan persepsi manusia. 

Selanjutnya, Susanto (2013: 4) mengemukakan pengertian belajar adalah 

suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk 

memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga 

memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam 

berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. 

Menurut pandangan konstruktivisme belajar adalah upaya untuk membangun 

pemahaman atau persepsi atas dasar pengalaman yang dialami siswa, oleh sebab itu 

belajar merupakan proses untuk memberikan pengalaman nyata bagi siswa. Ada tiga 

potensi yang harus diubah melalui belajar, yaitu potensi intelektual (kognitif), potensi 

moral (afektif) dan keterampilan mekanika otot (psikomotor) (Aqib 2013: 66). 
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Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan pengalaman anak secara langsung dengan 

lingkungan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian belajar menurut para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses, dimana seseorang yang belajar 

akan mengalami perubahan tingkah laku. Adapun perubahan tingkah laku tersebut 

meliputi perubahan pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan nilai 

sikap (afektif). Kegiatan belajar tersebut dapat diwujudkan dalam aktivitas melihat, 

membuat, mengamati, menyelesaikan masalah atau persoalan, menyimak dan 

sejenisnya pada pembelajaran IPS di kelas V melalui model take and give dan media 

powerpoint dengan indikator keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

dengan SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta KD 2.2 

Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. 

2.1.2.1.2 Unsur-Unsur Belajar 

Anni (2007: 4) menyebutkan bahwa belajar merupakan sebuah sistem yang 

didalamnya terdapat pelbagai unsur yang saling kait-mengkait sehingga 

menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

a. Pembelajar 

Pembelajar dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar, dan peserta 

pelatihan. Pembelajar memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk 
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menangkap rangsangan; otak yang digunakan untuk mentransformasikan hasil 

penginderaannya ke dalam memori yang kompleks; dan syaraf atau otot yang 

digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukan apa yang telah dipelajari. 

Rangsangan (stimulus) yang diterima oleh pembelajar kemudian diorganisir dalam 

bentuk kegiatan syaraf, beberapa rangsangan itu disimpan didalam memorinya. 

Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat diamati 

seperti gerakan syaraf atau otot dalam merespon sesuatu. 

b. Rangsangan (stimulus) 

Rangsangan merupakan peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajar 

disebut situasi stimulus. Dalam kehidupan seseorang terdapat banyak stimulus yang 

berada di lingkungannya. Suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan 

orang adalah stimulus yang selalu berada di lingkungan seseorang. Agar pembelajar 

mampu belajar optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 

c. Memori 

Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas belajar sebelumnya. 

d. Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Pembelajar 

yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada didalam dirinya kemudian 

memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam pembelajaran diamati 

pada akhir proses belajar yang disebut perubahan perilaku atau perubahan kenerja 

(performance). 
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Gambaran dari keempat unsur belajar tersebut adalah aktivitas belajar akan 

terjadi pada diri pembelajar apabila terdapat interaksi situasi stimulus dengan isi 

memori sehingga perilakunya berubah dari waktu sebelum dan setelah adanya situasi 

stimulus tersebut. Perubahan perilaku pada diri pembelajar itu menunjukkan bahwa 

pembelajar telah melakukan aktivitas belajar. 

2.1.2.2 Hakikat Pembelajaran 

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada siswa, 

sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Istilah pembelajaran 

merupakan istilah baru yang digunakan untuk menunjukan kegiatan guru dan siswa. 

Sebelumnya, kita menggunakan istilah proses belajar mengajar dan pengajaran. 

Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction. Kondisi saat ini 

telah membuat banyak orang memilih istilah pembelajaran karena mengacu pada 

segala kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar, sedangkan 

pengajaran hanya pada konteks tatap muka guru-siswa di dalam kelas. 

Menurut Huda (2013: 6), pembelajaran merupakan fenomena kompleks yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Ia merupakan rekonstruksi dari pengalaman masa 

lalu yang berpengaruh terhadap perilaku dan kapasitas seseorang atau suatu 

kelompok. 

Namun, Susanto (2013: 19) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat serta pembentukan sikap dan 
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keyakinan pada peserta didik. Jadi, dengan kata lain pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Sedangkan Hamdani (2010: 23) mengungkapkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses pembentukan gagasan sainstifik atau pengetahuan setelah 

siswa mengalami interaksi dengan lingkungan, peristiwa dan informasi dari sekitar. 

Proses interaksi dengan lingkungan memberikan respon yang sangat cepat dalam 

pembelajaran. Seseorang akan cenderung mengingat lebih lama akan hal yang 

dialami atau dengan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan keadaan sekitar. 

Hal itu merupakan suatu proses pembelajaran. 

Teori lain menambahkan, menurut pendekatan konstruktivisme pembelajaran 

adalah proses yang dilakukan dari atas ke bawah (top-down instruction), dan bukan 

dari bawah ke atas (bottom-up). Pembelajaran dari atas ke bawah berarti peserta didik 

mulai memecahkan masalah yang kompleks kemudian menemukan (dengan bantuan 

pendidik) keterampilan dasar yang diperlukan (Rifa’i & Anni 2012:196). 

Pembelajaran dikatakan proses yang diawali dengan memecahkan masalah yang 

kemudian menemukan keterampilan yang diperlukan dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan pengertian-pengertian pembelajaran tersebut makan peneliti 

menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah cara atau proses dalam rangka 

membelajarkan siswa melalui interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan 

siswa dalam memperoleh pengetahuan. Idealnya pembelajaran itu harus berpusat 

pada siswa  agar pembelajaran yang berlangsung dapat bermakna sehingga siswa 

lebih paham atas apa yang telah dipelajarinya dan membangun pengetahuannya 
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sendiri. Setelah proses tersebut terjadi diharapkan siswa akan selalu mengingatnya 

untuk menanamkan pengetahuan dalam diri siswa pada pembelajaran IPS di kelas V 

melalui model take and give dan media powerpoint dengan indikator keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dengan SK 2 Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia serta KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

2.1.3 Teori Belajar Konstruktivisme 

Rifai’i dan Anni (2009: 137-140) menjelaskan bahwa belajar adalah 

menciptakan makna dan pengalaman. Otak menyaring input dari dunia luar untuk 

menghasilkan realitas dunia itu sendiri. Siswa membangun interpretasi personal 

terhadap dunia luar berdasarkan atas pengalaman individual dan interaksi. Faktor 

yang mempengaruhi belajar yaitu antarsiswa dan lingkungan saling berinteraksi untuk 

menciptakan makna, pentingnya konteks, isi, pengetahuan harus dipasangkan dengan 

situasi dimana pengetahuan itu terjadi, belajar terjadi dalam setting yang realistis, dan 

belajar harus terdiri dari aktivitas, konsep dan budaya. Tokoh yang berperan dalam 

teori konstruktivisme adalah Jean Piaget dan vygotsky. Piaget (dalam Burhanudin 

dan Wahyuni, 2012: 123) menjelaskan tahap perkembangan individu  yakni: 

1) Tahap sensorimotor ( usia 0-2 tahun) pada tahap ini, intelegensi anak lebih 

didasarkan pada tindakan inderawi anak terhadap lingkungannya, seperti 

melihat, meraba, menjamak, mendengar, membau dan lain-lain. 
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2) Tahap praoperasional (usia 2–7 tahun) hal ini ditandai dengan anak mulai 

mempresentasikan dunia dengan kata dan gambar. 

3) Tahap operasional konkrit (usia 7-12 tahun) pada tahap ini anak dapat berpikir 

secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan 

mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda. 

4) Tahap operasional formal (usia 11-15 tahun) pada tahap ini anak berpikir 

dengan cara lebih abstrak. Pembelajaran harus disusun dengan membangun 

model pembelajaran pengetahuan, meningkatkan kerjasama, dan mendesain 

lingkungan yang autentik. Dalam teori belajar ini peran guru adalah: (1) 

mengajar siswa bagaimana membangun makna; (2) memonitor dan selalu 

mempengaruhi bangunan mereka; (3) mengarahkan dan mendesain 

pengalaman bagi siswa sehingga autentik, konteks yang relevan yang dialami. 

Peranan guru hanya sebagai fasilitator atau pencipta kondisi belajar yang 

memungkinkan peserta didik secara aktif mencari informasi sendiri, 

mengasimilasi dan mengadaptasi informasi sendiri, dan mengkotruksinya 

menjadi pengetahuan yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki 

masing-masing. Dengan kata lain, dalam pembelajaran kontruktivisme peserta 

didik memegang peran kunci dalam mencapai kesuksesan belajarnya, 

sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang 

berada dalam tahap operasional konkrit (usia 7-12 tahun) yaitu pada tahapan anak 

dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret. Penelitian 
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sesuai dengan tahap operasional konkrit siswa akan memproses informasi yanag 

diajarkan guru kemudian menghubungkan dengan pengetahuan baru dan pengetahuan 

yang telah ada sebelumnya, sehingga terbentuk pengalaman baru di dalam diri siswa. 

Siswa membangun interpretasi personal terhadap dunia luar berdasarkan atas 

pengalaman individual dan interaksi dalam lingkungan belajar. Oleh sebab itu teori 

ini sangat sesuai dalam penelitian peningkatan kualitas pembelajaran IPS di SD 

Negeri Plalangan 04 Kota Semarang. 

2.1.4 Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

2.1.4.1 Pengertian Ilmu-Ilmu Sosial 

Ilmu Ilmu Sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia 

sebagai makluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota 

masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Selanjutnya Nursid 

Sumaatmadja (Hidayati, 2008: 1.4) menyatakan bahwa Ilmu Sosial adalah cabang 

ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan 

maupun tingkah laku kelompok. Oleh karena itu Ilmu Sosial adalah ilmu yang 

mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota 

masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat itu banyak sekali aspeknya 

seperti aspek ekonomi, aspek sikap, aspek mental, aspek budaya, aspek hubungan 

sosial, dan sebagainya. Studi khusus tentang aspek-aspek tingkah laku manusia inilah 

yang menghasilkan Ilmu Sosial seperti ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, psikologi, 

sosiologi, antropologi, dan sebagainya. 
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2.1.4.2 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) secara resmi mulai dipergunakan di 

Indonesia sejak tahun 1975, IPS adalah istilah Indonesia untuk pengertian Social 

Studies seperti di Amerika Serikat. Menurut Buchari Alma (dalam Susanto, 

2013:141) IPS sebagai suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan 

yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam fisik, maupun 

dalam lingkungan sosialnya. Sedangkan menurut Susanto (2013:137) IPS adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta 

kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan 

dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik. 

IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan 

masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau 

satu perpaduan (Sardjiyo, 2008:1.26). IPS dirumuskan atas dasar realitas dan 

fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan 

cabang ilmu sosial (Trianto, 2012:171). 

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menympulkan bahwa IPS seperti halnya 

IPA, matematika, dan bahasa indonesia merupakan bidang studi. Ruang lingkup IPS 

adalah hal-hal yang berkenaan dengan manusia dan kehidupannya meliputi semua 

aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Aspek kehidupan masyarakat 

dikaji berdasarkan satu kesatuan gejala sosial atau masalah sosial dalam pembelajaran 

IPS di kelas V melalui model take and give dan media powerpoint dengan indikator 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dengan SK 2 Menghargai 
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peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia serta KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan 

dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

2.1.4.3 Hakikat dan Tujuan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Hakikat Ilmu pengetahuan sosial yang sering disingkat IPS adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta 

kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan 

dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar. 

Susanto (2013: 138) mendefinisikan hakikat IPS adalah untuk 

mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan realita kondisi sosial yang ada 

di lingkungan siswa, sehingga dengan memberikan pendidikan IPS diharapkan dapat 

melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan 

negaranya. 

Taneo, dkk (2010:1-14) menjelaskan bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan 

yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang  ilmu sosial dan ilmu 

lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan dikdaktik untuk 

dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. IPS berusaha 

mengintegrasikan materi dari berbagai ilmu sosial dengan menampilkan 

permasalahan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. IPS merupakan aspek penting dari 

ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan diadaptasikan untuk digunakan dalam pengajaran di 

sekolah. 
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Soewarso, dkk (2009: 1) mengemukakan bahwa IPS merupakan program 

pendidikan yang mengintegrasikan secara interdisipliner konsep ilmu-ilmu sosial dan 

humanoria. IPS lahir dari keinginan para pakar pendidikan untuk membekali para 

siswa supaya nantinya siswa mampu menghadapi dan menangani kompleksitas 

kehidupan di masyarakat yang seringkali berkembang secara tidak terduga. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa IPS merupakan 

salah satu mata pelajaran yang diberikan dari tingkat dasar sampai menengah yang 

mengajarkan konsep-konsep ilmu sosial yang bersumber dari kehidupan sosial 

masyarakat. Oleh karena itu, proses pembelajaran IPS perlu dilaksanakan dengan 

multi strategi, multi metode, dan multi media dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran IPS. 

Tujuan mata pelajaran IPS dalam standar isi oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (2007: 575) adalah agar peserta didik memiliki kemampuan: (1) 

mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungan; (2) berpikir 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; memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk 

ditingkat lokal, nasional, dan global. Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) manusia, tempat, dan lingkungan; (2)  

waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) sistem sosial dan budaya; dan (4) perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan. 
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Taneo (2010: 1-27) menyatakan bahwa tujuan utama pengajaran IPS adalah 

untuk memperkaya dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan 

mengembangkan kemampuan dalam lingkungannya dan melatih anak didik untuk 

menempatkan dirinya dalam masyarakat yang demokratis, serta menjadikan 

negaranya sebagai tempat hidup yang lebih baik. 

Hidayati (2008: 1-24) menjelaskan tujuan pendidikan IPS adalah berorientasi 

pada tingkah laku para siswa, yaitu: (1) pengetahuan dan pemahaman, (2) sikap hidup 

belajar, (3) nilai-nilai sosial dan sikap, (4) keterampilan. 

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan IPS adalah membekali 

peserta didik dalam ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik 

(keterampilan) sehingga mampu dalam berkomunikasi, bekerja sama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik di tingkat lokal, nasional 

maupun global dalam pembelajaran IPS di kelas V melalui model take and give dan 

media powerpoint dengan indikator keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar dengan SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta KD 2.2 

Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. 

2.1.4.4 Sumber-Sumber Materi IPS di SD 

Sumber materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di 

masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai 

sumber dan obyeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada 
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kenyataan. Adapun lima sumber materi Ilmu Pengetahuan Sosial adalah sebagai 

berikut: 

1) Segala sesuatu atau apa saja ada dan terjadi disekitar anak sejak dari keluarga, 

sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan dunia dengan 

berbagai permasalahannya. 

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

produksi, komunikasi, transportasi. 

3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi 

yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. 

4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

dmulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tokoh-tokoh dan 

kejadian-kejadian yang luar biasa. 

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

permainan dan keluarga.  

Adapun   materi   IPS yang dibahas dalam penelitian yaitu pada Standar 

Kompetensi SK 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta KD 2.2 

Mempersiapkan jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa materi  IPS  adalah  segala  sesuatu  yang  terjadi  

pada  diri  manusia baik  dari  masa  lampau  maupun  ketika  masa  

perkembangannya serta  aspek  kehidupan  manusia  yang  menampilkan  
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permasalahan sehari-hari masyarakat di sekitarnya pembelajaran IPS di kelas V 

melalui model take and give dan media powerpoint dengan indikator keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dengan SK 2 Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia serta KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.. 

2.1.4.5 Karakterteristik IPS di SD 

 Materi pembelajaran IPS berkaitan dengan karakteristik pada siswa SD. Ada 

sejumlah karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa SD berdasarkan kelas-

kelas yang terdapat di SD menurut Hidayati (2008: 29) sebagai berikut: 

Karakteristik pada Masa Kelas Rendah SD (Kelas 1,2, dan 3) 

1) Ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah 

2) Suka memuji diri sendiri 

3) Apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggapnya tidak penting 

4) Suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang menguntungkan 

dirinya 

5) Suka meremehkan orang lain 

Karakteristik pada Masa Kelas Tinggi SD (Kelas 4,5, dan 6). 

1) Perhatianya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari 

2) Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis 

3) Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus 
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4) Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya 

di sekolah. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa karekteristik pada anak usia SD berpengaruh 

terhadap materi IPS yang akan dipelajari. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas V 

dengan karakteristik perhatian tertuju pada kehidupan sehari-hari, rasa ingin tahu, 

ingin belajar yang realistis, timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus dan anak 

memandang nilai sebagai ukuran prestasi. Dari alasan tersebut, peneliti menerapkan 

model take and give dengan media powerpoint tentang SK 2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia, serta KD 2.2 Mempersiapkan jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

2.1.4.6 Kurikulum IPS di Sekolah Dasar 

Sekarang ini pemerintah sudah meresmikan kurikulum baru yakni kurikulum 

2013. Selain itu juga sudah marak pembelajaran dengan penerapan pendekatan 

scientific dibeberapa sekolah di wilayah Kota Semarang. Namun penerapan 

kurikulum 2013 dan pendekatan scientific tersebut belumlah merata. Begitu pula SD 

Negeri Plalangan 04 Kota Semarang yang belum menggunakan kurikulum baru dan 

pendekatan tersebut. SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang masih menggunakan 

KTSP 2006 dan akan mulai menggunakan kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 

2014-2015. Untuk itu, penelitian yang dilaksanakan juga masih menggunakan KTSP 

2006. 
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 Menurut Standar Isi SD-MI KTSP 2006, kurikulum IPS di SD dari kelas I 

hingga kelas VI diantaranya mencakup: 

a. Kelas I: 1) memahami identitas diri dan keluarga, sikap saling menghormati dalam 

kemajemukan keluarga, 2) mendiskripsikan lingkungan rumah. 

b. Kelas II: 1) memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis, 2) 

memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan. 

c. Kelas III: 1) memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah 

dan sekolah, 2) memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

d. Kelas IV: 1) memahami sejarah kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi, 2) mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota 

e. Kelas V: 1) menghargai berbagai peninggalan sejarah yang berskala nasional pada 

masa Hindu-Budha dan Islam, 2) menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan. 

f. Kelas VI: 1) memahami perkembangan wilayah Indonesia, kenampakan alam dan 

keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara, serta benua-benua, 2) memahami 

gejala alam yang terjadi di Indonesia, 3) memahami peranan bangsa Indonesia di 

era global. 

Stadar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk 

mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian. 
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Penelitian ini dilaksanakan di kelas V dengan mengacu pada Standar 

Kompetensi SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta KD 2.2 

Mempersiapkan jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

2.1.5 Pendekatan Scientific 

Penjelasan Sudarwan (dalam Kemendikbud 2013) tentang pendekatan 

scientific bahwa pendekatan 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. 

1. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang 

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

khayalan, legenda, atau dongeng semata. 

2. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik 

terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran 

yang menyimpang dari alur berpikir logis. 

3. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analistis, dan 

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.  
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4. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam 

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

materi pembelajaran. 

5. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, 

dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

substansi atau materi pembelajaran. 

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik 

sistem penyajiannya. 

Pendekatan Scientific di sekolah dasar bermanfaat bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Kemendikbud (2013) mengungkapkan 

bahwa dalam proses pembelajaran dengan 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 yang diharapkan tercipta diarahkan untuk 

mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber  observasi, bukan 

diberi tahu. 

Penulis menyimpulkan Pendekatan Scientific merupakan pendekatan secara 

ilmiah yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami 
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lingkungannya. Pendekatan ini diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga 

dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

lingkungan alam sekitar dalam pembelajaran IPS di kelas V melalui model take and 

give dan media powerpoint dengan indikator keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar dengan SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta KD 2.2 

Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. 

Kemendikbud (2013) menyebutkan langkah-langkah pokok dalam 

pembelajaran dengan pendekatan Scientific sebagai berikut: 

a. Mengamati 

 Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(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 yang 

digunakan oleh guru. 

b. Menanya 

 Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk 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 
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mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. Guru 

harus mampu menginspirasi peserta didik untuk mau dan mampu menanya. 

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. Menalar (associating) merujuk pada teori belajar 

asosiasi, yaitu kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan 

beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori dalam 

otak dan pengalaman-pengalaman yang tersimpan di memori otak berinteraksi 

dengan pengalaman sebelumnya (asosiasi). 

d. Mencoba 

Mencoba merupakan keterampilan proses untuk 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 yang sesuai dan aplikasi dari kegiatan mencobapun 
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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. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini yaitu: 

menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan 

kurikulum, mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus 

disediakan, mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen 

sebelumnya, melakukan dan mengamati percobaan, mencatat fenomena yang terjadi, 

menganalisis, dan menyajikan data, menarik simpulan atas hasil percobaan, dan 

membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan 

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 kesatuan kelompok, atau 

bisa juga dengan dikerjakan sendiri setelah mendengarkan hasil kegiatan mengolah 

informasi. Menyajikan dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tertulis 

dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk portofolio kelompok dan atau individu 

dan walaupun tugas dikerjakan secara berkelompok, sebaiknya hasil pencatatan 

dilakukan oleh setiap individu agar dapat dimasukan ke dalam file portofolio peserta 

didik. Pada kegiatan akhir diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil 

pekerjaan yang telah disusun secara bersama-sama dalam kelompok dan/atau secara 

individu. Guru dapat memberikan klarifikasi agar peserta didik mengetahui dengan 
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tepat apakah yang telah dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki. 

Kegiatan mengkomunikasikan dapat diarahkan sebagai kegiatan konfirmasi. 

2.1.6 Pembelajaran Kooperatif 

Hamdani (2010: 30) menyatakan model pembelajaran adalah rangkaian 

kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang dirumuskan. Dalam pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. 

Suprijono (2011: 54) model pembelajaran adalah konsep yang lebih luas 

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin 

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Pembelajaran kooperatif diarahkan dengan 

menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan dan informasi 

yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah. 

Eggen dan Kauchak dalam Trianto (2007:42) pembelajaran kooperatif 

merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja 

secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif 

disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi 

siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar 

bersama-sama siswa yang berbada latar belakangnya. 

Maka dapat disimpulkan pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kolaborasi atau kerja 



52 
 

kelompok dalam mencapai tujuan belajar. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu sama 

lain. Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar 

siswa dapat bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya untuk mencapai 

ketuntasan. Pada penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan, peneliti memilih 

pembelajaran kooperatif tipe take and give untuk dijadikan model pembelajaran. 

2.1.7 Model Pembelajaran Take and Give 

Istilah take and give sering diartikan saling memberi dan saling menerima. 

Prinsip ini juga menjadi intisari dari model pembelajaran Take and Give. Menurut 

Huda (2013: 241-242) Take and Give merupakan strategi pembelajaran yang 

didukung oleh penyajian data yang diawali dengan pemberian kartu kepada siswa. Di 

dalam kartu, ada catatan yang harus dikuasai atau dihafal masing-masing siswa. 

Siswa kemudian mencari pasangannya masing-masing untuk bertukar pengetahuan 

sesuai dengan apa yang didapatnya di kartu, lalu kegiatan pembelajaran diakhiri 

dengan mengevaluasi siswa dengan menanyakan pengetahuan yang mereka miliki 

dan pengetahuan yang mereka terima dari pasangannya. 

Komponen yang berperan penting dalam model pembelajaran take and give 

ini adalah penguasaan materi melalui kartu, berpasangan dengan saling bertukar 

informasi, dan pengevaluasian yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan atau 

penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan di dalam kartu dan kartu 

pasanganya. 
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Langkah-langkah model pembelajaran take and give dengan media 

powerpoint:  

(1) Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

(2) Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang 

dipelajari. 

(3) Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

(4) Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang 

ditampilkan. 

(5) Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam 

powerpoint. 

(6) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang 

belum dipahami oleh siswa. 

(7) Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan 

untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. 

(8) Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang 

dipelajari, setiap siswa diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) 

selama 5 menit. 

(9) Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman 

pasangan untuk saling menginformasikan materi yang telah diterimanya 

di kartu mereka masing-masing. Setiap siswa harus mencatat nama 

temannya yang telah bertukar informasi dengannya. 
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(10) Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan 

menerima materi masing-masing (take and give). 

(11) Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give 

melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh 

masing-masing siswa. 

(12) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi 

pelajaran. 

(13) Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

(14) Guru menutup pelajaran 

Adapun kelebihan dari model-model pembelajaran take and give adalah :  

1) Model pembelajaran ini tidak kaku, karena seorang guru boleh memodifikasi lagi 

penggunaan model pembelajaran ini sesuai dengan keinginan dam kebutuhan 

serta situasi pembelajaran. 

2) Materi akan terarah, karena guru terlebih dahulu menjabarkan uraian materi 

sebelum dibagikan kartu kepada siswa 

3) Melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai kemampuan orang lain 

4) Melatih siswa untuk beriteraksi secara baik dengan teman sekelasnya. 

5) Akan dapat memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa melalui kartu 

yang dibagikan kepadanya, sebab mau tidak mau harus menghafal dan paling 

tidak membaca materi yang diberikan kepadanya. 

6) Meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab masing-masing siswa dimintai 

pertanggungjawaban atas kartu yang diberkan kepadanya. 
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Kekurangan atau kelemahan model pembelajaran take and give adalah :  

(a) Pada saat mencari pasangan akan terjadi ketidakteraturan karena ada siswa yang 

lari sana dan lari sini. 

(b) Kemampuan siswa untuk menyampaikan materinya pada temanya kurang sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

(c) Adanya siswa yang bertemu dengan pasanganya, bukanya membahas  materi 

pelajaran tetapi bercerita tentang masalah lain. 

Model pembelajaran take and give tepat diberikan pada pembelajaran IPS di 

kelas V SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta KD 2.2 

Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia karena model ini membantu siswa untuk lebih mudah menghafal dan 

memahami materi pelajaran dengan permainan yang dikemas secara menarik yaitu 

dengan cara menggunakan kartu berisi informasi yang harus dihafal oleh setiap siswa 

selanjutnya siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya. 

Model pembelajaran take and give pada dasarnya mengacu pada 

konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang dapat membuat siswa itu sendiri yang aktif 

dan membangun pengetahuan yang akan menjadi miliknya (Slavin, 2010: 269). 

Selama proses itu berlangsung siswa mengecek dan menyesuaikan pengetahuan baru 

yang dipelajari dengan kerangka berpikir yang telah mereka miliki. 

Berdasarkan paparan di atas, model pembelajaran take and give adalah model 

transfer informasi dari satu siswa ke siswa lain dengan menggunakan fasilitas kartu 
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dalam pembelajaran IPS di kelas V melalui model take and give dan media 

powerpoint dengan indikator keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

dengan SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta KD 2.2 

Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. 

2.1.8 Media Pembelajaran 

2.1.8.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari medium yang 

berarti perantara yang dipakai untuk menujukkan alat komunikasi. Secara harfiah 

media diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. 

Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan serta perangsang  

peserta didik untuk belajar. Bringgs (dalam Mulyani Sumantri, 2001: 152). Media 

adalah segala alat pengajaran yang digunakan guru sebagai perantara untuk 

menyampaikan bahan-bahan instruksional dalam proses belajar mengajar sehingga 

memudahkan pencapaian tujuan pengajaran tersebut. Mulyani Sumantri (2001: 153) 

Menurut Berlach dan Ely (dalam Arsyad, 2013: 3), media adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Sedangkan menurut Hamruni 

sendiri, media adalah alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 
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Sedangkan menurut Criticos (dalam Daryanto, 2012: 4) menyatakan bahwa 

media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan. Dapat dikatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan sarana pelantara dalam proses pembelajaran. 

Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam proses pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dalam pembelajaran IPS di 

kelas V melalui model take and give dan media powerpoint dengan indikator 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dengan SK 2 Menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia serta KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan 

dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

2.1.8.2 Tujuan Penggunaan Media Pembelajaran 

Tujuan dari penggunaan media pembelajaran yaitu agar peserta didik yang 

terlibat dalam kegiatan belajar mengajar itu terhindar dari gejala verbalisme, yakni 

mengetahui kata-kata yang disampaikan guru tetapi tidak memahami arti atau 

maknanya. Secara khusus media pembelajaran digunakan dengan tujuan sebagai 

berikut: 

a. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, 

prinsip, sikap dan ketrampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling 

tepat menurut karakteristik bahan. 
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b. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih 

merangsang minat peserta didik untuk belajar. 

c. Menumbuhkan sikap dan ketrampilan tertentu dalam teknologi karena peserta 

didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. 

d. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. 

2.1.8.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Hamalik (dalam Arsyad, 2013: 25) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Berbagai manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. 

Menurut Kemp & Dayton (dalam Arsyad, 2013: 25) meskipun telah lama disadari 

bahwa banyak keuntungan penggunaan media pembelajaran, penerimaannya serta 

pengintegrasiannya ke dalam program-program pembelajaran berjalan amat lambat. 

Mereka mengemukakan beberapa hasil beberapa hasil penelitian yang menunjukan 

dampak positif dari penggunaan mdia sebagai bagian integral pembelajaran di kelas 

atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut: 

a. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku 

b. Pembelajaran bisa lebih menarik 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif 

d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat 

e. Kualitas hasil belajar mengajar dapat ditingkatkan 
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f. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau diperlukan 

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar 

dapat ditingkatkan 

h. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif 

2.1.8.4 Prinsip-Prinsip dan Faktor Pemilihan Media Pembelajaran 

Sebelum memutuskan untuk menggunakan media tertentu dalam proses 

pembelajarn, seorang guru perlu memahami prinsip-prinsip atau factor-faktor yang 

harus dipertimbangkan dalam pemilihan suatu media. Adapun prinsip-prinsip 

pemilihan media, antara lain: 

a. Memilih media harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran dan bahan pelajaran 

yang akan disampaikan; 

b. Memilih media harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik; 

c. Memilih media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dalam 

pengadaannya dan penggunaannya; 

d. Memilih media harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau pada waktu, 

tempat dan situasi yang tepat. 

e. Memilih media harus memahami karakteristik dari media itu sendiri. 

Sedangkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media 

adalah: 

1) Objektivitas, artinya pemilihan media tidak didasarkan karena kesukaan pribadi 

atau sekedar hiburan sehingga menghiraukan kegunaan dan relevansinya dengan 

bahan dan karakteristik peserta didik; 
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2) Program pengajaran, artinya memilih media harus disesuaikan dengan program 

pengajaran karena tidak semua media dapat digunakan untuk semua program 

pengajaran; 

3) Situasi dan kondisi, artinya pemilihan media harus disesuaikan dengan situasi 

belajar mengajar artinya disesuaikan dengan metode mengajar, materi pelajaran, 

serta lingkungan sekolah dan kelas; 

4) Kualitas teknik, yaitu kesiapan operasional media sebelum digunakan, misalnya 

tape rekorder apakah semuanya masih berjalan baik atau ada kerusakan; 

Keefektifan dan efisiensi penggunaan artinya penggunaan media bukan semata-mata 

karena melaksanakan salah satu komponen-komponen tetapi apakah media itu betul-

betul berguna untuk memudahkan penguasaan peserta didik. 

2.1.9 Media Pembelajaran Powerpoint 

Salah satu contoh media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

adalah media audio visual. Menurut Hamdani (2010: 249), media audio visual 

merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang-dengar”. 

Oleh karena itu, media pembelajaran audio-visual merupakan media berupa alat yang 

mengabungkan penggunaan suara dan penglihatan dalam pembelajaran. Menurut 

Sanjaya (2006: 179), media audio visual diantaranya adalah rekaman video dan slide 

suara. Media audio visual lainnya yakni jenis-jenis  media audio visual seperti media 

video dan media komputer. 

Media powerpoint merupakan salah satu bagian dari media audio visual 

karena dalam powerpoint terdapat gabungan unsur gambar dan suara. Menurut 
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Rusman (2012: 300) Powerpoint merupakan sebuah program komputer untuk 

presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft Inc. Microsoft Office, meliputi 

Microsoft Powerpoint, Excel, Word, Access, dan beberapa program lainnya. 

Kelebihan powerpoint adalah menggabungkan unsur text, video, animasi, image, 

grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian , sehingga mengakomodasi sesuai 

dengan modalitas belajar siswa. Powerpoint memiliki menu-menu yang 

memungkinkan penggunanya untuk membuat presentasi yang menarik. Salah stau 

menu yang ada dalam powerpoint adalah slide, dimana slide tersebut berfungsi untuk 

menampung pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan kepada siswa. Begitu 

pula dengan adanya menu seperti front, picture, effect, sound, dan animation yang 

mampu membuat slide menjadi lebih menarik untuk siswa. 

Media powerpoint merupakan hal yang baru bagi siswa kelas V di SD Negeri 

Plalangan 04 oleh karena itu siswa menjadi tertarik mengikuti proses pembelajaran 

menggunakan media yang jarang mereka gunakan pada hari biasa sehingga model ini 

tepat diterapkan dalam pembelajaran IPS di kelas V pada SK 2 Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia serta KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan 

dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan 

powerpoint sangat membantu guru untuk lebih mudah memperlihatkan gambar 

tokoh-tokoh pejuang yang yang telah berkorban untuk mempersiapkan kemerkdekaan 

Indonesia. 
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Berdasarkan paparan di atas, media powerpoint adalah sebuah program 

computer untuk presentasi yang di dalamnya berisi menu-menu seperti front, picture, 

effect, sound, dan animation yang mampu membuat slide menjadi lebih menarik 

untuk siswa dalam pembelajaran IPS di kelas V melalui model take and give dan 

media powerpoint dengan indikator keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar dengan SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta KD 2.2 

Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. 

2.1.10 Model Pembelajaran Take and Give dengan Media Powerpoint 

2.1.10.1 Pengertian model pembelajaran take and give dengan media powerpoint 

Menurut Huda (2013: 241-242) model pembelajaran take and give 

merupakan strategi pembelajaran yang didukung oleh penyajian data yang diawali 

dengan pemberian kartu kepada siswa. Di dalam kartu, ada catatan yang harus 

dikuasai atau dihafal masing-masing siswa. Siswa kemudian mencari pasangannya 

masing-masing untuk bertukar pengetahuan sesuai dengan apa yang didapatnya di 

kartu, lalu kegiatan pembelajaran diakhiri dengan mengevaluasi siswa dengan 

menanyakan pengetahuan yang mereka miliki dan pengetahuan yang mereka terima 

dari pasangannya. 

Sedangkan menurut menurut Rusman (2012: 300) powerpoint merupakan 

sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft Inc. 

Microsoft Office, meliputi Microsoft Powerpoint, Excel, Word, Access, dan beberapa 
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program lainnya. Kelebihan powerpoint adalah menggabungkan unsur text, video, 

animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian , sehingga 

mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. 

Model pembelajaran take and give dengan media powerpoint didasarkan 

pada teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa 

harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 

informasi baru, dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu 

tidak lagi sesuai diterapkan dalam kegiatan memecahkan masalah, menemukan segala 

sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide (Trianto 2011: 

13). 

Jadi model pembelajaran take and give dengan media powerpoint adalah 

model mentransfer informasi dari satu siswa ke siswa lain yang dibantu oleh kartu 

yang berisi informasi yang harus dihafal oleh setiap siswa. Pelaksanaan take and give 

dengan media powerpoint bertujuan untuk memahami materi yang disampaikan 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran IPS di kelas V melalui 

model take and give dan media powerpoint dengan indikator keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar dengan SK 2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

serta KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 
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2.1.10.2 Penerapan model take and give dengan media powerpoint 

a. Sintaks model pembelajaran take and give dengan media powerpoint 

Langkah-langkah model pembelajaran take and give dengan media 

powerpoint: 

1. Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

2. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. 

3. Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

4. Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang ditampilkan. 

5. Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam 

powerpoint. 

6. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang belum 

dipahami oleh siswa. 

7. Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. 

8. Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang dipelajari, 

setiap siswa diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) selama 5 menit. 

9. Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman pasangan 

untuk saling menginformasikan materi yang telah diterimanya di kartu mereka 

masing-masing. Setiap siswa harus mencatat nama temannya yang telah 

bertukar informasi dengannya. 

10. Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan 

menerima materi masing-masing (take and give). 
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11. Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give melalui 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh masing-masing 

siswa. 

12. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi pelajaran. 

13. Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

14. Guru menutup pelajaran. 

b. Sistem Sosial 

Peran guru dalam menggunakan model take and give dengan media 

powerpoint adalah sebagai fasilitator, dan pembimbing siswa, bukan sebagai 

penyampai materi tunggal. Hal ini didasarkan pada teori belajar kontruktivisme yang 

menyatakan bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan saja tapi juga 

memfasilitasi agar siswa menemukan ide mereka sendiri. Peran siswa dalam 

menggunakan model take and give dengan media powerpoint adalah sebagai subjek 

belajar yang aktif dalam menemukan dan membangun pengetahuan sendiri. Hal ini 

didasarkan pada teori konstruktivisme bahwa siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan di dalam benaknya. Lebih rinci aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS menggunakan model take and give dengan media powerpoint akan 

dijelaskan pada tabel berikut. 
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Tabel 2.2 

Sistem Sosial dalam Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Take and Give 

dengan Media Powerpoint 

 

No. 

Sintaks Model 

Pembelajaran Take and 

Give dengan Media 

Powerpoint 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru menyiapkan media 

powerpoint yang 

ditampilkan melalui LCD 

Guru menyiapkan 

media pembelajaran 

powerpoint 

Siswa mempersiapkan 

diri mengikuti pelajaran 

2.  Siswa diberi pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

materi yang sedang 

dipelajari 

Guru bertanya tentang 

pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari 

siswa 

Siswa menjawab 

pertanyaan 

3.  Guru menampilkan 

tayangan slide dalam 

powerpoint 

Guru menampilkan 

tayangan slide dalam 

powerpoint 

Siswa memperhatikan 

4. Siswa memperhatikan dan 

menyimak powerpoint 

yang sedang ditampilkan 

Guru membimbing 

siswa menyimak dan 

memahami materi 

Siswa menyimak 

tayangan powerpoint 

5. Guru menjelaskan materi 

sesuai kompetensi yang 

ditampilkan dalam 

powerpoint 

Guru menjelaskan 

materi sesuai 

kompetensi yang 

ditampilkan dalam 

powerpoint 

 

 

Siswa memperhatikan 

guru dan menyimak 

tanyangan powerpoint 
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6. Siswa diberi kesempatan 

untuk bertanya jika ada 

materi pelajaran yang 

belum dipahami oleh 

siswa 

Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

tentang materi yang 

belum dipahami 

Siswa bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami  

7. Guru bertanya kepada 

siswa mengenai isi 

powerpoint yang 

ditampilkan untuk 

mengetahui seberapa jauh 

pemahaman siswa 

Guru bertanya kepada 

siswa mengenai isi 

powerpoint yang 

ditampilkan untuk 

mengetahui seberapa 

jauh pemahaman siswa 

Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

8. Guna memantapkan 

penguasaan siswa akan 

materi yang sedang 

dipelajari, setiap siswa 

diberikan satu kartu untuk 

dipelajari (dihapal) selama 

5 menit. 

Guru membagi kartu 

kepada tiap siswa 

Siswa menerima kartu 

yang berisi informasi 

untuk dihafal selama 5 

menit 

9. Guru meminta semua 

siswa berdiri dan mencari 

pasangan untuk saling 

menginformasikan materi 

yang telah diterimanya di 

kartu mereka masing-

masing. Setiap siswa harus 

mencatat nama temannya 

yang telah bertukar 

informasi dengannya. 

Guru mempersilakan 

siswa untuk mencari 

pasangan 

Siswa mencari 

pasangannya dan saling 

bertukar informasi 
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10. Demikian seterusnya 

sampai semua siswa dapat 

saling memberi dan 

menerima materi masing-

masing (take and give) 

Guru memantau siswa 

saat mencari pasangan 

Siswa terus bertukar 

pasangan dan informasi 

sampai tiga kali 

11. Guru mengevaluasi 

keberhasilan model 

pembelajaran take and 

give melalui Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang harus 

dikerjakan sendiri oleh 

masing-masing siswa. 

Guru membagi LKS 

pada siswa 

Siswa mengerjakan LKS 

secara individu 

12. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan bersama 

mengenai materi pelajaran. 

Guru membuat 

kesimpulan bersama 

mengenai materi 

pelajaran. 

Siswa membuat 

kesimpulan bersama 

mengenai materi 

pelajaran. 

13. Guru bersama siswa 

menilai proses dan hasil 

belajar siswa 

Guru menilai hasil 

belajar siswa 

Siswa menerima 

penilaian 

14. Guru menutup pelajaran Guru menutup pelajaran Siswa mempersiapkan 

diri untuk pelajaran 

berikutnya 

 

c. Prinsip Reaksi 

 Pola komunikasi dalam pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

take and give dengan media powerpoint adalah tidak hanya terjadi satu arah, ataupun 
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dua arah melainkan multi arah. Komunikasi tidak hanya terjadi antara guru dengan 

siswa, tetapi juga antara siswa dengan siswa. 

d. Sistem Pendukung 

 Sistem pendukung dalam model pembelajaran take and give dengan media 

powerpoint adalah alat yang dapat mendukung pembelajaran yang memungkinkan 

siswa aktif dalam menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Sistem 

pendukung tersebut adalah perangkat multimedia (Laptop dan LCD), penggunaan 

media powerpoint. 

e. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

 Dampak instruksional yang dapat dicapai melalui model pembelajaran take 

and give dengan media powerpoint adalah dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Sedangkan dampak pengiring yang timbul 

dalam pembelajaran dengan model pembelajaran take and give dengan media 

powerpoint adalah dapat membentuk kemampuan berpikir cepat, disiplin, kerja sama, 

sportif dan jujur. 

2.1.10.3 Kelebihan dan Kekurangan 

a. Kelebihan 

Kelebihan model take and give dengan media powerpoint adalah sebagai 

berikut: 

a) Model pembelajaran ini tidak kaku, karena seorang guru boleh memodifikasi 

lagi penggunaan model pembelajaran ini sesuai dengan keinginan dam 

kebutuhan serta situasi pembelajaran. 
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b) Materi akan terarah, karena guru terlebih dahulu menjabarkan uraian materi 

sebelum dibagikan kartu kepada siswa 

c) Melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai kemampuan orang lain 

d) Melatih siswa untuk beriteraksi secara baik dengan teman sekelasnya. 

e) Akan dapat memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa melalui kartu 

yang dibagikan kepadanya, sebab mau tidak mau harus menghafal dan paling 

tidak membaca materi yang diberikan kepadanya. 

f) Meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab masing-masing siswa dimintai 

pertanggungjawaban atas kartu yang diberkan kepadanya. 

b. Kekurangan 

Kekurangan model take and give dengan media powerpoint adalah sebagai 

berikut: 

a) Pada saat mencari pasangan akan terjadi ketidakteraturan karena ada siswa 

yang lari sana dan lari sini. 

b) Kemampuan siswa untuk menyampaikan materinya pada temanya kurang 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

c) Adanya siswa yang bertemu dengan pasanganya, bukanya membahas  materi 

pelajaran tetapi bercerita tentang masalah lain. 
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2.1.11 Hubungan Model Take and Give dengan Media Powerpoint terhadap 

Pembelajaran IPS 

Berdasarkan karakteristik model take and give dengan media powerpoint dan 

merujuk pada teori konstruktivisme, peneliti berasumsi ada hubungan positif antara 

model take and give dengan media powerpoint dengan pembelajaran IPS di kelas V. 

Semakin baik penerapan model take and give dengan media powerpoint maka 

semakin baik pula hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Oleh karena itu model 

take and give dengan media powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ni L. G. Mega Puspita Dewi (2014) 

dengan judul “Model Pembelajaran Take and Give Berbantuan Media Grafis 

Terhadap Hasil Belajar PKn SD”, Jurusan PGSD, FIP, Unversitas Pendidikan 

Ganesha, Singaraja, Bali. 

Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil belajar PKn kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran take and give berbantuan media grafis dengan kelompok siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD Negeri 12 

Padangsambian tahun ajaran 2013/2014. Hasil penelitian menunjukkan thitung lebih 

besar dari pada tabel (3,447 > 2,000) dan di dukung oleh perbedaan rata-rata hasil 
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belajar kedua kelompok. Rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran take and give berbantuan 

media grafis lebih besar dari rata-rata hasil belajar kelompok kontrol yang mengikuti 

pembelajaran konvensional (79,53 >75,29). 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tieka Fitriani (2013) yang berjudul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran  Two Stay – 

Two Stray dengan Power Point  pada Siswa Kelas IV SD Karangampel 01 

Kaliwungu Kudus”, Jurusan PGSD, FIP, Unnes. 

Penelitian ini menunjukan bahwa Penggunaan model pembelajaran two stay 

two stray (dua tinggal dua tamu) dengan media powerpointoint dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan data 

keterampilan guru yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan dari siklus I sampai 

siklus III. Pada siklus I rerata  pencapaian keterampilan guru adalah 21 meningkat 

pada siklus II menjadi 35 dan siklus III menjadi 40. Penggunaan model pembelajaran 

two stay two stray (dua tinggal dua tamu) dengan media powerpoint juga dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan data aktivitas siswa yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan dari siklus I 

sampai siklus III bahwa pada siklus I rerata pencapaian aktivitas siswa adalah 24,1 

meningkat pada siklus II menjadi 29,2 dan siklus III menjadi 35,4. Terakhir, 

penggunaan model pembelajaran two stay two stray (dua tinggal dua tamu) dengan 

media powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil belajar siswa yang diperoleh dari siklus I 
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sampai siklus III. Pada siklus I rerata hasil belajar siswa adalah 69, siklus II menjadi 

75 dan siklus III meningkat  menjadi 84. Sedangkan persentase ketuntasan klasikal 

yang diperoleh pada siklus I adalah 64% meningkat pada siklus II menjadi 74% dan 

siklus III menjadi 87%. Siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan, yaitu 80% siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM=62). 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian relevan di atas, dapat disimpulkan 

alasan peneliti menggunakan model pembelajaran take and give dan media 

powerpoint untuk penelitian yang dilakukan di SD Negeri Plalangan 04 Semarang. 

Strategi ini merupakan strategi yang dapat meningkatkan aktivitas, minat, dan 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat. Proses pembelajaran IPS di kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang 

belum optimal, ini dikarenakan guru belum menggunakan model pembelajaran yang 

menarik, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, siswa kurang tertarik dalam 

proses pembelajaran, hasil belajar siswa rendah. 

Berpijak dari sini maka memerlukan suatu perbaikan, salah satunya dengan 

model take and give dengan media powerpoint diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Menurut Huda (2013: 241) model take and give memiliki 

beberapa kelebihan antara lain dapat melatih siswa untuk bekerja sama dan 

menghargai kemampuan orang lain serta melatih siswa untuk berinteraksi secara baik 

dengan teman sekelas juga memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa 
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melalui kartu yang dibagikan. Sedangkan Kelebihan powerpoint adalah 

menggabungkan unsur text, video, animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu 

kesatuan penyajian , sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. 

Powerpoint memiliki menu-menu yang memungkinkan penggunanya untuk membuat 

presentasi yang menarik. Salah stau menu yang ada dalam powerpoint adalah slide, 

dimana slide tersebut berfungsi untuk menampung pokok-pokok pembicaraan yang 

akan disampaikan kepada siswa. Begitu pula dengan adanya menu seperti front, 

picture, effect, sound, dan animation yang mampu membuat slide menjadi lebih 

menarik untuk siswa. 

Sehingga dengan menerapkan model take and give dengan media powerpoint 

pada pembelajaran IPS di kelas V dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa,yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Kerangka berpikir 

tersebut digambarkan dalam bagan berikut: 
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Bagan 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas maka akan 

dibuktikan melalui hasil dan pembahasan yang nantinya akan dibahas pada bab IV 

serta pemberian kesimpulan dan saran yang dibahas pada bab V, maka didapatkan: 

1. Hipotesis umum: Penerapan model pembelajaran take and give dengan media 

powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pembelajaran IPS 

pada Siswa Kelas V SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang. 

 

PEMBERIAN 

TINDAKAN 

Pembelajaran IPS Kelas V 

SD Negeri Plalangan 04 

Kota Semarang 

Penerapan model pembelajaran take and give 

dengan media powerpoint pada proses 

pembelajaran IPS materi persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

KONDISI AKHIR 

Pembelajaran IPS Kelas V 

SD Negeri Plalangan 04 

Kota Semarang 

1. Guru sudah menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif 

2. Siswa termotivasi dalam proses 

pembelajaran 

KONDISI AWAL  

Pembelajaran IPS Kelas V 

SD Negeri Plalangan 04 

Kota Semarang 

 

1. Guru belum menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif 

2. Siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran 

3. Hasil belajar siswa kurang 
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2. Hipotesis khusus: 

a. Penerapan model take and give dengan media powerpoint dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Kota Semarang. 

b. Penerapan model take and give dengan media powerpoint dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Kota Semarang. 

c. Penerapan model take and give dengan media powerpoint dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Prosedur PTK 

Penelitian  ini dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas  yang terdiri atas beberapa siklus. Masing-masing siklus terdiri dari  langkah  

perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), dan 

refleksi (reflecting) (Arikunto, dkk. 2009:16-21). Siklus dalam penelitian tindakan 

kelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

(Arikunto, 2009: 16) 

Perencanaan 

Siklus I 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Refleksi 

Pengamatan 

Siklus II Pelaksanaan 

Perencanaan 

dst. 
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Berdasarkan skema di atas, langkah-langkah pelaksanaan tindakan kelas yang 

akan dilaksanakan dapat dijabarkan berikut ini: 

3.3.1 Perencanaan 

Tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa 

yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah 

instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama 

tindakan berlangsung (Arikunto,2009: 125). 

Tahapan pertama dalam penelitian tindakan kelas adalah perencanaan.hal-hal 

yang perlu disiapkan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Tahap ini 

meliputi: 

a. Memilih standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk pembelajaran. 

b. Menetapkan indikator bersama tim kolaborasi untuk pembelajaran. 

c. Menelaah materi. 

d. Menyusun RPP sesuai indikator menggunakan model take and give dengan 

powerpoint. 

e. Menyiapkan sarana dan fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran. 

f. Menyiapkan alat evaluasi untuk penilaian berupa tes dan lembar kerja siswa. 

g. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan aktivitas 

siswa. 

h. Menyiapkan lembar pengamatan dan catatan lapangan. 
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3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Arikunto, (2009: 126), selama melaksanakan tidakan guru sebagai 

pelaksana intervensi tindakan mengacu pada program yang telah dipersiapkan dengan 

kolaborator.Rancangan tindakan yang dilakukan telah didiskusikan dengan 

pelaksanaan tindakan (guru) untuk dapat diterapkan di dalam kelas sesuai dengan 

rancangannya. Peneliti juga akan menggunakan dalam proses pembelajaran. Sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan tindakan akan 

dilakukan dalam tiga siklus, yang mana setiap siklus terdiri dari satu kali 

pertemuan.Siklus I, siklus II, dan siklus III dilaksanakan sesuai dengan RPP yang 

telah disusun. 

3.3.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 2009: 127).Peneliti 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa dan guru, catatan lapangan, lembar 

kerja siswa serta lembar evaluasi untuk pengumpulan data-data di lapangan. Kegiatan 

observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati 

aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model take 

and give dengan media powerpoint. 

3.3.4 Refleksi 

Menurut Arikunto (2009: 129) refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Refleksi bertujuan untuk 

mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang 
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telah diperoleh pada saat observasi. Selanjutnya observer (guru lain dan pakar) 

menyampaikan hasil analisa data observasinya terutama menyangkut kegiatan siswa 

selama berlangsung pembelajaran yang disertai dengan pemutaran video hasil 

rekaman pembelajaran. Akhirnya, guru melakukan implementasi yang akan 

digunakan untuk memberikan tanggapan balik atas komentar para observer. Hal yang 

penting  dalam tahap refleksi ini, adalah mempertimbangkan kembali rencana 

pembelajaran tersebut. Apakah telah sesuai dan dapat meningkatkan performance 

keaktifan belajar siswa atau tidak. Jika belum ada kesesuaian, apa saja yang belum 

sesuai, metode pembelajarannya, materi dalam LKS, media atau alat peraga atau 

lainnya. Pertimbangan-pertimbangan ini selanjutnya digunakan untuk perbaikan 

rencana pembelajaran selanjutnya. 

 

3.2 Siklus Penelitian 

3.4.1 Siklus Penelitian I 

3.4.1.1 Perencanaan 

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

b. Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi mengenai kegiatan siswa dan 

guru saat pelaksanaan pembelajaran. 

c. Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan penerapan 

model take and give dengan media powerpoint. 

d. Mempersiapkan LCD beserta layar. 
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e. Mempersiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama proses 

pembelajaran berlangsung, yaitu kamera. 

f. Mempersiapkan soal tes untuk siswa yaitu tes yang akan diberikan pada akhir 

siklus. 

g. Membentuk kelompok yang bersifat heterogen baik dari segi kemampuan 

akademis, jenis kelamin,maupun etnis. 

h. Penyusunan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar selama pembelajaran. 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

2. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi persiapan kemerdekaan 

oleh BPUPKI. 

3. Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

4. Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang ditampilkan. 

5. Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam powerpoint. 

6. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang belum 

dipahami oleh siswa. 

7. Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. 

8. Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang dipelajari, setiap 

siswa diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) selama 5 menit. 
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9. Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman pasangan untuk 

saling menginformasikan materi yang telah diterimanya di kartu mereka masing-

masing. Setiap siswa harus mencatat nama temannya yang telah bertukar 

informasi dengannya. 

10. Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan menerima 

materi masing-masing (take and give). 

11. Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give melalui 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh masing-masing 

siswa. 

12. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi pelajaran. 

13. Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

14. Guru menutup pelajaran. 

3.4.1.3 Observasi 

Pengamatan dilakukan selama proses proses pembelajaran berlangsung dan 

dalam pelaksanaannya pengamatan dilakukan secara kolaborasi oleh peneliti dan guru 

kelas. Beberapa hal yang diamati antara lain: aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran, keterampilan guru dalam mengelola kelas selama proses pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 

3.4.1.4 Refleksi 

Pada penelitian siklus I diperoleh data berupa hasil observasi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint. Refleksi pada siklus I difokuskan pada 
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berbagai masalah yang muncul pada pelaksanaan tindakan. Refleksi pada 

pembelajaran IPS melalui model take and give dengan media powerpoint adalah 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pembelajaran siklus I sudah berjalan cukup baik. Siswa tertarik 

dengan model take and give dengan media powerpoint. Melalui media 

powerpoint antusiasme siswa dalam pembelajaran IPS meningkat. Pelaksanaan 

model take and give menarik untuk siswa. 

b. Pembelajaran siklus I terdapat beberapa permasalahan antara lain siswa kurang 

lihai dalam menghafal, masih banyak siswa yang merasa kurang ketika diberi 

waktu menghafal selama 5 menit. Waktu berlangsungnya penerapan model take 

and give terlalu lama menjadikan pelaksanaan model ini kurang maksimal. 

c. Tindakan perbaikan pada siklus I yaitu membuat siswa lebih cepat menghafal 

dengan memberi informasi yang tidak terlalu panjang. Guru lebih 

memperhatikan lamanya waktu yang digunakan selama model take and give 

berlangsung. 

3.4.2 Siklus Penelitian II 

Setelah melakukan refleksi pada siklus I maka disusunlah rencana perbaikan 

pada siklus II sebagai berikut: 

3.4.2.1 Perencanaan 

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

b. Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi mengenai kegiatan siswa dan 

guru saat pelaksanaan pembelajaran. 
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c. Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan penerapan 

model take and give dengan media powerpoint. 

d. Mempersiapkan LCD beserta layar. 

e. Mempersiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama proses 

pembelajaran berlangsung, yaitu kamera. 

f. Mempersiapkan soal tes untuk siswa yaitu tes yang akan diberikan pada akhir 

siklus. 

g. Membentuk kelompok yang bersifat heterogen baik dari segi kemampuan 

akademis, jenis kelamin,maupun etnis. 

h. Penyusunan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar selama pembelajaran. 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

2. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi persiapan kemerdekaan 

oleh PPKI. 

3. Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

4. Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang ditampilkan. 

5. Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam powerpoint. 

6. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang belum 

dipahami oleh siswa. 

7. Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. 
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8. Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang dipelajari, setiap 

siswa diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) selama 5 menit. 

9. Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman pasangan untuk 

saling menginformasikan materi yang telah diterimanya di kartu mereka masing-

masing. Setiap siswa harus mencatat nama temannya yang telah bertukar 

informasi dengannya. 

10. Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan menerima 

materi masing-masing (take and give). 

11. Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give melalui 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh masing-masing 

siswa. 

12. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi pelajaran. 

13. Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

14. Guru menutup pelajaran. 

3.4.2.3 Observasi 

Pengamatan dilakukan selama proses proses pembelajaran berlangsung dan 

dalam pelaksanaannya pengamatan dilakukan secara kolaborasi oleh peneliti dan guru 

kelas. Beberapa hal yang diamati antara lain: aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran, keterampilan guru dalam mengelola kelas selama proses pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 
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3.4.2.4 Refleksi 

Pada penelitian siklus II diperoleh data berupa hasil observasi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint. Refleksi pada siklus II difokuskan pada 

berbagai masalah yang muncul pada pelaksanaan tindakan. Refleksi pada 

pembelajaran IPS melalui model take and give dengan media powerpoint adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran siklus II sudah berjalan cukup baik. Siswa lebih aktif 

menjawab pertanyaan dari guru. Apersepsi yang dipilih mampu menarik perhatian 

seluruh siswa. Pelaksanaan model lebih teratur karena telah dijelaskan peraturan 

permainan.  

2. Pembelajaran siklus II terdapat beberapa permasalahan antara lain siswa terlihat 

malas mencatat informasi yang diberikan oleh pasangannya. Alokasi waktu yang 

kurang tepat menjadikan pelaksanaan model terkesan terburu-buru.  

3. Tindakan perbaikan pada siklus II yaitu memotivasi siswa agar mau mencatat 

hasil informasi yang disampaikan oleh pasangannya. Pengaturan waktu 

pembelajaran yang lebih rinci. 

3.4.3 Siklus Penelitian III 

3.4.3.1 Perencanaan 

Setelah melakukan refleksi pada siklus II maka disunsulah rencana perbaikan 

pada siklus III sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
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b. Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi mengenai kegiatan siswa dan 

guru saat pelaksanaan pembelajaran. 

c. Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan penerapan 

model take and give dengan media powerpoint. 

d. Mempersiapkan LCD beserta layar. 

e. Mempersiapkan peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama proses 

pembelajaran berlangsung, yaitu kamera. 

f. Mempersiapkan soal tes untuk siswa yaitu tes yang akan diberikan pada akhir 

siklus. 

g. Membentuk kelompok yang bersifat heterogen baik dari segi kemampuan 

akademis, jenis kelamin,maupun etnis. 

h. Penyusunan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar selama pembelajaran. 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

2. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi perumusan dasar Negara. 

3. Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

4. Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang ditampilkan. 

5. Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam powerpoint. 

6. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang belum 

dipahami oleh siswa. 
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7. Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. 

8. Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang dipelajari, setiap 

siswa diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) selama 5 menit. 

9. Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman pasangan untuk 

saling menginformasikan materi yang telah diterimanya di kartu mereka masing-

masing. Setiap siswa harus mencatat nama temannya yang telah bertukar 

informasi dengannya. 

10. Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan menerima 

materi masing-masing (take and give). 

11. Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give melalui 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh masing-masing 

siswa. 

12. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi pelajaran. 

13. Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

14. Guru menutup pelajaran. 

3.4.3.3 Observasi 

Pengamatan dilakukan selama proses proses pembelajaran berlangsung dan 

dalam pelaksanaannya pengamatan dilakukan secara kolaborasi oleh peneliti dan guru 

kelas. Beberapa hal yang diamati antara lain: aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran, keterampilan guru dalam mengelola kelas selama proses pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 
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3.4.3.4 Refleksi 

Pada penelitian siklus III diperoleh data berupa hasil observasi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint. Refleksi pada siklus III difokuskan pada 

berbagai masalah yang muncul pada pelaksanaan tindakan. Refleksi pada 

pembelajaran IPS melalui model take and give dengan media powerpoint adalah 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pembelajaran siklus III sudah berjalan sesuai dengan sintaks model 

take and give dengan media powerpoint. Siswa tertarik dengan model take and 

give dengan media powerpoint sehingga hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS dapat meningkat. 

b. Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sehingga penelitian 

ini dicukupkan pada siklus III. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Plalangan 04 Semarang dengan 

subjek penelitian adalah guru kelas V dan siswa kelas V sebanyak 28 siswa dengan 

perincian laki-laki 13 orang dan perempuan 15 orang. 
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3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Plalangan 04 Semarang, Jalan Mr. 

Wuryanto, Kec. Gunungpati, Kota Semarang. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel tindakan dan variabel masalah. 

Lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Variabel Tindakan 

Variabel tindakan pada penelitian ini adalah penerapan model take and give 

dengan media poweroint dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Kota Semarang. Model pembelajaran take and give merupakan strategi 

pembelajaran yang didukung oleh penyajian data yang diawali dengan pemberian 

kartu kepada siswa (Huda: 2013, 241-242). Didukung dengan  media powerpoint 

merupakan sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh 

Microsoft Inc. Microsoft Office, meliputi Microsoft Powerpoint, Excel, Word, Access, 

dan beberapa program lainnya (Rusman: 2012, 300). 

b. Variabel Masalah 

Keterampilan Guru 

Keterampilan guru merupakan kemampuan guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran dibuat 

sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran 
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IPS di kelas V SD melalui model take and give dengan media powerpoint yang 

indikatornya yaitu: (1) Menyiapkan media dan sumber belajar (keterampilan 

menggunakan variasi); (2) Mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran (keterampilan membuka pembelajaran); (3) Melakukan apersepsi sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan (keterampilan membuka pembelajaran, 

keterampilan menggunakan variasi); (4) Menjelaskan materi pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint (keterampilan menggunakan variasi dan keterampilan 

menjelaskan); (5) Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya); (6) Membentuk 

kelompok belajar siswa secara heterogen (keterampilan mengelola kelas); (7) 

Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil); (8) Memberikan penguatan/ motivasi kepada siswa (keterampilan memberikan 

penguatan); dan (9) Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pembelajaran). 

Aktivitas siswa 

Aktivitas siswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses 

pembelajaran meliputi kegiatan fisik dan mental berupa interaksi siswa dengan siswa, 

siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

seefektif mungkin dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan yang telah 

ditetapkan dalam pembelajaran IPS di kelas V SD melalui model take and give 

dengan media powerpoint yang indikatornya yaitu: (1) Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran (emotional activities); (2) Menjawab pertanyaan guru sesuai 

dengan materi (oral activities, mental activities); (3) Menyimak powerpoint yang 

ditampilkan guru (visual activities); (4) Mendengarkan penjelasan guru (listening); 
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(5) Berdiskusi kelompok (mental activities); (6) Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (oral activities, mental activities); (7) Membuat kesimpulan pembelajaran 

(oral activities, mental activities); dan (8) Melakukan refleksi pembelajaran (oral 

activities, emotional activities). 

Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa yang disebabkan oleh berbagai 

macam aktivitas dari dalam pembelajaran IPS di kelas V SD dengan model take and 

give dengan media powerpoint yang diukur berdasarkan ranah kognitif yang 

indikatornya yaitu: (1) Ketepatan hasil tugas kelompok; dan (2) Ketepatan dan 

ketelitian siswa dalam mengerjakan soal evaluasi secara individu 

 

3.6  Data dan Tekhnik Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Guru 

Guru merupakan sumber data dalam model take and give dengan media 

powerpoint. Sumber data guru diperoleh dari pengamatan keterampilan guru saat 

pembelajaran. 

3.5.1.2 Siswa 

Sumber data diperoleh dari dari siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 

Semarang. Siswa sebagai sumber data dalam meneliti aktivitas siswa dan juga hasil 
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belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung dari siklus I sampai siklus III 

dengan menggunakan model take and give dengan media powerpoint. 

3.5.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa bukti otentik yaitu daftar nilai kelas V pada awal 

sebelum dilakukan tindakan. Selain itu juga data-data seperti foto atau video saat 

kegiatan pembelajaran menggunakan model take and give dengan media powerpoint. 

3.5.1.4 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan sebagai sumber data catatan-catatan yang selama proses  

pembelajaranmenggunakan model take and give dengan media powerpoint. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif ini diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan catatan lapangan dalam pembelajaran IPS dengan model take and 

give dengan media powerpoint. 

3.5.2.2 Data Kuantatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS yang diambil dari akhir pembelajaran pada setiap siklus, data ini berupa angka 

yang rentangannya mulai 0 sampai dengan 100. Data kuantitatif ini berupa hasil nilai 

evaluasi pada pembelajaran IPS melalui model take and give dengan media 

powerpoint. 
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3.5.3 Tekhnik Pengumpulan Data 

3.5.3.1 Tekhnik Tes 

Teknik tes adalah teknik yang digunakan sebagai alat ukur dalam proses 

asesmen maupun evaluasi yang memiliki peranan sangat penting untuk mengetahui 

keberhasilan proses belajar-mengajar di sekolah. (Poerwanti, 2008: 4.33) 

Teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan menggunakan alat pengumpulan 

data berupa pertanyaan/kuis selama siklus penelitian berlangsung.Setiap siklus 

direncanakan sekali pertemuan. 

3.5.3.2 Tekhnik Non Tes 

Teknik non tes adalah teknik yang dilakukan  dalam proses asesmen maupun 

evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta 

didik.(Poerwanti, 2008: 3.19) 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi, dokumentasi, wawancara, catatan lapangan. 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung yang dapat dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap (Arikunto, 2010: 199). 

Metode observasi ini merupakan hasil pengamatan yang ada di lapangan secara 

langsung. Berisi catatan yang menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model take and give dengan media powerpoint. 

b. Dokumentasi 
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Dokumentasi dapat dijadikan pendukung dalam pembelajaran. Menurut 

Hopkins (2008: 210) dokumentasi menyangkut kurikulum atau bidang pendidikan 

lain yang dapat memberikan rasionalisasi dan tujuan observasi. Sedangkan menurut 

Arikunto (2009: 201) dokumentasi berhubungan dengan benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya.Metode dokumentasi ini dapat dijadikan sebuah alat untuk memperkuat 

data yang diperoleh saat observasi.Dapat berupa sebuah foto atau daftar nilai untuk 

memberikan gambaran secara konkrit. Dokumentasi ini berguna sebagai bukti 

peneliti sudah melaksanakan penelitiannya menggunakan model take and give dengan 

media powerpoint. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

Kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tidak 

terstruktur. 

d. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan salah satu cara melaporkan hasil observasi, 

refleksi, dan reaksi terhadap masalah-masalah kelas (Hopkin, 2008: 181). Catatan 

lapangan ini berguna untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi ketika pembelajaran 

menggunakan model take and give dengan media powerpoint. 
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3.7 Tekhnik Analisis Data 

3.7.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata. Adapun rumus 

menentukan rerata adalah sebagai berikut: 

  

 

 

Keterangan:    

x :  nilai rata- rata 

∑ X :  jumlah semua nilai siswa 

∑ N :  jumlah siswa (Aqib dkk, 2009: 41) 

Untuk menghitung presentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 P = ∑ siswa yang tuntas belajar x 100 

 ∑ siswa 

 

Analisis ini dilakukan pada saat tahapan refleksi untuk digunakan dalam 

perencanaan selanjutnya. Hasil analisis juga dijadikan sebagai bahan refleksi dalam 

memperbaiki rancangan pembelajaran selanjutnya. (Aqib dkk, 2009: 41) 

Hasil penghitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) SD Negeri Plalangan 04 dengan KKM klasikal dan individual 

 =  
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dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan belajar 

 

Kriteria Ketuntasan 

individu 
Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 
Sumber : SK KKM SDN Plalangan 04 Tahun Pelajaran  2013/ 2014 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang nilainya tuntas dan 

tidak tuntas. 

3.7.2 Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari menganalisis lembar observasi yang telah diisi 

pada saat pembelajaran IPS dengan menggunakan model take and give dan media 

powerpoint. Menurut Poerwanti, dkk (2008: 6.9) dalam mengelola data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median 

d. Mencari rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang.  (Q/ Lebar interval menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang). 

Kita dapat menghitung median dengan cara: 

Median : Skor tertinggi - skor terendah     (poerwanti, 2008: 6.9) 
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   2 

Kemudian mencari lebar interval interval 

Lebar interval : skor maksimal – skor minimal    (Hadi, 2004 :13) 

 n  

n = Jumlah deskriptor  

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 

 

 

(Poerwanti, dkk, 2009: 6.9) 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan 

nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

 

Skor pencapaian tujuan 

pembelajaran 
Kriteria 

28 ≤ skor ≤ 36 Baik sekali (A) 

19 ≤ skor ≤ 27 Baik (B) 

10 ≤skor ≤ 18 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 9 Kurang (D) 

 

Tabel 3.3 diatas diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru dalam 

mengelola pembelajaran IPS melalui model take and give dengan media powerpoint. 

Kriteria 

Ketuntasan 
Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor  T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor ˂ Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor ˂ Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor ˂ Q1 Kurang Tidak Tuntas 
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Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

 

 

 

Tabel diatas diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa 

dalampembelajaran IPS melalui model pembelajaran take and give dengan media 

powerpoint. 

 

3.8 Validitas Alat Pengumpulan Data  

Data yang valid membutuhkan instrumen pengumpul data yang valid pula. 

Instrumen dikatakann valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur 

apa yang dikehendaki (Widoyoko, 2012: 141). Validitas instrumen secara garis besar 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu validitas internal (internal validity) yang meliputi 

validitas isi dan validitas konstruk, serta validitas eksternal (external validity) yang 

meliputi validitas kesejajaran dan validitas prediksi (Widoyoko, 2012: 142). 

a. Validitas Isi (Content Validity) 

Validitas isi untuk instrumen yang berbentuk test pengujian dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah 

dijabarkan. Instrumen yang harus mempunyai validitas isi adalah instrumen yang 

berbentuk test yang sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar (Sugiyono 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

25 ≤ skor  ≤ 32 Sangat Baik (A) 

17 ≤ skor ≤ 24 Baik (B) 

9 ≤ skor ≤ 16 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 8 Kurang (D) 
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2009: 129). Validitas isi digunakan untuk mengukur variabel tes hasil belajar dalam 

pembelajaran IPS. 

b. Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Widoyoko (2012: 145) menyatakan validitas konstruk mengacu sejauh mana 

suatu instrumen mengukur konsep dari suatu teori yaitu yang menjadi dasar 

penyusunan instrumen. Berdasarkan teori tentang variabel tersebut kemudian 

dirumuskan definisi konseptual dan definisi operasional, dan selanjutnya ditentukan 

indikator yang ditentukan.Indikator tersebut dijabarkan menjadi butiran-butiran 

instrumen baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Validitas konstruk 

digunakan untuk mengukur instrumen nontes yang dalam penelitian ini adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS melalui model take and give 

dengan media powerpoint. 

 

3.9 Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran menggunakan model take and give dengan media powerpoint 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran pembelajaran IPS 

pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model take and give 

dengan media powerpoint meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

(skor ≥ 19). 
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b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model take and give 

dengan media powerpoint meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

(skor ≥ 17). 

c. 80% lebih (23) siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang mengalami 

ketuntasan belajar individual dalam pembelajaran IPS, dengan kriteria ketuntasan 

belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas (≥ 65) dan tidak 

tuntas (< 65). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian tindakan kelas diperoleh dari hasil tes dan non tes. Hasil 

keduanya terangkum dalam tiga bagian yaitu siklus I, siklus II, dan siklus III. 

Hasil tes ketiga siklus tersebut berupa tes formatif yang dilaksanakan di setiap 

akhir siklus untuk mengukur pemahaman dan penguasaan konsep IPS siswa 

tentang materi persiapan kemerdekaan Indonesia melalui model take and give 

dengan media powerpoint dalam bentuk data kuantitatif. 

Hasil non tes siklus I, siklus II, dan siklus III berupa hasil pengamatan  

(observasi) dan dokumentasi foto pada saat berlangsungnya pembelajaran IPS 

melalui model take and give dengan media powerpoint yang disajikan dalam 

bentuk deskripsi dan data kualitatif. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian 

yang terdiri atas observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang pada pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model pembelajaran model take and give dengan media powerpoint. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

4.1.1.1 Perencanaan 

Perencanaan perlu dilakukan sebelum melaksanakan tindakan. Hal ini  

dimaksudkan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Perencanaan dalam 

tindakan siklus I adalah: 
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a. Mengumpulkan data dokumen berupa daftar nilai hasil belajar siswa bersama 

kolabolator. 

b. Menganalisis data awal berupa data observasi dan data dokumen hasil belajar 

bersama kolabolator. 

c. Mencatat masalah-masalah yang ditemukan bersama kolabolator. 

d. Menetapkan alternatif tindakan untuk memecahkan permasalahan yang harus 

segera diselesaikan bersama kolabolator. 

e. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan menetapkan indicator 

serta merumuskan tujuan pembelajaran bersama kolabolator. 

f. SK 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

g. KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

h. Indikator: mendeskripsikan persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI, 

menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam BPUPKI, menceritakan 

sidang yang terjadi dalam BPUPKI. 

i. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari: silabus, RPP, tujuan 

pembelajaran, indikator, materi ajar, LKS, kisi-kisi soal, soal-soal evaluasi, 

kunci Jawaban  dengan rincian terlampir dalam RPP. 

j. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa dan alat evaluasi (kisi-kisi, soal evaluasi 

berupa tes tertulis dan kunci jawaban). 

k. Menyiapkan media pembelajaran berupa program powerpoint, laptop dan 

LCD. 
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l. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran serta alat atau instrument 

pengumpulan data untuk memperkuat hasil observasi meliputi lembar 

pengamatan, angket, catatan lapangan, dan dokumentasi berupa alat  foto. 

4.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

Pelaksanaan Tindakan Siklus I dilakukan pada hari Selasa, 25 Maret 2014  

dengan waktu pelaksanaan 2 jam pelajaran (2 x 40 menit) yaitu pukul 07.00 - 

08.30 WIB dengan materi Persiapan Kemerdekaan oleh BPUPKI. 

a. Kegiatan Membuka Pelajaran (10 Menit) 

Kegiatan dalam membuka pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu 

guru mengkondisikan kelas dengan memberi salam. Guru melakukan apersepsi 

dan memberikan motivasi kepada siswa dengan mengajak siswa bernyanyi lagu 

“Maju Tak Gentar”. Tujuan pembelajaran disampaikan secara jelas dengan 

bantuan powerpoint. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran guru 

menjelaskan materi persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI dengan media 

powerpoint. 

b. Kegiatan Inti (45 menit) 

Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti yaitu guru mengeksplorasi 

pengetahuan siswa dengan melakukan tanya jawab tentang organisai-organisasi 

yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saat kegiatan 

elaborasi, guru membagi setiap siswa dengan sebuah kartu untuk dihafal masing-

masing siswa. Kemudian siswa mencari pasangannya sesuai dengan warna dan 

nomor kartu kemudian siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya. 
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Siswa akan terus berganti pasangan dan berganti informasi sampai 3 kali. Setelah 

selesai saling bertukar informasi, guru membagikan Lembar Kerja Siswa kepada 

setiap siswa untuk menguji hafalan informasi yang telah mereka dapat. Setelah 

selesai mengerjakan LKS maka siswa bersama guru membahas hasil diskusi atau 

hasil LKS yang telah dikerjakan oleh siswa. 

c. Kegiatan Akhir (25 menit) 

Pada kegiatan akhir siswa bersama guru menyimpulkan materi 

pembelajaran  dan melakukan refleksi. Kemudian siswa mengerjakan soal 

evaluasi secara individu. Guru memberikan tindak lanjut berupa perbaikan dan 

pengayaan. Diakhir pertemuan guru memberikan pesan kepada siswa untuk 

mempelajari materi tentang materi persiapan kemerdekaan oleh PPKI yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya. 

4.1.1.3 Observasi Siklus 1 

Pada tahap observasi pelaksanaan tindakan siklus I, peneliti (guru) 

bersama kolabolator melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan lembar 

pengamatan yang telah disediakan, berikut adalah penjabarannya: 

4.1.1.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 1 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint dalam penelitian yang dilaksanakan pada 

siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 1 

 

No Indikator Jumlah 

1. 
Menyiapkan media dan sumber belajar (keterampilan 

menggunakan variasi) 
3 

2. 
Mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran (keterampilan membuka pembelajatan) 
2 

3. 

Melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan (keterampilan membuka pembelajaran, 

keterampilan menggunakan variasi) 

2 

4. 

Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan 

powerpoint  (keterampilan menggunakan variasi, 

keterampilan menjelaskan) 

2 

5. Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 1 

6. 
Membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen 

(keterampilan mengelola kelas) 
2 

7. 
Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 
2 

8. 
Memberikan penguatan/motivasi kepada siswa 

(keterampilan memberikan penguatan) 
1 

9. 
Menutup pembelajaran (keterampilan menutup 

pembelajaran) 
2 

 Jumlah Skor 17 

 Rerata Skor 1,9 

 Kategori Cukup 

 Presentase 47% 

 

Rentang nilai pada kriteria penilaian 

Jumlah Skor Kategori 

28 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

19 ≤ skor ≤ 27 Baik (B) 

10 ≤ skor ≤ 18 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 9 Kurang (D) 
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Gambar 4.1 Diagram Keterampilan Guru Siklus 1 

 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint pada siklus I, diperoleh skor 17, rerata 1,9 

dan persentase keberhasilan 47% dengan kategori cukup. Data tersebut diperoleh 

dari hasil observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu: 

a. Menyiapkan media dan sumber belajar (keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru dalam menyiapkan media dan sumber belajar 

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukan dengan guru menyiapkan media 

pembelajaran sesuai dengan materi, yaitu media powerpoint  yang berisi materi 

persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI. Selain itu media pembelajaran yang 

ditampilkan oleh guru menarik bagi siswa karena siswa kelas V SD Negeri 
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Plalangan 04 Semarang jarang belajar menggunakan media powerpoint sehingga 

mereka masih antusias untuk memperhatikan media pembelajaran yang 

ditampilkan oleh guru. Selanjutnya, descriptor yang Nampak adalah sumber 

belajar sesuai dengan materi. Guru menggunakan sumber belajar yang digunakan 

sebagai bahan dasar materi pembelajaran yaitu BSE Ilmu Pengetahuan Sosial 

untuk SD/MI Kelas 5 karangan Endang Susilaningsih, dkk. Disini, guru masih 

menggunakan satu sumber belajar sehingga kurang memperluas wawasan siswa 

beserta guru. 

b. Mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajatan) 

Keterampilan guru dalam mempersiapkan peserta didik mengikuti 

pembelajaran hanyak memperoleh skor 2. Guru sudah mampu mengkondisikan 

kelas agar siswa tenang dan siap menerima pembelajaran. Serta guru sudah 

mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. 

c. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan diajarkan (keterampilan 

membuka pembelajaran, keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang 

diajarkan juga memperoleh skor 2. Guru memotivasi siswa agar lebih semangat 

dalam belajar melalui kegiatan bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Lagu ini berisi 

tentang semangat para pahlawan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari 

tangan penjajah, hal ini sesuai dengan materi yang sedang dibahas yaitu Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, setelah menyanyi guru memberi motivasi 

verbal kepada siswa agar selalu menjaga keutuhan NKRI. 
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d. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan powerpoint  

(keterampilan menggunakan variasi, keterampilan menjelaskan) 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint memperoleh skor 2. Guru sudah menampilkan 

powerpoint sambil menjelaskan materi pelajaran yang ditampilkan dalam 

powerpoint sehingga anak menjadi lebih memahami materi yang sedang dipelajari 

dengan memperhatikan powerpoint dan penjelasan guru. Isi slide dalam 

powerpoint juga sudah sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dibahas. 

e. Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 

Keterampilan guru dalam melakukan Tanya jawab hanya mendapat skor 1. 

Pertanyaan yang diajukan guru sudah menggunakan suara yang jelas. Guru 

memberikan banyak pertanyaan kepada siswa antara lain tentang kapan BPUPKI 

dibentuk, siapa ketua BPUPKI, apa alasan BPUPKI dibentuk, dll. Namun belum 

semua siswa yang mau aktif menjawab pertanyaan guru sehingga guru menunjuk 

siswa untuk menjawab pertanyaannya. 

f. Membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

Keterampilan guru dalam membentuk kelompok belajar siswa secara 

heterogen memperoleh skor 2. Guru tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan 

perempuan sehingga guru membentuk kelompok siswa secara heterogen antara 

siswa yang cerdas, sedang, dan kurang serta antara siswa laki-laki dan perempuan 

digabung dalam satu kelompok. Guru juga telah membimbing siswa untuk 

mencari dan bertemu dengan pasangannya untuk selanjutnya saling bertukar 
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informasi satu sama lain. Hal ini merupakan kegiatan yang baru bagi siswa 

sehingga siswa antusias untuk bermain dalam permainan take and give. 

g. Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa di kelompok mendapat skor 

2. Saat siswa sedang berdiskusi dengan pasangannya atau dengan kelompoknya, 

guru berkeliling ke semua kelompok diskusi untuk mengawasi jalannya diskusi. 

Guru terlihat memiliki hubungan yang akrab dengan siswa, hal ini ditunjukan 

dengan siswa yang tidak sungkan untuk bertanya dengan guru apabila ada hal 

yang kurang siswa mengerti. 

h. Memberikan penguatan/motivasi kepada siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan/motivasi kepada siswa 

memperoleh skor 1. Guru sudah memberikan penguatan kepada siswa secara 

verbal namun belum memberi penguatan secara gestural dan sentuhan. Serta guru 

tidak memberi penguatan berupa penghargaan kepada siswa yang memperoleh 

skor tertinggi. 

i. Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh skor 2. Guru 

sudah memberikan kesimpulan pelajaran dan memberikan tes evaluasi tertulis 

kepada siswa di akhir pembelajaran. 
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4.1.1.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 

Aktivitas siswa dalam setiap indikator diamati dengan menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I 

yang diperoleh selama proses pembelajaran IPS dengan penerapan model take and 

give dengan media powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 

Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Data Aktivitas Siswa Siklus 1 

 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan skor Jumlah 

total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 
0 1 2 3 4 

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pelajaran (emotional 

activities) 

- 14 13 1 - 43 1.5 

2 Menjawab pertanyaan guru sesuai 

dengan materi (oral activities, 

mental activities) 

- 8 17 3 - 51 1.8 

3 Menyimak powerpoint yang 

ditampilkan guru (visual 

activities) 

- - 28 - - 56 2 

4 Mendengarkan penjelasan guru 

(listening) 
- 14 12 2 - 44 1.6 

5 Berdiskusi kelompok (mental 

activities) 
- 7 15 6 - 55 2 

6 Membahas hasil diskusi (oral 

activities, mental activities) 
- 22 6 - - 34 1.2 

7 Membuat kesimpulan 

pembelajaran (oral activities, 

mental activities) 

- 16 12 - - 40 1.4 

8 Melakukan refleksi pembelajaran 

(oral activities, emotional 

activities) 

- 5 18 5 - 56 2 

Jumlah Skor yang diperoleh 379 

Rata-rata skor total 13,5 

Rata-rata skor 1,7 

Kategori Cukup 

Presentase 42,5 % 
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Rentang nilai pada kriteria penilaian 

Rata-rata skor total Kategori 

25 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) 

17 ≤ skor ≤ 24 Baik (B) 

9 ≤ skor ≤ 16 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 8 Kurang (D) 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Pencapaian Aktivitas Siswa Siklus 1 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa 

di kelas V  adalah 379 rata-rata skor total 13,5 termasuk dalam kategori cukup. 

Data tersebut diperoleh dari hasil observasi kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan, yaitu: 
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a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran (emotional activities) 

Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri menerima pelajaran 

memperoleh rerata skor 1,5. Terdapat 1 siswa yang memperoleh skor 3 yang 

berarti siswa sudah siap mengikuti pelajaran dengan antusias, masuk ruang kelas 

dengan tertib, serta menempati tempat duduk dengan tenang. Selanjutnya terdapat 

13 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa siap mengikuti pelajaran dengan 

antusias dan masuk ruang kelas dengan tertib. Namun 14 siswa hanya 

memperoleh skor 1 yang berarti mereka hanya siap menikuti pelajaran namun 

tidak tertib saat masuk kelas, tidak menempati tempat duduk dengan tenang dan 

tidak mengeluarkan alat tulis dengan semangat. 

b. Menjawab pertanyaan guru sesuai dengan materi (oral activities, mental 

activities) 

Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan guru sesua dengan materi 

memperoleh rerata skor 1,8. Terdapat 3 siswa memperoleh skor 3 yang berarti 

siswa menyimak pernyataan guru dengan seksama, ikut aktif tunjuk jari untuk 

menjawab pertanyaan guru dan berani menjawab pertanyaan dari guru. 

Selanjutnya terdapat 17 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa menyimak 

pernyataan guru dengan seksama dan ikut aktif tunjuk jari untuk menjawab 

pertanyaan guru. Namun 7 siswa hanya memperoleh skor 1 yang berarti siswa 

hanyak menyimak pertanyaan guru dengan seksama namun siswa tidak ikut aktif 

untuk menjawab pertanyaan dari guru dan tidak berani menjawab pertanyaan dari 

guru serta tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat. 
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c. Menyimak powerpoint yang ditampilkan guru (visual activities) 

Aktivitas siswa menyimak powerpoint yang ditampilkan guru memperoleh 

rerata skor 2. Seluruh siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang 

memperoleh skor 2 yang berarti seluruh siswa focus pada media powerpoint yang 

ditampilkan guru dan tidak gaduh namun tidak ada siswa yang mengomentari isi 

powerpoint dan tidak ada yang meminta guru menyangakan ulang tayangan slide 

dalam powerpoint. 

d. Mendengarkan penjelasan guru (listening) 

Aktivitas siswa mendengarkan penjelasan guru memperoleh skor 1,6. 

Terdapat 2 siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa melihat guru saat 

menjelaskan, menyimak penjelasan yang dilakukan guru, dan merespon 

penjelasan guru. Selanjutnya 14 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa 

melihat guru saat menjelaskan dan menyimak penjelasan yang dilakukan oleh 

guru. Namun masih ada 12 siswa yang hanya memperoleh skor 1 yang berarti 

siswa hanya melihat guru saat menjelaskan namun tidak menyimak penjelasan 

guru dan juga tidak merespon penjelasan guru serta tidak mencatat penjelasan 

guru atau menyalin materi yang ditampilkan di powerpoint dan yang ditulis guru 

di papan tulis. 

e. Berdiskusi kelompok (mental activities) 

Aktivitas siswa dalam berdiskusi kelompok memperoleh skor 2. Terdapat 

6 siswa memperoleh skor 3 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan 

pasangannya, siswa tidak mengganggu teman di kelompok lain, dan siswa 

bekerjasama dengan temangan sepasangnya. Selanjutnya 15 siswa memperoleh 
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skor 2 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya dan tidak 

mengganggu teman di kelompok lain. Namun masih ada 7 siswa yang hanya 

memperoleh skor 1 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan 

pasangannnya tetapi mengganggu teman di kelompok lain, tidak bekerjasama 

dengan teman sepasangannya serta tidak semangat dalam bertukar informasi 

dengan pasangannya. 

f. Membahas hasil diskusi (oral activities, mental activities) 

Aktivitas membahas hasil diskusi memperoleh skor 1,2. Terdapat 6 siswa 

memperoleh skor 2 yang berarti siswa mengangkat tangan sebelum menyamaikan 

pendapat dan menyampaikan hasil diskusi dengan bahasa yang mudah dipahami. 

Namun 22 siswa hanya mendapat skor 1 yang berate siswa mengangkat tangan 

sebelum menyampaikan pendapat tetapi siswa kurang memahami hasil diskusi. 

g. Membuat kesimpulan pembelajaran (oral activities, mental activities) 

Aktivitas siswa membuat kesimpulan pembelajaran memperoleh skor 1,4. 

Terdapat 12 siswa mendapat skor 2 yang berarti siswa tidak membuat gaduh 

ketika menyimpulkan dan siswa mampu menyimpulkan materi secara lisan. 

Namun masih ada 16 siswa yang hanya memperoleh skor 1 yang berarti siswa 

tidakmembuat gaduh ketika menyimpulkan. 

h. Melakukan refleksi pembelajaran (oral activities, emotional activities) 

Aktivitas siswa melakukan refleksi pembelajaran memperoleh skor 2. 

Terdapat 5 siswa memperoleh skor 3 yang berarti siswa memahami materi 

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, siswa mampu menghafal poin-poin 

penting materi pelajaran yang telah dipelajari, dan siswa senang setelah mengikuti 
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proses pembelajaran. Selanjutnya 18 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa 

memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan siswa mampu 

menghafal poin-poin penting materi pembelajaran yang telah dipelajari. Namun 

masih ada 5 siswa yang hanya meperoleh skor 1 yang berarti siswa hanya 

memahami materi pelajaran yang telah diajarkan oleh guru namun siswa kurang 

hafal dengan poin-poin penting yang telah dipelajari dan siswa kurang senang 

setelah mengikuti proses pembelajaran serta siswa belum tertantang untuk 

semakin rajin belajar. 

4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus I mengenai hasil belajar IPS  

melalui model take and give dengan media powerpoint siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Semarang dengan materi persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus 1 

 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif Kriteria 

89-100 8 28,5% Lulus 

77-88 3 10,7% Lulus 

65-76 6 21,4% Lulus 

0-64 11 39,2% Tidak tuntas 

Jumlah 28 

 
Rerata 71 

Presentase 

ketuntasan klasikal 
64% 
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Gambar 4.3 Diagram Pencapaian Hasil Belajar Siklus 1 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil belajar IPS dengan model take 

and give dengan media powerpoint pada siklus I mengalami ketuntasan belajar 

sebanyak 17 siswa, sedangkan 11 siswa belum tuntas belajar. Hal ini berarti 

bahwa 64% siswa mengalami ketuntasan belajar dan 36% siswa belum tuntas. 

Rerata nilai pada siklus I adalah 71 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 

30. 

Ketuntasan hasil belajar IPS pada siklus I belum mencapai target yang di  

inginkan yaitu minimal 80% siswa telah mengalami ketuntasan belajar seperti 

yang tercantum dalam indikator keberhasilan. 
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4.1.1.4 Refleksi Siklus 1 

Refleksi dilaksanakan oleh peneliti bersama kolaborator untuk 

menganalisis proses pembelajaran yang telah berlangsung pada siklus 1. Refleksi 

tindakan pada siklus I lebih difokuskan pada masalah yang muncul selama 

pelaksanaan tindakan. Berdasarkan deskripsi data pada siklus I, maka ditemukan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Pada indikator menyiapkan media dan sumber belajar ada satu deskriptor yang 

belum tampak yaitu sumber belajar lebih dari satu. 

b. Pada indikator mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

ada dua deskriptor yang belum tampak yaitu mempersiapkan sumber belajar 

dan melakukan prsesensi. 

c. Pada indikator melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan diajarkan 

ada dua deskriptor yang belum tampak yaitu bertanya tentang materi yang lalu 

dan mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan disampaikan. 

d. Pada indikator menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan 

powerpoint ada dua deskriptor yang belum tampak yaitu powerpoint menarik 

perhatian siswa dan slide yang ditampilkan dalam powerpoint mudah 

dipahami siswa. 

e. Pada indikator melakukan tanya jawab ada tiga deskriptor yang belum tampak 

yaitu pertanyaan tidak berbelit-belit/mudah dipahami siswa, memindahkan 

giliran jawaban, dan memberikan siswa waktu untuk berfikir. 

f. Pada indikator membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen ada dua 

deskriptor yang belum tampak yaitu membimbing siswa untuk memahami 
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kartu yang harus dihafalkan setiap siswa dan membimbing siswa untuk 

berganti pasangan sesuai warna kartu yang telah dibagikan. 

g. Pada indikator membimbing siswa dalam kelompok ada dua deskriptor yang 

belum tampak yaitu menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan 

mengomentari hasil kerja kelompok. 

h. Pada indikator memberikan penguatan/motivasi kepada siswa ada tiga 

deskriptor yang belum tampak yaitu memberi penguatan gestural, memberi 

penguatan dengan sentuhan, dan memberi pengutan dengan memberi 

penghargaan. 

i. Pada indikator menutup pembelajaran ada dua deskriptor yang belum tampak 

yaitu memberikan refleksi dan memberikan umpan balik. 

4.1.1.5 Revisi Siklus 1 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada siklus 1, maka perlu 

diadakan perbaikan. Adapun beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh peneliti saat 

siklus 1 adalah sebagai berikut: 

a. Guru harus melakukan penyiapan sumber belajar lebih dari satu pada indikator 

menyiapkan media dan sumber belajar. 

b. Guru harus mempersiapkan sumber belajar dan melakukan prsesensi pada 

indikator mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

c. Guru harus bertanya tentang materi yang lalu dan mengaitkan materi yang lalu 

dengan materi yang akan disampaikan pada indikator melakukan apersepsi 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 
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d. Guru harus membuat tampilan powerpoint menarik perhatian siswa dan slide 

yang ditampilkan dalam powerpoint mudah dipahami siswa pada indikator 

menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan powerpoint. 

e. Guru harus memberi pertanyaan tidak berbelit-belit/mudah dipahami siswa, 

memindahkan giliran jawaban, dan memberikan siswa waktu untuk berfikir 

pada indikator melakukan tanya jawab. 

f. Guru harus membimbing siswa untuk memahami kartu yang harus dihafalkan 

setiap siswa dan membimbing siswa untuk berganti pasangan sesuai warna 

kartu yang telah dibagikan Pada indikator membentuk kelompok belajar siswa 

secara heterogen. 

g. Guru harus menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan mengomentari hasil 

kerja kelompok pada indikator membimbing siswa dalam kelompok. 

h. Guru harus memberi penguatan gestural, memberi penguatan dengan 

sentuhan, dan memberi pengutan dengan memberi penghargaan pada indikator 

memberikan penguatan/motivasi kepada siswa. 

i. Guru harus memberikan refleksi dan memberikan umpan balik pada indikator 

menutup pembelajaran. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 

4.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan perlu dilakukan sebelum melaksanakan tindakan. Hal ini  

dimaksudkan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Perencanaan dalam 

tindakan siklus 2 adalah: 
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a. Mengumpulkan data dokumen berupa daftar nilai hasil belajar siswa pada 

siklus 1 bersama kolabolator. 

b. Menganalisis data awal berupa data observasi dan data dokumen hasil belajar 

pada siklus 1 bersama kolabolator. 

c. Mencatat masalah-masalah yang ditemukan pada siklus 1 bersama 

kolabolator. 

d. Menetapkan alternatif tindakan untuk memecahkan permasalahan yang harus 

segera diselesaikan bersama kolabolator. 

e. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan menetapkan indikator 

serta merumuskan tujuan pembelajaran bersama kolabolator. 

f. SK 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

g. KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

h. Indikator: mendeskripsikan persiapan kemerdekaan oleh PPKI, dan 

menyebutkan hasil sidang PPKI. 

m. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari: silabus, RPP, tujuan 

pembelajaran, indikator, materi ajar, LKS, kisi-kisi soal, soal-soal evaluasi, 

kunci Jawaban  dengan rincian terlampir dalam RPP. 

n. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa dan alat evaluasi (kisi-kisi, soal evaluasi 

berupa tes tertulis dan kunci jawaban). 

o. Menyiapkan media pembelajaran berupa program powerpoint, laptop dan 

LCD. 
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p. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran serta alat atau instrument 

pengumpulan data untuk memperkuat hasil observasi meliputi lembar 

pengamatan, angket, catatan lapangan, dan dokumentasi berupa alat  foto. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 

Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 dilakukan pada hari Jumat, 28 Maret 2014  

dengan waktu pelaksanaan 2 jam pelajaran (2 x 40 menit) yaitu pukul 07.00 - 

08.30 WIB dengan materi Persiapan Kemerdekaan oleh PPKI. 

a. Kegiatan Membuka Pelajaran (10 Menit) 

Kegiatan dalam membuka pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu 

guru mengkondisikan kelas dengan memberi salam. Guru melakukan apersepsi 

dan memberikan motivasi kepada siswa dengan mengajak siswa bernyanyi lagu 

“Garuda Pancasila”. Tujuan pembelajaran disampaikan secara jelas dengan 

bantuan powerpoint. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran guru 

menjelaskan materi persiapan kemerdekaan oleh PPKI dengan media powerpoint. 

b. Kegiatan Inti (45 menit) 

Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti yaitu guru mengeksplorasi 

pengetahuan siswa dengan melakukan tanya jawab tentang organisai-organisasi 

yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saat kegiatan 

elaborasi, guru membagi setiap siswa dengan sebuah kartu untuk dihafal masing-

masing siswa. Kemudian siswa mencari pasangannya sesuai dengan warna dan 

nomor kartu kemudian siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya. 

Siswa akan terus berganti pasangan dan berganti informasi sampai 3 kali. Setelah 
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selesai saling bertukar informasi, guru membagikan Lembar Kerja Siswa kepada 

setiap siswa untuk menguji hafalan informasi yang telah mereka dapat. Setelah 

selesai mengerjakan LKS maka siswa bersama guru membahas hasil diskusi atau 

hasil LKS yang telah dikerjakan oleh siswa. 

c. Kegiatan Akhir (25 menit) 

Pada kegiatan akhir siswa bersama guru menyimpulkan materi 

pembelajaran  dan melakukan refleksi. Kemudian siswa mengerjakan soal 

evaluasi secara individu. Guru memberikan tindak lanjut berupa perbaikan dan 

pengayaan. Diakhir pertemuan guru memberikan pesan kepada siswa untuk 

mempelajari materi tentang materi perumusan dasar Negara yang akan dibahas 

pada pertemuan berikutnya. 

4.1.2.3 Observasi Siklus 2 

Pada tahap observasi pelaksanaan tindakan siklus 2, peneliti (guru) 

bersama kolabolator melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan lembar 

pengamatan yang telah disediakan, berikut adalah penjabarannya: 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 2 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint dalam penelitian yang dilaksanakan pada 

siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 2 

 

No Indikator Jumlah 

1. Menyiapkan media dan sumber belajar (keterampilan 

menggunakan variasi) 

4 

2. Mempersiapkan peserta didik dlam mengikuti 

pembelajaran (keterampilan membuka pembelajatan) 

3 

3. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan (keterampilan membuka pembelajaran, 

keterampilan menggunakan variasi) 

 

3 

No Indikator Jumlah 

4. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan 

powerpoint  (keterampilan menggunakan variasi, 

keterampilan menjelaskan) 

3 

5. Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 3 

6. Membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen 

(keterampilan mengelola kelas) 

3 

7. Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

4 

8. Memberikan penguatan/motivasi kepada siswa 

(keterampilan memberikan penguatan) 

2 

9. Menutup pembelajaran (keterampilan menutup 

pembelajaran) 

2 

 Jumlah Skor 27 

 Rerata 3 

 Kategori Baik 

 Presentase 75 % 

 

Rentang nilai pada kriteria penilaian 

Skor Kategori 

28 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

19 ≤ skor ≤ 27 Baik (B) 

10 ≤ skor ≤ 18 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 9 Kurang (D) 
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Gambar 4.4 Diagram Keterampilan Guru Siklus 2 

 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint pada siklus 2, diperoleh skor 27, rerata 3 

dan persentase keberhasilan 75% dengan kategori baik. Data tersebut diperoleh 

dari hasil observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu: 

a. Menyiapkan media dan sumber belajar (keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru dalam menyiapkan media dan sumber belajar 

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukan dengan guru menyiapkan media 

pembelajaran sesuai dengan materi, yaitu media powerpoint  yang berisi materi 

persiapan kemerdekaan oleh PPKI. Selain itu media pembelajaran yang 
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ditampilkan oleh guru menarik bagi siswa karena siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Semarang jarang belajar menggunakan media powerpoint sehingga 

mereka masih antusias untuk memperhatikan media pembelajaran yang 

ditampilkan oleh guru. Selanjutnya, descriptor yang Nampak adalah sumber 

belajar sesuai dengan materi. Guru menggunakan beberapa sumber belajar yang 

digunakan sebagai bahan dasar materi pembelajaran antara lain BSE Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5 karangan Endang Susilaningsih, dkk 

dan BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI kelas V karangan Reny Yuliati dan 

Ade Munajat. 

b. Mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajatan) 

Keterampilan guru dalam mempersiapkan peserta didik mengikuti 

pembelajaran hanyak memperoleh skor 3. Guru sudah mampu mengkondisikan 

kelas agar siswa tenang dan siap menerima pembelajaran. Serta guru sudah 

mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran dan melakukan presensi 

untuk mengetahui siswa yang berangkat sekolah dan yang tidak berangkat 

sekolah. 

c. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan diajarkan (keterampilan 

membuka pembelajaran, keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang 

diajarkan juga memperoleh skor 3. Guru memotivasi siswa agar lebih semangat 

dalam belajar melalui kegiatan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Lagu ini berisi 

tentang lambing Negara Indonesia, hal ini sesuai dengan materi yang sedang 
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dibahas yaitu Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh PPKI yang membahas 

rumusan dasar Negara Indonesia. Selain itu, setelah menyanyi guru memberi 

motivasi verbal kepada siswa agar selalu menjaga keutuhan NKRI. Sebelum 

memulai pelajaran, guru juga mengajak siswa untuk mengingat materi yang lalu. 

d. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan powerpoint  

(keterampilan menggunakan variasi, keterampilan menjelaskan) 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint memperoleh skor 3. Guru sudah menampilkan 

powerpoint sambil menjelaskan materi pelajaran yang ditampilkan dalam 

powerpoint sehingga anak menjadi lebih memahami materi yang sedang dipelajari 

dengan memperhatikan powerpoint dan penjelasan guru. Isi slide dalam 

powerpoint juga sudah sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dibahas. 

Media powerpoint yang ditampilkan sudah terdapat gambar yang dapat lebih 

menarik siswa. 

e. Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab hanya mendapat skor 3. 

Pertanyaan yang diajukan guru sudah menggunakan suara yang jelas. Guru 

memberikan banyak pertanyaan kepada siswa antara lain tentang kapan BPUPKI 

dibentuk, siapa ketua BPUPKI, apa alasan BPUPKI dibentuk, dll. Namun belum 

semua siswa yang mau aktif menjawab pertanyaan guru sehingga guru menunjuk 

siswa untuk menjawab pertanyaannya. Guru menyampaikan pertanyaan kepada 

siswa tidak berbelit-belit/mudah dipahami oleh siswa serta guru memindahkan 

giliran jawaban tidak hanya kepada siswa-siswa tertentu saja. 
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f. Membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

Keterampilan guru dalam membentuk kelompok belajar siswa secara 

heterogen memperoleh skor 3. Guru tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan 

perempuan sehingga guru membentuk kelompok siswa secara heterogen antara 

siswa yang cerdas, sedang, dan kurang serta antara siswa laki-laki dan perempuan 

digabung dalam satu kelompok. Guru juga telah membimbing siswa untuk 

mencari dan bertemu dengan pasangannya untuk selanjutnya saling bertukar 

informasi satu sama lain. Hal ini merupakan kegiatan yang baru bagi siswa 

sehingga siswa antusias untuk bermain dalam permainan take and give. Guru 

sudah membantu siswa untuk memahami informasi pada kartu yang diterima 

siswa sehingga tidak ada siswa yang salah menerima informasi yang ada di kartu. 

g. Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa di kelompok mendapat skor 

4. Saat siswa sedang berdiskusi dengan pasangannya atau dengan kelompoknya, 

guru berkeliling ke semua kelompok diskusi untuk mengawasi jalannya diskusi. 

Guru terlihat memiliki hubungan yang akrab dengan siswa, hal ini ditunjukan 

dengan siswa yang tidak sungkan untuk bertanya dengan guru apabila ada hal 

yang kurang siswa mengerti. Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas 

sehingga siswa lebih paham. Guru juga mengomentari hasil kerja kelompok siswa 

agar siswa bekerja bersama kelompoknya dengan lebih baik lagi. 
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h. Memberikan penguatan/motivasi kepada siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan/motivasi kepada siswa 

memperoleh skor 2. Guru sudah memberikan penguatan kepada siswa secara 

verbal dan sentuhan namun belum memberi penguatan secara gestural. Serta guru 

belum memberi penguatan berupa penghargaan kepada siswa yang memperoleh 

skor tertinggi. 

i. Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh skor 2. Guru 

sudah memberikan kesimpulan pelajaran dan memberikan tes evaluasi tertulis 

kepada siswa di akhir pembelajaran. 

4.1.2.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2 

Aktivitas siswa dalam setiap indikator diamati dengan menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 2 

yang diperoleh selama proses pembelajaran IPS dengan penerapan model take and 

give dengan media powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 

Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.5 

Data Aktivitas Siswa Siklus 2 

 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan skor Jumlah 

total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 
0 1 2 3 4 

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pelajaran (emotional 

activities) 

- - 14 13 1 71 2,5 

2 Menjawab pertanyaan guru sesuai 

dengan materi (oral activities, 

mental activities) 

- - 12 13 3 75 2,7 

3 Menyimak powerpoint yang 

ditampilkan guru (visual 

activities) 

- - 5 21 2 81 2,9 

4 Mendengarkan penjelasan guru 

(listening) 
- - 14 10 4 74 2,6 

5 Berdiskusi kelompok (mental 

activities) 
- 1 3 20 4 83 3,0 

6 Membahas hasil diskusi (oral 

activities, mental activities) 
- 2 12 10 4 72 2,6 

7 Membuat kesimpulan 

pembelajaran (oral activities, 

mental activities) 

- 1 9 16 2 75 2,7 

8 Melakukan refleksi pembelajaran 

(oral activities, emotional 

activities) 

- - 6 19 3 81 2,9 

Jumlah Skor yang diperoleh 612 

Rata-rata skor total 21,9 

Rata-rata skor 2,7 

Kategori Baik 

Presentase 68% 

 

Rentang nilai pada kriteria penilaian 

Rata-rata skor total Kategori 

25 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) 

17 ≤ skor ≤ 24 Baik (B) 

9 ≤ skor ≤ 16 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 8 Kurang (D) 
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Gambar 4.5 Diagram Pencapaian Aktivitas Siswa Siklus 2 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah skor yang diperoleh seluruh 

siswa di kelas V  adalah 612 rata-rata skor total 21,9 termasuk dalam kategori 

baik. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan, yaitu: 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran (emotional activities) 

Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri menerima pelajaran 

memperoleh rerata skor 2,5 naik sebesar 1,0 dari rerata sebelumnya sebesar 1,5. 

Ada 1 siswa yang memperoleh skor 4 yang berarti siswa sudah siap mengikuti 

pelajaran dengan antusias, masuk ruang kelas dengan tertib, serta menempati 

tempat duduk dengan tenang serta mengeluarkan alat tulis dengan semangat. 
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Terdapat 13 siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa sudah siap 

mengikuti pelajaran dengan antusias, masuk ruang kelas dengan tertib, serta 

menempati tempat duduk dengan tenang. Selanjutnya terdapat 14 siswa 

memperoleh skor 2 yang berarti siswa siap mengikuti pelajaran dengan antusias 

dan masuk ruang kelas dengan tertib. 

b. Menjawab pertanyaan guru sesuai dengan materi (oral activities, mental 

activities) 

Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan guru sesua dengan materi 

memperoleh rerata skor 2,7 naik 0,9 dari rerata skor sebelumnya sebesar 1,8. Ada 

3 siswa memperoleh skor 4 yang berarti siswa menyimak pernyataan guru dengan 

seksama, ikut aktif tunjuk jari untuk menjawab pertanyaan guru dan berani 

menjawab pertanyaan dari guru serta menjawab pertanyaan guru dengan benar 

dan tepat. Terdapat 13 siswa memperoleh skor 3 yang berarti siswa menyimak 

pernyataan guru dengan seksama, ikut aktif tunjuk jari untuk menjawab 

pertanyaan guru dan berani menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya terdapat 

12 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa menyimak pernyataan guru 

dengan seksama dan ikut aktif tunjuk jari untuk menjawab pertanyaan guru. 

c. Menyimak powerpoint yang ditampilkan guru (visual activities) 

Aktivitas siswa menyimak powerpoint yang ditampilkan guru memperoleh 

rerata skor 2,9 naik 0,9 dari rerata skor sebelumnya sebesar 2. Ada 2 siswa 

memperoleh skor 4 yang berarti pandangan siswa focus saat pembelajaran 

berlangsung, tidak gaduh, mengomentari isi powerpoint, dan meminta guru 

menayangkan ulang tanyangan slide dalam powerpoint. Terdapat 21 siswa yang 
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memperoleh skor 3 yang berarti pandangan siswa focus saat pembelajaran 

berlangsung, tidak gaduh, dan mengomentari isi powerpoint. Selanjutnya 5 orang 

siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa focus pada media powerpoint yang 

ditampilkan guru dan tidak gaduh namun tidak mengomentari isi powerpoint dan 

tidak meminta guru menyangakan ulang tayangan slide dalam powerpoint. 

d. Mendengarkan penjelasan guru (listening) 

Aktivitas siswa mendengarkan penjelasan guru memperoleh skor 2,6 naik 

1,0 dari rerata skor sebelumnya sebesar 1,6. Ada 4 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa melihat guru saat menjelaskan, menyimak penjelasan yang dilakukan 

guru, dan merespon penjelasan guru serta mencatat penjelasan guru atau menyalin 

materi yang ditampilkan di powerpoint dan yang ditulis guru di papan tulis. 

Terdapat 10 siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa melihat guru saat 

menjelaskan, menyimak penjelasan yang dilakukan guru, dan merespon 

penjelasan guru. Selanjutnya 14 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa 

melihat guru saat menjelaskan dan menyimak penjelasan yang dilakukan oleh 

guru. 

e. Berdiskusi kelompok (mental activities) 

Aktivitas siswa dalam berdiskusi kelompok memperoleh skor 3,0 naik 1,0 

dari rerata skor sebelumnya 2,0. Ada 4 siswa memperoleh skor 4 yang berarti 

siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya, siswa tidak mengganggu 

teman di kelompok lain, dan siswa bekerjasama dengan temangan sepasangnya 

serta semangat dalam bertukar informasi dengan pasangannya. Terdapat 10 siswa 

memperoleh skor 3 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan 



134 
 

pasangannya, siswa tidak mengganggu teman di kelompok lain, dan siswa 

bekerjasama dengan temangan sepasangnya. Selanjutnya 3 siswa memperoleh 

skor 2 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya dan tidak 

mengganggu teman di kelompok lain. Namun masih ada 1 siswa yang hanya 

memperoleh skor 1 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan 

pasangannnya tetapi mengganggu teman di kelompok lain, tidak bekerjasama 

dengan teman sepasangannya serta tidak semangat dalam bertukar informasi 

dengan pasangannya. 

f. Membahas hasil diskusi (oral activities, mental activities) 

Aktivitas membahas hasil diskusi memperoleh skor 2,6 naik 1,4 dari rerata 

skor sebelumnya 1,2. Ada 4 siswa memperoleh skor 4 yang berarti siswa 

mengangkat tangan sebelum menyamaikan pendapat dan menyampaikan hasil 

diskusi dengan bahasa yang mudah dipahami, juga menyampaikan hasil diskusi 

sesuai dengan informasi pada kartu serta memahami hasil diskusi. Terdapat 10 

siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa mengangkat tangan sebelum 

menyamaikan pendapat dan menyampaikan hasil diskusi dengan bahasa yang 

mudah dipahami, juga menyampaikan hasil diskusi sesai dengan informasi pada 

kartu. Selanjutnya 12 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa mengangkat 

tangan sebelum menyamaikan pendapat dan menyampaikan hasil diskusi dengan 

bahasa yang mudah dipahami. Namun masih ada 2 siswa yang hanya memperoleh 

skor 1 yang berarti siswa kurang memahami hasil diskusi. 
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g. Membuat kesimpulan pembelajaran (oral activities, mental activities) 

Aktivitas siswa membuat kesimpulan pembelajaran memperoleh skor 2,7 

naik 1,3 dari skor sebelumnya sebesar 1,4. Ada 2 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa tidak membuat gaduh ketika menyimpulkan dan siswa mampu 

menyimpulkan materi secara lisan, juga dapat menyimpulkan materi secara lisan 

serta mencatat rangkuman materi yang didapat dari guru. Terdapat 9 siswa 

mendapat skor 3 yang berarti siswa tidak membuat gaduh ketika menyimpulkan 

dan siswa mampu menyimpulkan materi secara lisan, juga dapat menyimpulkan 

materi secara lisan. Selanjutnya 9 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa 

tidak membuat gaduh ketika menyimpulkan dan siswa mampu menyimpulkan 

materi secara lisan. Namun masih ada 1 siswa yang hanya memperoleh skor 1 

yang berarti siswa tidakmembuat gaduh ketika menyimpulkan. 

h. Melakukan refleksi pembelajaran (oral activities, emotional activities) 

Aktivitas siswa melakukan refleksi pembelajaran memperoleh skor 2,9 

naik 0,9 dari skor sebelumnya sebesar 2,0. Ada 3 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, siswa 

mampu menghafal poin-poin penting materi pelajaran yang telah dipelajari, dan 

siswa senang setelah mengikuti proses pembelajaran, juga siswa semakin 

tertantang untuk rajin belajar. Terdapat 19 siswa memperoleh skor 3 yang berarti 

siswa memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, siswa 

mampu menghafal poin-poin penting materi pelajaran yang telah dipelajari, dan 

siswa senang setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya 6 siswa 

memperoleh skor 2 yang berarti siswa memahami materi pelajaran yang 
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disampaikan oleh guru dan siswa mampu menghafal poin-poin penting materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa Siklus 2 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus 2 mengenai hasil belajar IPS  

melalui model take and give dengan media powerpoint siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Semarang dengan materi persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus 2 

 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif Kriteria 

89-100 10 35,7% Lulus 

77-88 8 28,6% Lulus 

65-76 4 14,3% Lulus 

0-64 6 21% Tidak tuntas 

Jumlah 28  

Rerata 77 

Presentase 

ketuntasan klasikal 
79% 
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Gambar 4.6 Diagram Pencapaian Hasil Belajar Siklus 1 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil belajar IPS dengan model take 

and give dengan media powerpoint pada siklus I mengalami ketuntasan belajar 

sebanyak 22 siswa, sedangkan 6 siswa belum tuntas belajar. Hal ini berarti bahwa 

79% siswa mengalami ketuntasan belajar dan 21% siswa belum tuntas. Rerata 

nilai pada siklus 2 adalah 77 dengan nilai tertinggi 97 dan nilai terendah 30. 

Ketuntasan hasil belajar IPS pada siklus 2 belum mencapai target yang di  

inginkan yaitu minimal 80% siswa telah mengalami ketuntasan belajar seperti 

yang tercantum dalam indikator keberhasilan. 
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4.1.2.4 Refleksi Siklus 2 

Refleksi dilaksanakan oleh peneliti bersama kolaborator untuk 

menganalisis proses pembelajaran yang telah berlangsung pada siklus 2. Refleksi 

tindakan pada siklus 2 lebih difokuskan pada masalah yang muncul selama 

pelaksanaan tindakan. Berdasarkan deskripsi data pada siklus 2, maka ditemukan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Pada indikator mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

ada satu deskriptor yang belum tampak yaitu mempersiapkan sumber belajar. 

b. Pada indikator melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan diajarkan 

ada satu deskriptor yang belum tampak yaitu mengaitkan materi yang lalu 

dengan materi yang akan disampaikan. 

c. Pada indikator menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan 

powerpoint ada satu deskriptor yang belum tampak yaitu slide yang 

ditampilkan dalam powerpoint mudah dipahami siswa. 

d. Pada indikator melakukan tanya jawab ada satu deskriptor yang belum tampak 

yaitu memberikan siswa waktu untuk berfikir. 

e. Pada indikator membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen ada satu 

deskriptor yang belum tampak yaitu membimbing siswa untuk berganti 

pasangan sesuai warna kartu yang telah dibagikan. 

f. Pada indikator memberikan penguatan/motivasi kepada siswa ada dua 

deskriptor yang belum tampak yaitu memberi penguatan gestural dan memberi 

pengutan dengan memberi penghargaan. 
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g. Pada indikator menutup pembelajaran ada dua deskriptor yang belum tampak 

yaitu memberikan refleksi dan memberikan umpan balik. 

4.1.2.5 Revisi Siklus 2 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada siklus 2, maka perlu 

diadakan perbaikan. Adapun beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh peneliti saat 

siklus 2 adalah sebagai berikut: 

a. Guru harus mempersiapkan sumber belajar pada indikator mempersiapkan 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Guru harus mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan 

disampaikan pada indikator melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan. 

c. Guru harus membuat tampilan slide yang ditampilkan dalam powerpoint 

mudah dipahami siswa pada indikator menjelaskan materi pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint. 

d. Guru harus memberikan siswa waktu untuk berfikir pada indikator melakukan 

tanya jawab. 

e. Guru harus membimbing siswa untuk berganti pasangan sesuai warna kartu 

yang telah dibagikan Pada indikator membentuk kelompok belajar siswa 

secara heterogen. 

f. Guru harus memberi penguatan gestural dan memberi pengutan dengan 

memberi penghargaan pada indikator memberikan penguatan/motivasi kepada 

siswa. 
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g. Guru harus memberikan refleksi dan memberikan umpan balik pada indikator 

menutup pembelajaran. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 3 

4.1.3.1 Perencanaan 

Perencanaan perlu dilakukan sebelum melaksanakan tindakan. Hal ini  

dimaksudkan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Perencanaan dalam 

tindakan siklus 3 adalah: 

a. Mengumpulkan data dokumen berupa daftar nilai hasil belajar siswa pada 

siklus 2 bersama kolabolator. 

b. Menganalisis data awal berupa data observasi dan data dokumen hasil belajar 

pada siklus 2 bersama kolabolator. 

c. Mencatat masalah-masalah yang ditemukan pada siklus 2 bersama 

kolabolator. 

d. Menetapkan alternatif tindakan untuk memecahkan permasalahan yang harus 

segera diselesaikan bersama kolabolator. 

e. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan menetapkan indikator 

serta merumuskan tujuan pembelajaran bersama kolabolator. 

f. SK 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

g. KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

h. Indikator: menceritakan peristiwa perumusan dasar Negara, menyebutkan isi 

piagam Jakarta, menyebutkan dasar Negara, dan membedakan usulan dasar 
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Negara dari masing-masing tokoh dengan dasar Negara yang dipakai 

sekarang. 

q. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari: silabus, RPP, tujuan 

pembelajaran, indikator, materi ajar, LKS, kisi-kisi soal, soal-soal evaluasi, 

kunci Jawaban  dengan rincian terlampir dalam RPP. 

r. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa dan alat evaluasi (kisi-kisi, soal evaluasi 

berupa tes tertulis dan kunci jawaban). 

s. Menyiapkan media pembelajaran berupa program powerpoint, laptop dan 

LCD. 

t. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran serta alat atau instrument 

pengumpulan data untuk memperkuat hasil observasi meliputi lembar 

pengamatan, angket, catatan lapangan, dan dokumentasi berupa alat  foto. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus 3 

Pelaksanaan Tindakan Siklus 3 dilakukan pada hari Selasa, 02 April 2014  

dengan waktu pelaksanaan 2 jam pelajaran (2 x 40 menit) yaitu pukul 09.00 - 

10.30 WIB dengan materi Perumusan Dasar Negara. 

a. Kegiatan Membuka Pelajaran (10 Menit) 

Kegiatan dalam membuka pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu 

guru mengkondisikan kelas dengan memberi salam. Guru melakukan apersepsi 

dan memberikan motivasi kepada siswa dengan mengajak siswa bernyanyi lagu 

“17 Agustus 1945”. Tujuan pembelajaran disampaikan secara jelas dengan 
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bantuan powerpoint. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran guru 

menjelaskan materi perumusan dasar Negara dengan media powerpoint. 

b. Kegiatan Inti (45 menit) 

Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti yaitu guru mengeksplorasi 

pengetahuan siswa dengan melakukan tanya jawab tentang organisai-organisasi 

yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saat kegiatan 

elaborasi, guru membagi setiap siswa dengan sebuah kartu untuk dihafal masing-

masing siswa. Kemudian siswa mencari pasangannya sesuai dengan warna dan 

nomor kartu kemudian siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya. 

Siswa akan terus berganti pasangan dan berganti informasi sampai 3 kali. Setelah 

selesai saling bertukar informasi, guru membagikan Lembar Kerja Siswa kepada 

setiap siswa untuk menguji hafalan informasi yang telah mereka dapat. Setelah 

selesai mengerjakan LKS maka siswa bersama guru membahas hasil diskusi atau 

hasil LKS yang telah dikerjakan oleh siswa. 

c. Kegiatan Akhir (25 menit) 

Pada kegiatan akhir siswa bersama guru menyimpulkan materi 

pembelajaran  dan melakukan refleksi. Kemudian siswa mengerjakan soal 

evaluasi secara individu. Guru memberikan tindak lanjut berupa perbaikan dan 

pengayaan. Diakhir pertemuan guru memberikan pesan kepada siswa untuk 

mempelajari materi tentang materi perumusan dasar Negara yang akan dibahas 

pada pertemuan berikutnya. 

4.1.3.3 Observasi Siklus 3 
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Pada tahap observasi pelaksanaan tindakan siklus 3, peneliti (guru) 

bersama kolabolator melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan lembar 

pengamatan yang telah disediakan, berikut adalah penjabarannya: 

4.1.3.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 3 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint dalam penelitian yang dilaksanakan pada 

siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 3 

 

No Indikator Jumlah 

1. Menyiapkan media dan sumber belajar (keterampilan 

menggunakan variasi) 

4 

2. Mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran (keterampilan membuka pembelajatan) 

4 

3. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan (keterampilan membuka pembelajaran, 

keterampilan menggunakan variasi) 

4 

4. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan 

powerpoint  (keterampilan menggunakan variasi, 

keterampilan menjelaskan) 

3 

5. Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 3 

No Indikator Jumlah 

6. Membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen 

(keterampilan mengelola kelas) 

4 

7. Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

4 

8. Memberikan penguatan/motivasi kepada siswa 3 
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(keterampilan memberikan penguatan) 

9. Menutup pembelajaran (keterampilan menutup 

pembelajaran) 

4 

 Jumlah Skor 33 

 Rerata skor 3,7 

 Kategori Sangat 

Baik 

 Presentase 92 % 

 

Rentang nilai pada kriteria penilaian 

Skor Kategori 

28 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

19 ≤ skor ≤ 27 Baik (B) 

10 ≤ skor ≤ 18 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 9 Kurang (D) 
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Gambar 4.7 Diagram Keterampilan Guru Siklus 3 

 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint pada siklus 3, diperoleh skor 33, rerata 

3,7 dan persentase keberhasilan 92% dengan kategori sangat baik. Data tersebut 

diperoleh dari hasil observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu: 

a. Menyiapkan media dan sumber belajar (keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru dalam menyiapkan media dan sumber belajar 

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukan dengan guru menyiapkan media 

pembelajaran sesuai dengan materi, yaitu media powerpoint  yang berisi materi 

perumusan dasar Negara. Selain itu media pembelajaran yang ditampilkan oleh 

guru menarik bagi siswa karena siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang 
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jarang belajar menggunakan media powerpoint sehingga mereka masih antusias 

untuk memperhatikan media pembelajaran yang ditampilkan oleh guru. 

Selanjutnya, descriptor yang Nampak adalah sumber belajar sesuai dengan materi. 

Guru menggunakan beberapa sumber belajar yang digunakan sebagai bahan dasar 

materi pembelajaran antara lain BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 

5 karangan Endang Susilaningsih, dkk dan BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan 

MI kelas V karangan Reny Yuliati dan Ade Munajat. 

b. Mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajatan) 

Keterampilan guru dalam mempersiapkan peserta didik mengikuti 

pembelajaran hanyak memperoleh skor 4. Guru sudah mampu mengkondisikan 

kelas agar siswa tenang dan siap menerima pembelajaran. Serta guru sudah 

mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran dan melakukan presensi 

untuk mengetahui siswa yang berangkat sekolah dan yang tidak berangkat 

sekolah. Guru juga telah mempersiapkan sumber belajar sebelum memulai 

kegiatan belajar mengajar. 

c. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan diajarkan (keterampilan 

membuka pembelajaran, keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang 

diajarkan memperoleh skor 3. Guru memotivasi siswa agar lebih semangat dalam 

belajar melalui kegiatan bernyanyi lagu 17 Agustus. Lagu ini berisi tentang 

semangat para pahlawan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan 

penjajah, hal ini sesuai dengan materi yang sedang dibahas yaitu Persiapan 
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Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, setelah menyanyi guru memberi motivasi 

verbal kepada siswa agar selalu menjaga keutuhan NKRI. Sebelum memulai 

pelajaran, guru juga mengajak siswa untuk mengingat materi yang lalu. 

d. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan powerpoint  

(keterampilan menggunakan variasi, keterampilan menjelaskan) 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint memperoleh skor 4. Guru sudah menampilkan 

powerpoint sambil menjelaskan materi pelajaran yang ditampilkan dalam 

powerpoint sehingga anak menjadi lebih memahami materi yang sedang 

dipelajari dengan memperhatikan powerpoint dan penjelasan guru. Isi slide 

dalam powerpoint juga sudah sesuai dengan materi pelajaran yang sedang 

dibahas. Media powerpoint yang ditampilkan sudah terdapat gambar yang 

dapat lebih menarik siswa, serta isi slide yang ditampilkan dalam powerpoint 

mudah dipahami siswa. 

e. Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab mendapat skor 3. 

Pertanyaan yang diajukan guru sudah menggunakan suara yang jelas. Guru 

memberikan banyak pertanyaan kepada siswa antara lain tentang siapa saja tokoh 

yang mengusulkan dasar Negara Indonesia. Guru menyampaikan pertanyaan 

kepada siswa tidak berbelit-belit/mudah dipahami oleh siswa serta guru 

memindahkan giliran jawaban tidak hanya kepada siswa-siswa tertentu saja. 

Pertanyaan yang disampaikan oleh guru jelas dan guru memberikan waktu kepada 

siswa untuk berfikir sebelum menjawab. 
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f. Membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

Keterampilan guru dalam membentuk kelompok belajar siswa secara 

heterogen memperoleh skor 4. Guru tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan 

perempuan sehingga guru membentuk kelompok siswa secara heterogen antara 

siswa yang cerdas, sedang, dan kurang serta antara siswa laki-laki dan perempuan 

digabung dalam satu kelompok. Guru juga telah membimbing siswa untuk 

mencari dan bertemu dengan pasangannya untuk selanjutnya saling bertukar 

informasi satu sama lain. Hal ini merupakan kegiatan yang baru bagi siswa 

sehingga siswa antusias untuk bermain dalam permainan take and give. Guru 

sudah membantu siswa untuk memahami informasi pada kartu yang diterima 

siswa sehingga tidak ada siswa yang salah menerima informasi yang ada di kartu 

dan juga guru membimbing siswa untuk duduk dengan kelompoknya. 

g. Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa di kelompok mendapat skor 

4. Saat siswa sedang berdiskusi dengan pasangannya atau dengan kelompoknya, 

guru berkeliling ke semua kelompok diskusi untuk mengawasi jalannya diskusi. 

Guru terlihat memiliki hubungan yang akrab dengan siswa, hal ini ditunjukan 

dengan siswa yang tidak sungkan untuk bertanya dengan guru apabila ada hal 

yang kurang siswa mengerti. Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas 

sehingga siswa lebih paham. Guru juga mengomentari hasil kerja kelompok siswa 

agar siswa bekerja bersama kelompoknya dengan lebih baik lagi. 
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h. Memberikan penguatan/motivasi kepada siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan/motivasi kepada siswa 

memperoleh skor 3. Guru sudah memberikan penguatan kepada siswa secara 

verbal dan sentuhan namun belum memberi penguatan secara gestural. Serta guru 

sudah memberi penguatan berupa penghargaan kepada siswa yang memperoleh 

skor tertinggi. 

i. Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh skor 4. Guru 

sudah memberikan kesimpulan pelajaran dan memberikan tes evaluasi tertulis 

kepada siswa di akhir pembelajaran. Guru sudah memberikan refleksi dan umpan 

balik kepada siswa. 

4.1.3.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 3 

Aktivitas siswa dalam setiap indikator diamati dengan menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 3 

yang diperoleh selama proses pembelajaran IPS dengan penerapan model take and 

give dengan media powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 

Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.8 

Data Aktivitas Siswa Siklus 3 

 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan skor Jumlah 

total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 
0 1 2 3 4 

1 Mempersiapkan diri dalam 

menerima pelajaran (emotional 

activities) 

- - 1 14 13 96 3,4 

2 Menjawab pertanyaan guru sesuai 

dengan materi (oral activities, 

mental activities) 

- - - 14 14 98 3,5 

3 Menyimak powerpoint yang 

ditampilkan guru (visual 

activities) 

- - - 17 11 95 3,4 

4 Mendengarkan penjelasan guru 

(listening) 
- - - 19 9 93 3,3 

5 Berdiskusi kelompok (mental 

activities) 
- - - 21 7 91 3,3 

6 Membahas hasil diskusi (oral 

activities, mental activities) 
- - - 20 8 92 3,3 

7 Membuat kesimpulan 

pembelajaran (oral activities, 

mental activities) 

- - - 15 13 97 3,5 

8 Melakukan refleksi pembelajaran 

(oral activities, emotional 

activities) 

- - - 10 18 102 3,6 

Jumlah Skor yang diperoleh 764 

Rata-rata skor total 27,3 

Rata-rata skor 3,4 

Kategori Sangat Baik 

Presentase 85% 

 

 

Rentang nilai pada kriteria penilaian 

Rata-rata skor total Kategori 

25 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) 

17 ≤ skor ≤ 24 Baik (B) 

9 ≤ skor ≤ 16 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 8 Kurang (D) 
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Gambar 4.8 Diagram Pencapaian Aktivitas Siswa Siklus 3 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah skor yang diperoleh seluruh 

siswa di kelas V  adalah 764 rata-rata skor total 27,3 termasuk dalam kategori 

sangat baik. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan, yaitu: 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran (emotional activities) 

Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri menerima pelajaran 

memperoleh rerata skor 3,4 naik sebesar 0,9 dari rerata sebelumnya sebesar 2,5. 

Ada 13 siswa yang memperoleh skor 4 yang berarti siswa sudah siap mengikuti 

pelajaran dengan antusias, masuk ruang kelas dengan tertib, serta menempati 

tempat duduk dengan tenang serta mengeluarkan alat tulis dengan semangat. 
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Terdapat 14 siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa sudah siap 

mengikuti pelajaran dengan antusias, masuk ruang kelas dengan tertib, serta 

menempati tempat duduk dengan tenang. Selanjutnya terdapat 1 siswa 

memperoleh skor 2 yang berarti siswa siap mengikuti pelajaran dengan antusias 

dan masuk ruang kelas dengan tertib. 

b. Menjawab pertanyaan guru sesuai dengan materi (oral activities, mental 

activities) 

Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan guru sesua dengan materi 

memperoleh rerata skor 3,5 naik 0,8 dari rerata skor sebelumnya sebesar 2,7. Ada 

14 siswa memperoleh skor 4 yang berarti siswa menyimak pernyataan guru 

dengan seksama, ikut aktif tunjuk jari untuk menjawab pertanyaan guru dan 

berani menjawab pertanyaan dari guru serta menjawab pertanyaan guru dengan 

benar dan tepat. Terdapat 14 siswa memperoleh skor 3 yang berarti siswa 

menyimak pernyataan guru dengan seksama, ikut aktif tunjuk jari untuk 

menjawab pertanyaan guru dan berani menjawab pertanyaan dari guru. 

c. Menyimak powerpoint yang ditampilkan guru (visual activities) 

Aktivitas siswa menyimak powerpoint yang ditampilkan guru memperoleh 

rerata skor 3,4 naik 0,5 dari rerata skor sebelumnya sebesar 2,9. Ada 11 siswa 

memperoleh skor 4 yang berarti pandangan siswa focus saat pembelajaran 

berlangsung, tidak gaduh, mengomentari isi powerpoint, dan meminta guru 

menayangkan ulang tanyangan slide dalam powerpoint. Terdapat 17 siswa yang 

memperoleh skor 3 yang berarti pandangan siswa focus saat pembelajaran 

berlangsung, tidak gaduh, dan mengomentari isi powerpoint. 
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d. Mendengarkan penjelasan guru (listening) 

Aktivitas siswa mendengarkan penjelasan guru memperoleh skor 3,3 naik 

0,7 dari rerata skor sebelumnya sebesar 2,6. Ada 9 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa melihat guru saat menjelaskan, menyimak penjelasan yang dilakukan 

guru, dan merespon penjelasan guru serta mencatat penjelasan guru atau menyalin 

materi yang ditampilkan di powerpoint dan yang ditulis guru di papan tulis. 

Terdapat 19 siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa melihat guru saat 

menjelaskan, menyimak penjelasan yang dilakukan guru, dan merespon 

penjelasan guru. 

e. Berdiskusi kelompok (mental activities) 

Aktivitas siswa dalam berdiskusi kelompok memperoleh skor 3,3 naik 0,3 

dari rerata skor sebelumnya 3,0. Ada 7 siswa memperoleh skor 4 yang berarti 

siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya, siswa tidak mengganggu 

teman di kelompok lain, dan siswa bekerjasama dengan temangan sepasangnya 

serta semangat dalam bertukar informasi dengan pasangannya. Terdapat 21 siswa 

memperoleh skor 3 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan 

pasangannya, siswa tidak mengganggu teman di kelompok lain, dan siswa 

bekerjasama dengan temangan sepasangnya. 

f. Membahas hasil diskusi (oral activities, mental activities) 

Aktivitas membahas hasil diskusi memperoleh skor 3,3 naik 0,7 dari rerata 

skor sebelumnya 2,6. Ada 8 siswa memperoleh skor 4 yang berarti siswa 

mengangkat tangan sebelum menyamaikan pendapat dan menyampaikan hasil 

diskusi dengan bahasa yang mudah dipahami, juga menyampaikan hasil diskusi 
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sesuai dengan informasi pada kartu serta memahami hasil diskusi. Terdapat 20 

siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa mengangkat tangan sebelum 

menyamaikan pendapat dan menyampaikan hasil diskusi dengan bahasa yang 

mudah dipahami, juga menyampaikan hasil diskusi sesai dengan informasi pada 

kartu.  

g. Membuat kesimpulan pembelajaran (oral activities, mental activities) 

Aktivitas siswa membuat kesimpulan pembelajaran memperoleh skor 3,5 

naik 0,8 dari skor sebelumnya sebesar 2,7. Ada 13 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa tidak membuat gaduh ketika menyimpulkan dan siswa mampu 

menyimpulkan materi secara lisan, juga dapat menyimpulkan materi secara lisan 

serta mencatat rangkuman materi yang didapat dari guru. Terdapat 15 siswa 

mendapat skor 3 yang berarti siswa tidak membuat gaduh ketika menyimpulkan 

dan siswa mampu menyimpulkan materi secara lisan, juga dapat menyimpulkan 

materi secara lisan. 

h. Melakukan refleksi pembelajaran (oral activities, emotional activities) 

Aktivitas siswa melakukan refleksi pembelajaran memperoleh skor 3,6 

naik 0,5 dari skor sebelumnya sebesar 2,9. Ada 18 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, siswa 

mampu menghafal poin-poin penting materi pelajaran yang telah dipelajari, dan 

siswa senang setelah mengikuti proses pembelajaran, juga siswa semakin 

tertantang untuk rajin belajar. Terdapat 10 siswa memperoleh skor 3 yang berarti 

siswa memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, siswa 
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mampu menghafal poin-poin penting materi pelajaran yang telah dipelajari, dan 

siswa senang setelah mengikuti proses pembelajaran. 

4.1.3.3.3 Hasil Belajar Siswa Siklus 3 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus 3 mengenai hasil belajar IPS  

melalui model take and give dengan media powerpoint siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Semarang dengan materi persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus 3 

 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif Kriteria 

89-100 10 35,7% Lulus 

77-88 10 35,7% Lulus 

65-76 8 28,6% Lulus 

0-64 0 0 % Tidak tuntas 

Jumlah 28  

Rerata 84 

Presentase 

ketuntasan klasikal 

100 % 
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Gambar 4.9 Diagram Pencapaian Hasil Belajar Siklus 3 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil belajar IPS dengan model take 

and give dengan media powerpoint pada siklus 3 mengalami ketuntasan belajar 

sebanyak 28 siswa, dan tidak ada siswa yang tidak tuntas belajar. Hal ini berarti 

bahwa 100% siswa mengalami ketuntasan belajar dan 0% siswa belum tuntas. 

Rerata nilai pada siklus 3 adalah 84 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 

65. 

Ketuntasan hasil belajar IPS pada siklus 3 sudah mencapai target yang di  

inginkan yaitu minimal 80% siswa telah mengalami ketuntasan belajar seperti 

yang tercantum dalam indikator keberhasilan. 
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4.1.3.3.4  Deskripsi pelaksanaan pembelajaran yang efektif melalui penerapan 

model take and give dengan media powerpoint untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang. 

Pelaksanaan pembelajaran efektif yang melalui penerapan model 

pembelajaran take and give dengan media powerpoint untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS di kelas V SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang 

sebagai berikut: 

1) Langkah pembelajaran dengan menggunakan model take and give dengan 

media powerpoint: 

a. Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

b. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang 

dipelajari. 

c. Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

d. Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang 

ditampilkan. 

e. Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam 

powerpoint. 

f. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang 

belum dipahami oleh siswa. 

g. Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan 

untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. 

h. Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang dipelajari, 

setiap siswa diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) selama 5 menit. 
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i. Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman pasangan 

untuk saling menginformasikan materi yang telah diterimanya di kartu 

mereka masing-masing. Setiap siswa harus mencatat nama temannya yang 

telah bertukar informasi dengannya. 

j. Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan 

menerima materi masing-masing (take and give). 

k. Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give 

melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh 

masing-masing siswa. 

l. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi pelajaran. 

m. Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

n. Guru menutup pelajaran. 

2) Sistem Sosial 

Peran guru dalam pembelajaran dengan model take and give dengan media 

powerpoint adalah sebagai fasilitator, pembimbing siswa dan bukan 

penyampai materi tunggal. Kemudian peran siswa adalah sebagai subjek 

belajar yang aktif, siswa menemukan dan membangun pengetahuan serta 

konsep-konsep yang ia pelajari. 

3) Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi berkaitan dengan pola interaksi pada saat pembelajaran. Pola 

komunikasi dalam pembelajaran menggunakan model take and give dengan 

media powerpoint tidak hanya terjadi satu arah melainkan multi arah. 
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4) Sistem Pendukung 

Sistem pendukung pembelajan yang menggunakan penerapn model take and 

give dengan media powerpoint yakni dengan penggunaan multimedia yang 

dapat membuat siswa lebih tertarik perhatiannya ketika belajar yaitu LCD 

Proyektor, Laptop, dan pengeras suara (speaker) selain itu juga didukung 

penggunaan kartu berwarna warni, pemberian hadiah untuk menambah 

semangat belajar siswa. 

5) Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional yang dapat dicapai melalui model pembelajaran take 

and give dengan media powerpoint adalah dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar IPS. Sedangkan dampak pengiring yang 

timbul dalam pembelajaran dengan take and give dengan media powerpoint 

adalah dapat membentuk kemampuan berpikir cepat, disiplin, kerja sama, 

sportif dan jujur. 

4.1.3.3 Refleksi Siklus 3 

a. Keterampilan menyiapkan media dan sumber belajar mendapat skor 4 

b. Keterampilan mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

mendapat skor 4 

c. Keterampilan melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan diajarkan 

mendapat skor 4 

d. Keterampilan menjelaskan materi pemeblajaran dan menampilkan powerpoint 

mendapat skor 3 dengan descriptor yang belum tampak slide yang ditampilkan 

mudah dipahami siswa. 
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e. Keterampilan melakukan tanya jawab mendapat skor 3 dengan descriptor yang 

belum tampak memberi siswa waktu untuk berfikir. 

f. Keterampilan membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen mendapat 

skor 4 

g. Keterampilan membimbing siswa dalam kelompok mendapat skor 4 

h. Keterampilan memberikan penguatan/motivasi kepada siswa mendapat skor 3 

dengan descriptor yang belum tampak memberi pengutan gestural 

i. Keterampilan menutup pelajaran mendapat skor 4 

4.1.3.4 Revisi Siklus 3 

Pembelajaran yang dilakukan sudah berhasil dengan baik, tetapi perbaikan 

dan peningkatan kualitas pembelajaran tetap berlanjut pada pembelajaran 

berikutnya, sehingga kualitas pembelajaran yang dilakukan akan lebih baik. Untuk 

pembelajaran berikutnya, guru harus selalu melaksanakan pembelajaran yang 

variatif dengan memanfaatkan media pembelajaran secara optimal agar tercipta 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa sehingga 

memperoleh hasil yang optimal. 

Perolehan data keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model take and give dengan media 

powerpoint pada siklus 1, 2, dan 3 dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Data Keterampilan Guru pada Siklus 1,2,3 

Data keterampilan guru pada siklus I, II, dan III menunjukkan adanya 

peningkatan. Pada siklus 1 pencapaian keterampilan guru sebesar 47% meningkat 

pada siklus 2 sebesar 75% dan siklus 3 menjadi 92%. Dari siklus 1 ke siklus 2 
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mengalami peningkatan 28%, dari siklus 2 ke siklus 3 mengalami peningkatan 

17%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan model take and give 

dengan media powerpoint dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran. Peningkatan keterampilan guru dari siklus 

1 sampai siklus 3 dapat dilihat dalam diagram batang berikut ini: 

 

Gambar 4.10 Diagram Batang Peningkatan Keterampilan Guru   

Siklus 1, 2, dan 3 

b. Data Aktivitas Siswa pada Siklus 1,2,3 

Data aktivitas siswa yang diperoleh pada siklus I, II, dan III menunjukkan 

adanya peningkatan. Pada siklus I pencapaian aktivitas siswa sebesar 42% 

meningkat pada siklus II sebesar 68% dan siklus III menjadi 85%. Dari siklus I ke 

siklus II mengalami peningkatan 26%, dari siklus II ke siklus III mengalami 

peningkatan 17%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan model 

take and give dengan media powerpoint dalam pembelajaran IPS dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Peningkatan aktivitas siswa 

dari siklus I sampai siklus III dapat dilihat dalam diagram batang berikut ini: 
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Gambar 4.11 Diagram Batang Pencapaian Aktivitas Siswa 

 

c. Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus 1, 2, 3 

Data rerata hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus I, II, dan III 

menunjukkan adanya peningkatan. Pada siklus I rerata hasil belajar siswa adalah 

71 meningkat pada siklus II 77 dan siklus III menjadi 84. Dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 6, dari siklus II ke siklus III mengalami 

peningkatan sebesar 7. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan 

model take and give dengan media powerpoint dalam pembelajaran IPS dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Peningkatan rerata 

hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus III dapat dilihat dalam diagram 

batang berikut ini: 
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Gambar 4.12  Diagram Batang Rerata Hasil Belajar Siswa 

Siklus I, II, dan III 

 

 

d. Persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus I, II, dan III. 

Data persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh 

pada siklus I, II, dan III menunjukkan adanya peningkatan. Pada siklus I 

persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa adalah 64% meningkat pada 

siklus II 79% dan siklus III menjadi 100%. Dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 10%, dari siklus II ke siklus III mengalami peningkatan 

sebesar 15%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan model take 

and give dengan media powerpoint dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan 

persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

Peningkatan persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa dari siklus I sampai 

siklus III dapat dilihat dalam diagram batang berikut ini: 
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Gambar 4.13 Diagram Batang Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa   

Siklus I, II, dan III 

 

e. Rekapitulasi Data Siklus I, II, dan III 

Rekapitulasi data siklus I, II dan III dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi data siklus I, II, dan III 

 

No. Sumber Data Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1. Keterampila Guru 43% 75% 92% 

2. Aktivitas Siswa 42% 68% 85% 

3. Hasil Belajar Siswa 64% 79% 100% 
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Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan dari semua aspek yaitu 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam diagram batang berikut ini: 

 

Gambar 4.14 Diagram Batang Rekapitulasi Data Siklus I, II, dan III 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan pemaknaan temuan didasarkan pada temuan hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dari siklus I sampai siklus III 

pada pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran take and give 

dengan media powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang. 
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4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

4.2.1.1.1 Pembahasan Secara Teori 

Menurut Huda (2013: 241-242) take and give merupakan strategi 

pembelajaran yang didukung oleh penyajian data yang diawali dengan pemberian 

kartu kepada siswa. Terdapat catatan yang harus dikuasai atau dihafal masing-

masing siswa di dalam kartu. Siswa kemudian mencari pasangannya masing-

masing untuk bertukar pengetahuan sesuai dengan apa yang didapatkannya di 

kartu, lalu kegiatan pembelajaran diakhiri dengan mengevaluasi siswa dengan 

menanyakan pengetahuan yang mereka miliki dan pengetahuan yang mereka 

terima dari pasangannya. Kelebihan model ini adalah siswa menjadi lebih mudah 

menghafal materi pelajaran karena dikemas dengan permainan yang menarik 

sehingga tepat diterapkan pada pembelajaran IPS kelas V SK 2. Menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta KD 2.2 Mempersiapkan jasa dan 

peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Penggunaan suatu media dalam pelaksanaan pengajaran akan membantu 

kelancaran, efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Bahan 

pelajaran yang dimanipulasikan dalam bentuk media pengajaran menjadikan 

peserta didik asyik dan bekerja dengan suatu media sehingga menjadi lebih 

menyenangkan bagi mereka, dan sudah tentu pengajaran akan menjadi benar-

benar bermakna bagi siswa. 

Untuk mendukung model take and give dalam kegiatan belajar mengajar, 

peneliti menggunakan media powerpoint sebagai sarana penunjang. Media 
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powerpoint merupakan salah satu bagian dari media audio visual karena dalam 

powerpoint terdapat gabungan unsur gambar dan suara. Menurut Rusman (2012: 

300) powerpoint merupakan sebuah program komputer untuk presentasi yang 

dikembangkan oleh Microsoft Inc. Microsoft Office, meliputi Microsoft 

Powerpoint, Excel, Word, Access, dan beberapa program lainnya. Kelebihan 

powerpoint adalah menggabungkan unsur text, video, animasi, image, grafik, dan 

sound menjadi satu kesatuan penyajian , sehingga mengakomodasi sesuai dengan 

modalitas belajar siswa. Powerpoint memiliki menu-menu yang memungkinkan 

penggunanya untuk membuat presentasi yang menarik. Salah stau menu yang ada 

dalam powerpoint adalah slide, dimana slide tersebut berfungsi untuk menampung 

pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan kepada siswa. Begitu pula 

dengan adanya menu lain pada powerpoint seperti front, picture, effect, sound, dan 

animation yang mampu membuat slide menjadi lebih menarik untuk siswa. 

Tampilan yang menarik pada powerpoint akan membuat siswa lebih antusias 

mengikuti pembelajaran terutama pada IPS kelas V SK 2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia, serta KD 2.2 Mempersiapkan jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

4.2.1.1.2 Pembahasan Secara Praktis 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 1 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint pada siklus I, diperoleh skor 17, rerata 1,9 
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dan persentase keberhasilan 47% dengan kategori cukup. Data tersebut diperoleh 

dari hasil observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu: 

a. Menyiapkan media dan sumber belajar (keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru dalam menyiapkan media dan sumber belajar 

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukan dengan guru menyiapkan media 

pembelajaran sesuai dengan materi, yaitu media powerpoint  yang berisi materi 

persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI. Selain itu media pembelajaran yang 

ditampilkan oleh guru menarik bagi siswa karena siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Semarang jarang belajar menggunakan media powerpoint sehingga 

mereka masih antusias untuk memperhatikan media pembelajaran yang 

ditampilkan oleh guru. Selanjutnya, descriptor yang nampak adalah sumber 

belajar sesuai dengan materi. Guru menggunakan sumber belajar yang digunakan 

sebagai bahan dasar materi pembelajaran yaitu BSE Ilmu Pengetahuan Sosial 

untuk SD/MI Kelas 5 karangan Endang Susilaningsih, dkk. Disini, guru masih 

menggunakan satu sumber belajar sehingga kurang memperluas wawasan siswa 

beserta guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (dalam Arsyad, 2013: 25) 

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa.. 

b. Mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajatan) 



169 
 

Keterampilan guru dalam mempersiapkan peserta didik mengikuti 

pembelajaran hanyak memperoleh skor 2. Guru sudah mampu mengkondisikan 

kelas agar siswa tenang dan siap menerima pembelajaran. Serta guru sudah 

mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Aqib (2002: 102), membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru 

untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar 

terpusat kepada apa yang akan dipelajari. Tujuan dari keterampilan membuka 

pelajaran adalah untuk menimbulkan perhatian dan motivasi siswa terhadap tugas-

tugas yang akan dihadapi, serta untuk menyiapkan mental siswa agar siap 

memasuki mata pelajaran yang dibahas. Prinsip teknis penggunaan keterampilan 

membuka pelajaran adalah singkat padat dan jelas, tidak berbelit-belit, bahasanya 

mudah dipahami, disertai contoh/ilustrasi secukupnya, dan menarik perhatian.. 

c. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan diajarkan (keterampilan 

membuka pembelajaran, keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang 

diajarkan juga memperoleh skor 2. Guru memotivasi siswa agar lebih semangat 

dalam belajar melalui kegiatan bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Lagu ini berisi 

tentang semangat para pahlawan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari 

tangan penjajah, hal ini sesuai dengan materi yang sedang dibahas yaitu Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, setelah menyanyi guru memberi motivasi 

verbal kepada siswa agar selalu menjaga keutuhan NKRI. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Aqib (2002: 101), komponen variasi mengajar adalah: variasi dalam 

gaya mengajar,  penggunaan variasi suara,  pemusatan perhatian,  kesenyapan, 
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mengadakan kontak pandang, gerakan badan dan mimik, pergantian posisi guru 

dalam kelas,  penggunaan media dan  bahan pengajaran,  variasi  pola interaksi 

dan kegiatan siswa.. 

d. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan powerpoint  

(keterampilan menggunakan variasi, keterampilan menjelaskan) 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint memperoleh skor 2. Guru sudah menampilkan 

powerpoint sambil menjelaskan materi pelajaran yang ditampilkan dalam 

powerpoint sehingga anak menjadi lebih memahami materi yang sedang dipelajari 

dengan memperhatikan powerpoint dan penjelasan guru. Isi slide dalam 

powerpoint juga sudah sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dibahas. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 101) Komponen-komponen  

keterampilan menjelaskan: merencanakan meliputi isi pesan (materi) dan 

penerima pesan (siswa); menyajikan suatu penjelasan, meliputi  kejelasan,  

penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan,  dan balikan. 

e. Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab hanya mendapat skor 1. 

Pertanyaan yang diajukan guru sudah menggunakan suara yang jelas. Guru 

memberikan banyak pertanyaan kepada siswa antara lain tentang kapan BPUPKI 

dibentuk, siapa ketua BPUPKI, apa alasan BPUPKI dibentuk, dll. Namun belum 

semua siswa yang mau aktif menjawab pertanyaan guru sehingga guru menunjuk 

siswa untuk menjawab pertanyaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib 

(2002: 102) pertanyaan yang diajukan kepada siswa agar berpengaruh tidaklah 
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mudah. Memberi pertanyaan perlu adanya latihan dari guru-guru. Sehingga 

diharapkan guru dapat menguasai dan melaksanakan keterampilan bertanya pada 

situasi yang tepat, sebab memberi pertanyaan secara efektif dan efisien akan dapat 

menimbulkan perubahan tingkah laku baik pada guru maupun dari siswa. 

f. Membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

Keterampilan guru dalam membentuk kelompok belajar siswa secara 

heterogen memperoleh skor 2. Guru tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan 

perempuan sehingga guru membentuk kelompok siswa secara heterogen antara 

siswa yang cerdas, sedang, dan kurang serta antara siswa laki-laki dan perempuan 

digabung dalam satu kelompok. Guru juga telah membimbing siswa untuk 

mencari dan bertemu dengan pasangannya untuk selanjutnya saling bertukar 

informasi satu sama lain. Hal ini merupakan kegiatan yang baru bagi siswa 

sehingga siswa antusias untuk bermain dalam permainan take and give. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102) pengelolaan kelas adalah keterampilan 

guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif dengan 

kata lain kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang 

optimal bagi terjadinya proses interaksi edukatif. Hal-hal yang termasuk kedalam 

hal ini adalah misalnya penghentian tingkah laku anak didik yang 

menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu 

penyelesaian tugas anak didik, atau penetapan norma kelompok yang produktif. 
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g. Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa di kelompok mendapat skor 

2. Saat siswa sedang berdiskusi dengan pasangannya atau dengan kelompoknya, 

guru berkeliling ke semua kelompok diskusi untuk mengawasi jalannya diskusi. 

Guru terlihat memiliki hubungan yang akrab dengan siswa, hal ini ditunjukan 

dengan siswa yang tidak sungkan untuk bertanya dengan guru apabila ada hal 

yang kurang siswa mengerti. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102) 

diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk 

tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. 

Komponennya adalah: memusatkan perhatian, memperjelas masalah atau urunan 

pendapat, menganalisa pandangan siswa,  menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi, menutup diskusi. 

h. Memberikan penguatan/motivasi kepada siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan/motivasi kepada siswa 

memperoleh skor 1. Guru sudah memberikan penguatan kepada siswa secara 

verbal namun belum memberi penguatan secara gestural dan sentuhan. Serta guru 

tidak memberi penguatan berupa penghargaan kepada siswa yang memperoleh 

skor tertinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102) menyatakan 

bahwa komponen-komponen dalam keterampilan memberi penguatan adalah:  

penguatan verbal; penguatan ini dapat dinyatakan dalam 2 bentuk yaitu  kata atau 
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kalimat;  dan penguatan non verbal; bisa berupa mimik atau gerakan badan, 

mendekati, memberi sentuhan atau memberi kegiatan yang menyenangkan berupa 

simbol atau benda. 

i. Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh skor 2. Guru sudah 

memberikan kesimpulan pelajaran dan memberikan tes evaluasi tertulis kepada 

siswa di akhir pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102) 

menutup pelajaran adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang 

dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan 

guru dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari keterampilan menutup pelajaran 

adalah untuk memungkinkan siswa mengetahui batas-batas tugasnya yang akan 

dikerjakan, serta siswa memperoleh gambaran yang jelas tentang isi pelajaran. 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 2 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint pada siklus 2, diperoleh skor 27, rerata 3 

dan persentase keberhasilan 75% dengan kategori baik. Data tersebut diperoleh 

dari hasil observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu: 

a. Menyiapkan media dan sumber belajar (keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru dalam menyiapkan media dan sumber belajar 

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukan dengan guru menyiapkan media 

pembelajaran sesuai dengan materi, yaitu media powerpoint  yang berisi materi 

persiapan kemerdekaan oleh PPKI. Selain itu media pembelajaran yang 

ditampilkan oleh guru menarik bagi siswa karena siswa kelas V SD Negeri 
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Plalangan 04 Semarang jarang belajar menggunakan media powerpoint sehingga 

mereka masih antusias untuk memperhatikan media pembelajaran yang 

ditampilkan oleh guru. Selanjutnya, descriptor yang Nampak adalah sumber 

belajar sesuai dengan materi. Guru menggunakan beberapa sumber belajar yang 

digunakan sebagai bahan dasar materi pembelajaran antara lain BSE Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5 karangan Endang Susilaningsih, dkk 

dan BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI kelas V karangan Reny Yuliati dan 

Ade Munajat. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (dalam Arsyad, 2013: 25) 

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. 

b. Mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajatan) 

Keterampilan guru dalam mempersiapkan peserta didik mengikuti 

pembelajaran hanyak memperoleh skor 3. Guru sudah mampu mengkondisikan 

kelas agar siswa tenang dan siap menerima pembelajaran. Serta guru sudah 

mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran dan melakukan presensi 

untuk mengetahui siswa yang berangkat sekolah dan yang tidak berangkat 

sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102), membuka pelajaran 

diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan suasana siap mental dan 

menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari. 

Tujuan dari keterampilan membuka pelajaran adalah untuk menimbulkan 
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perhatian dan motivasi siswa terhadap tugas-tugas yang akan dihadapi, serta untuk 

menyiapkan mental siswa agar siap memasuki mata pelajaran yang dibahas. 

Prinsip teknis penggunaan keterampilan membuka pelajaran adalah singkat padat 

dan jelas, tidak berbelit-belit, bahasanya mudah dipahami, disertai contoh/ilustrasi 

secukupnya, dan menarik perhatian. 

c. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan diajarkan (keterampilan 

membuka pembelajaran, keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang 

diajarkan juga memperoleh skor 3. Guru memotivasi siswa agar lebih semangat 

dalam belajar melalui kegiatan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Lagu ini berisi 

tentang lambing Negara Indonesia, hal ini sesuai dengan materi yang sedang 

dibahas yaitu Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh PPKI yang membahas 

rumusan dasar Negara Indonesia. Selain itu, setelah menyanyi guru memberi 

motivasi verbal kepada siswa agar selalu menjaga keutuhan NKRI. Sebelum 

memulai pelajaran, guru juga mengajak siswa untuk mengingat materi yang lalu. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 101), komponen variasi mengajar 

adalah: variasi dalam gaya mengajar,  penggunaan variasi suara,  pemusatan 

perhatian,  kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan badan dan mimik, 

pergantian posisi guru dalam kelas,  penggunaan media dan  bahan pengajaran,  

variasi  pola interaksi dan kegiatan siswa. 

d. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan powerpoint  

(keterampilan menggunakan variasi, keterampilan menjelaskan) 
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Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint memperoleh skor 3. Guru sudah menampilkan 

powerpoint sambil menjelaskan materi pelajaran yang ditampilkan dalam 

powerpoint sehingga anak menjadi lebih memahami materi yang sedang dipelajari 

dengan memperhatikan powerpoint dan penjelasan guru. Isi slide dalam 

powerpoint juga sudah sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dibahas. 

Media powerpoint yang ditampilkan sudah terdapat gambar yang dapat lebih 

menarik siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 101) Komponen-

komponen  keterampilan menjelaskan: merencanakan meliputi isi pesan (materi) 

dan penerima pesan (siswa); menyajikan suatu penjelasan, meliputi  kejelasan,  

penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan,  dan balikan. 

e. Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 

Keterampilan guru dalam melakukan Tanya jawab hanya mendapat skor 3. 

Pertanyaan yang diajukan guru sudah menggunakan suara yang jelas. Guru 

memberikan banyak pertanyaan kepada siswa antara lain tentang kapan BPUPKI 

dibentuk, siapa ketua BPUPKI, apa alasan BPUPKI dibentuk, dll. Namun belum 

semua siswa yang mau aktif menjawab pertanyaan guru sehingga guru menunjuk 

siswa untuk menjawab pertanyaannya. Guru menyampaikan pertanyaan kepada 

siswa tidak berbelit-belit/mudah dipahami oleh siswa serta guru memindahkan 

giliran jawaban tidak hanya kepada siswa-siswa tertentu saja. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Aqib (2002: 102) pertanyaan yang diajukan kepada siswa agar 

berpengaruh tidaklah mudah. Memberi pertanyaan perlu adanya latihan dari guru-

guru. Sehingga diharapkan guru dapat menguasai dan melaksanakan keterampilan 
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bertanya pada situasi yang tepat, sebab memberi pertanyaan secara efektif dan 

efisien akan dapat menimbulkan perubahan tingkah laku baik pada guru maupun 

dari siswa. 

f. Membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

Keterampilan guru dalam membentuk kelompok belajar siswa secara 

heterogen memperoleh skor 3. Guru tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan 

perempuan sehingga guru membentuk kelompok siswa secara heterogen antara 

siswa yang cerdas, sedang, dan kurang serta antara siswa laki-laki dan perempuan 

digabung dalam satu kelompok. Guru juga telah membimbing siswa untuk 

mencari dan bertemu dengan pasangannya untuk selanjutnya saling bertukar 

informasi satu sama lain. Hal ini merupakan kegiatan yang baru bagi siswa 

sehingga siswa antusias untuk bermain dalam permainan take and give. Guru 

sudah membantu siswa untuk memahami informasi pada kartu yang diterima 

siswa sehingga tidak ada siswa yang salah menerima informasi yang ada di kartu. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102) pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif dengan 

kata lain kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang 

optimal bagi terjadinya proses interaksi edukatif. Hal-hal yang termasuk kedalam 

hal ini adalah misalnya penghentian tingkah laku anak didik yang 

menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu 

penyelesaian tugas anak didik, atau penetapan norma kelompok yang produktif. 
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g. Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa di kelompok mendapat skor 

4. Saat siswa sedang berdiskusi dengan pasangannya atau dengan kelompoknya, 

guru berkeliling ke semua kelompok diskusi untuk mengawasi jalannya diskusi. 

Guru terlihat memiliki hubungan yang akrab dengan siswa, hal ini ditunjukan 

dengan siswa yang tidak sungkan untuk bertanya dengan guru apabila ada hal 

yang kurang siswa mengerti. Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas 

sehingga siswa lebih paham. Guru juga mengomentari hasil kerja kelompok siswa 

agar siswa bekerja bersama kelompoknya dengan lebih baik lagi. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Aqib (2002: 102) diskusi kelompok kecil adalah suatu proses 

yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap 

muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, 

dan memecahkan masalah. Komponennya adalah: memusatkan perhatian, 

memperjelas masalah atau urunan pendapat, menganalisa pandangan siswa,  

menyebarkan kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi. 

h. Memberikan penguatan/motivasi kepada siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan/motivasi kepada siswa 

memperoleh skor 2. Guru sudah memberikan penguatan kepada siswa secara 

verbal dan sentuhan namun belum memberi penguatan secara gestural. Serta guru 

belum memberi penguatan berupa penghargaan kepada siswa yang memperoleh 

skor tertinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102) menyatakan 
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bahwa komponen-komponen dalam keterampilan memberi penguatan adalah:  

penguatan verbal; penguatan ini dapat dinyatakan dalam 2 bentuk yaitu  kata atau 

kalimat;  dan penguatan non verbal; bisa berupa mimik atau gerakan badan, 

mendekati, memberi sentuhan atau memberi kegiatan yang menyenangkan berupa 

simbol atau benda. 

i. Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh skor 2. Guru sudah 

memberikan kesimpulan pelajaran dan memberikan tes evaluasi tertulis kepada 

siswa di akhir pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102) 

menutup pelajaran adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang 

dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan 

guru dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari keterampilan menutup pelajaran 

adalah untuk memungkinkan siswa mengetahui batas-batas tugasnya yang akan 

dikerjakan, serta siswa memperoleh gambaran yang jelas tentang isi pelajaran. 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus 3 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint pada siklus 3, diperoleh skor 33, rerata 

3,7 dan persentase keberhasilan 92% dengan kategori sangat baik. Data tersebut 

diperoleh dari hasil observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu: 

a. Menyiapkan media dan sumber belajar (keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru dalam menyiapkan media dan sumber belajar 

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukan dengan guru menyiapkan media 

pembelajaran sesuai dengan materi, yaitu media powerpoint  yang berisi materi 
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perumusan dasar Negara. Selain itu media pembelajaran yang ditampilkan oleh 

guru menarik bagi siswa karena siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang 

jarang belajar menggunakan media powerpoint sehingga mereka masih antusias 

untuk memperhatikan media pembelajaran yang ditampilkan oleh guru. 

Selanjutnya, descriptor yang nampak adalah sumber belajar sesuai dengan materi. 

Guru menggunakan beberapa sumber belajar yang digunakan sebagai bahan dasar 

materi pembelajaran antara lain BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 

5 karangan Endang Susilaningsih, dkk dan BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan 

MI kelas V karangan Reny Yuliati dan Ade Munajat. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hamalik (dalam Arsyad, 2013: 25) mengemukakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi, dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap 

siswa. 

b. Mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajatan) 

Keterampilan guru dalam mempersiapkan peserta didik mengikuti 

pembelajaran hanyak memperoleh skor 4. Guru sudah mampu mengkondisikan 

kelas agar siswa tenang dan siap menerima pembelajaran. Serta guru sudah 

mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran dan melakukan presensi 

untuk mengetahui siswa yang berangkat sekolah dan yang tidak berangkat 

sekolah. Guru juga telah mempersiapkan sumber belajar sebelum memulai 

kegiatan belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102), 
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membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan suasana 

siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa yang akan 

dipelajari. Tujuan dari keterampilan membuka pelajaran adalah untuk 

menimbulkan perhatian dan motivasi siswa terhadap tugas-tugas yang akan 

dihadapi, serta untuk menyiapkan mental siswa agar siap memasuki mata 

pelajaran yang dibahas. Prinsip teknis penggunaan keterampilan membuka 

pelajaran adalah singkat padat dan jelas, tidak berbelit-belit, bahasanya mudah 

dipahami, disertai contoh/ilustrasi secukupnya, dan menarik perhatian. 

c. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan diajarkan (keterampilan 

membuka pembelajaran, keterampilan menggunakan variasi) 

Keterampilan guru melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang 

diajarkan memperoleh skor 3. Guru memotivasi siswa agar lebih semangat dalam 

belajar melalui kegiatan bernyanyi lagu 17 Agustus. Lagu ini berisi tentang 

semangat para pahlawan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan 

penjajah, hal ini sesuai dengan materi yang sedang dibahas yaitu Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, setelah menyanyi guru memberi motivasi 

verbal kepada siswa agar selalu menjaga keutuhan NKRI. Sebelum memulai 

pelajaran, guru juga mengajak siswa untuk mengingat materi yang lalu. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 101), komponen variasi mengajar adalah: 

variasi dalam gaya mengajar,  penggunaan variasi suara,  pemusatan perhatian,  

kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan badan dan mimik, pergantian 

posisi guru dalam kelas,  penggunaan media dan  bahan pengajaran,  variasi  pola 

interaksi dan kegiatan siswa. 
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d. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan powerpoint  

(keterampilan menggunakan variasi, keterampilan menjelaskan) 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint memperoleh skor 4. Guru sudah menampilkan 

powerpoint sambil menjelaskan materi pelajaran yang ditampilkan dalam 

powerpoint sehingga anak menjadi lebih memahami materi yang sedang dipelajari 

dengan memperhatikan powerpoint dan penjelasan guru. Isi slide dalam 

powerpoint juga sudah sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dibahas. 

Media powerpoint yang ditampilkan sudah terdapat gambar yang dapat lebih 

menarik siswa, serta isi slide yang ditampilkan dalam powerpoint mudah 

dipahami siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 101) Komponen-

komponen  keterampilan menjelaskan: merencanakan meliputi isi pesan (materi) 

dan penerima pesan (siswa); menyajikan suatu penjelasan, meliputi  kejelasan,  

penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan,  dan balikan. 

e. Melakukan tanya jawab (keterampilan bertanya) 

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab mendapat skor 3. 

Pertanyaan yang diajukan guru sudah menggunakan suara yang jelas. Guru 

memberikan banyak pertanyaan kepada siswa antara lain tentang siapa saja tokoh 

yang mengusulkan dasar Negara Indonesia. Guru menyampaikan pertanyaan 

kepada siswa tidak berbelit-belit/mudah dipahami oleh siswa serta guru 

memindahkan giliran jawaban tidak hanya kepada siswa-siswa tertentu saja. 

Pertanyaan yang disampaikan oleh guru jelas dan guru memberikan waktu kepada 

siswa untuk berfikir sebelum menjawab. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib 
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(2002: 102) pertanyaan yang diajukan kepada siswa agar berpengaruh tidaklah 

mudah. Memberi pertanyaan perlu adanya latihan dari guru-guru. Sehingga 

diharapkan guru dapat menguasai dan melaksanakan keterampilan bertanya pada 

situasi yang tepat, sebab memberi pertanyaan secara efektif dan efisien akan dapat 

menimbulkan perubahan tingkah laku baik pada guru maupun dari siswa. 

f. Membentuk kelompok belajar siswa secara heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

Keterampilan guru dalam membentuk kelompok belajar siswa secara 

heterogen memperoleh skor 4. Guru tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan 

perempuan sehingga guru membentuk kelompok siswa secara heterogen antara 

siswa yang cerdas, sedang, dan kurang serta antara siswa laki-laki dan perempuan 

digabung dalam satu kelompok. Guru juga telah membimbing siswa untuk 

mencari dan bertemu dengan pasangannya untuk selanjutnya saling bertukar 

informasi satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102) 

pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi 

belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses 

interaksi edukatif dengan kata lain kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses interaksi edukatif. 

Hal-hal yang termasuk kedalam hal ini adalah misalnya penghentian tingkah laku 

anak didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi 

ketepatan waktu penyelesaian tugas anak didik, atau penetapan norma kelompok 

yang produktif. 
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g. Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa di kelompok mendapat skor 

4. Saat siswa sedang berdiskusi dengan pasangannya atau dengan kelompoknya, 

guru berkeliling ke semua kelompok diskusi untuk mengawasi jalannya diskusi. 

Guru terlihat memiliki hubungan yang akrab dengan siswa, hal ini ditunjukan 

dengan siswa yang tidak sungkan untuk bertanya dengan guru apabila ada hal 

yang kurang siswa mengerti. Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas 

sehingga siswa lebih paham. Guru juga mengomentari hasil kerja kelompok siswa 

agar siswa bekerja bersama kelompoknya dengan lebih baik lagi. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Aqib (2002: 102) diskusi kelompok kecil adalah suatu proses 

yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap 

muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, 

dan memecahkan masalah. Komponennya adalah: memusatkan perhatian, 

memperjelas masalah atau urunan pendapat, menganalisa pandangan siswa,  

menyebarkan kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi. 

h. Memberikan penguatan/motivasi kepada siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan/motivasi kepada siswa 

memperoleh skor 3. Guru sudah memberikan penguatan kepada siswa secara 

verbal dan sentuhan namun belum memberi penguatan secara gestural. Serta guru 

sudah memberi penguatan berupa penghargaan kepada siswa yang memperoleh 

skor tertinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102) menyatakan 
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bahwa komponen-komponen dalam keterampilan memberi penguatan adalah:  

penguatan verbal; penguatan ini dapat dinyatakan dalam 2 bentuk yaitu  kata atau 

kalimat;  dan penguatan non verbal; bisa berupa mimik atau gerakan badan, 

mendekati, memberi sentuhan atau memberi kegiatan yang menyenangkan berupa 

simbol atau benda. 

i. Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran memperoleh skor 4. Guru 

sudah memberikan kesimpulan pelajaran dan memberikan tes evaluasi tertulis 

kepada siswa di akhir pembelajaran. Guru sudah memberikan refleksi dan umpan 

balik kepada siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Aqib (2002: 102) menutup 

pelajaran adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari 

siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam 

proses belajar mengajar. Tujuan dari keterampilan menutup pelajaran adalah 

untuk memungkinkan siswa mengetahui batas-batas tugasnya yang akan 

dikerjakan, serta siswa memperoleh gambaran yang jelas tentang isi pelajaran. 

4.2.1.1.3 Pembahasan Secara Empiris 

Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

take and give dengan media powerpoint karena guru senantiasa memperbaiki 

kesalahan pada setiap siklusnya. Hal tersebut telah terbukti pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Mega (2014) dengan judul “Model 

Pembelajaran Take and Give Berbantuan Media Grafis Terhadap Hasil Belajar 

PKn SD”. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan guru dari skor 

28 dengan kategori baik (siklus I), skor 36 dengan kategori sangat baik (siklus II). 
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Peningkatan aktivitas siswa dari rata-rata 41,1 dengan kategori baik (siklus I), 

rata-rata 50 dengan kategori sangat baik (sikuls II). Peningkatan hasil belajar dari 

rata-rata 54,82 dengan presentase ketuntasan klasikal mencapai 32,14% (pra 

siklus), rata-rata 68,2 dengan presentase ketuntasan klasikal 71,4 (siklus I), rata-

rata 77 dengan presentase 89,3 (siklus II) 

4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

4.2.1.2.1 Pembahasan Secara Teoritis 

Kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran 

tersebut merupakan wujud dari aktivitas siswa. Menurut Slameto (2010: 36) 

dalam suatu proses pembelajaran, seorang guru harus mampu menimbulkan 

aktivitas siswa, karena dengan begitu siswa dalam menerima pelajaran tidak akan 

mudah melupakan materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Aktivitas 

siswa pada penelitian ini mengacu pada kurikulum 2013 yaitu pendekatan 

Saintifik. Pendekatan Scientific pada pembelajaran meliputi observing 

(mengamati), questioning (menanya), associating (menalar), experimenting 

(mencoba), networking (mengkomunikasikan) (Depdiknas, 2013: 190). 

4.2.1.2.2 Pembahasan Secara Praktis 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 

Aktivitas siswa pada siklus 1 memperoleh jumlah skor 379 dengan rata-

rata skor total 13,5 termasuk dalam kategori cukup. Data tersebut diperoleh dari 

hasil observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu: 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran (emotional activities) 
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Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri menerima pelajaran 

memperoleh rerata skor 1,5. Terdapat 1 siswa yang memperoleh skor 3 yang 

berarti siswa sudah siap mengikuti pelajaran dengan antusias, masuk ruang kelas 

dengan tertib, serta menempati tempat duduk dengan tenang. Selanjutnya terdapat 

13 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa siap mengikuti pelajaran dengan 

antusias dan masuk ruang kelas dengan tertib. Namun 14 siswa hanya 

memperoleh skor 1 yang berarti mereka hanya siap menikuti pelajaran namun 

tidak tertib saat masuk kelas, tidak menempati tempat duduk dengan tenang dan 

tidak mengeluarkan alat tulis dengan semangat. 

Kesiapan dalam menerima pembelajaran merupakan hal yang sangat 

penting untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Slameto (2010: 113) kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang 

yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban terhadap situasi 

tertentu. 

b. Menjawab pertanyaan guru sesuai dengan materi (oral activities, mental 

activities) 

Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan guru sesuai dengan materi 

memperoleh rerata skor 1,8. Terdapat 3 siswa memperoleh skor 3 yang berarti 

siswa menyimak pernyataan guru dengan seksama, ikut aktif tunjuk jari untuk 

menjawab pertanyaan guru dan berani menjawab pertanyaan dari guru. 

Selanjutnya terdapat 17 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa menyimak 

pernyataan guru dengan seksama dan ikut aktif tunjuk jari untuk menjawab 

pertanyaan guru. Namun 7 siswa hanya memperoleh skor 1 yang berarti siswa 
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hanyak menyimak pertanyaan guru dengan seksama namun siswa tidak ikut aktif 

untuk menjawab pertanyaan dari guru dan tidak berani menjawab pertanyaan dari 

guru serta tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Siddiq dkk (2008: 1.7) bahwa aktivitas yang disebut belajar 

adalah aktivitas mental dan emosional dalam upaya terbentuknya perubahan 

perilaku yang lebih maju, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak terampil 

manjadi terampil, dan dari tidak sopan menjadi sopan, dan sebagainya. 

c. Menyimak powerpoint yang ditampilkan guru (visual activities) 

Aktivitas siswa menyimak powerpoint yang ditampilkan guru memperoleh 

rerata skor 2. Seluruh siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang 

memperoleh skor 2 yang berarti seluruh siswa focus pada media powerpoint yang 

ditampilkan guru dan tidak gaduh namun tidak ada siswa yang mengomentari isi 

powerpoint dan tidak ada yang meminta guru menyangakan ulang tayangan slide 

dalam powerpoint. Djamarah (2010: 349) dipandang dari sisi proses belajar, 

pembelajaran berbasis aktivitas siswa menekankan aktivitas siswa yang optimal, 

seimbang antara aktifitas fisik, mental, emosional, dan intelektual. Dipandang dari 

sisi hasil belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar 

yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap 

(afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan 

mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa 

yang dimaksud adalah aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

 



189 
 

d. Mendengarkan penjelasan guru (listening) 

Aktivitas siswa mendengarkan penjelasan guru memperoleh skor 1,6. 

Terdapat 2 siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa melihat guru saat 

menjelaskan, menyimak penjelasan yang dilakukan guru, dan merespon 

penjelasan guru. Selanjutnya 14 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa 

melihat guru saat menjelaskan dan menyimak penjelasan yang dilakukan oleh 

guru. Namun masih ada 12 siswa yang hanya memperoleh skor 1 yang berarti 

siswa hanya melihat guru saat menjelaskan namun tidak menyimak penjelasan 

guru dan juga tidak merespon penjelasan guru serta tidak mencatat penjelasan 

guru atau menyalin materi yang ditampilkan di powerpoint dan yang ditulis guru 

di papan tulis. Djamarah (2010: 349) dipandang dari sisi proses belajar, 

pembelajaran berbasis aktivitas siswa menekankan aktivitas siswa yang optimal, 

seimbang antara aktifitas fisik, mental, emosional, dan intelektual. Dipandang dari 

sisi hasil belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar 

yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap 

(afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan 

mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa 

yang dimaksud adalah aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

e. Berdiskusi kelompok (mental activities) 

Aktivitas siswa dalam berdiskusi kelompok memperoleh skor 2. Terdapat 

6 siswa memperoleh skor 3 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan 

pasangannya, siswa tidak mengganggu teman di kelompok lain, dan siswa 
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bekerjasama dengan temangan sepasangnya. Selanjutnya 15 siswa memperoleh 

skor 2 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya dan tidak 

mengganggu teman di kelompok lain. Namun masih ada 7 siswa yang hanya 

memperoleh skor 1 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan 

pasangannnya tetapi mengganggu teman di kelompok lain, tidak bekerjasama 

dengan teman sepasangannya serta tidak semangat dalam bertukar informasi 

dengan pasangannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 349) 

dipandang dari sisi proses belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa 

menekankan aktivitas siswa yang optimal, seimbang antara aktifitas fisik, mental, 

emosional, dan intelektual. Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran 

berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu 

antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim 

terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah 

aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

f. Membahas hasil diskusi (oral activities, mental activities) 

Aktivitas membahas hasil diskusi memperoleh skor 1,2. Terdapat 6 siswa 

memperoleh skor 2 yang berarti siswa mengangkat tangan sebelum menyamaikan 

pendapat dan menyampaikan hasil diskusi dengan bahasa yang mudah dipahami. 

Namun 22 siswa hanya mendapat skor 1 yang berate siswa mengangkat tangan 

sebelum menyampaikan pendapat tetapi siswa kurang memahami hasil diskusi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 349) dipandang dari sisi proses 
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belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menekankan aktivitas siswa yang 

optimal, seimbang antara aktifitas fisik, mental, emosional, dan intelektual. 

Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa 

menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan 

intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Banyak 

jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup 

hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah 

tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah aktivitas jasmaniah 

maupun aktivitas mental. 

g. Membuat kesimpulan pembelajaran (oral activities, mental activities) 

Aktivitas siswa membuat kesimpulan pembelajaran memperoleh skor 1,4. 

Terdapat 12 siswa mendapat skor 2 yang berarti siswa tidak membuat gaduh 

ketika menyimpulkan dan siswa mampu menyimpulkan materi secara lisan. 

Namun masih ada 16 siswa yang hanya memperoleh skor 1 yang berarti siswa 

tidakmembuat gaduh ketika menyimpulkan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Djamarah (2010: 349) dipandang dari sisi proses belajar, pembelajaran berbasis 

aktivitas siswa menekankan aktivitas siswa yang optimal, seimbang antara 

aktifitas fisik, mental, emosional, dan intelektual. Dipandang dari sisi hasil 

belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar yang 

seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), 

dan keterampilan (psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat 
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seperti yang lazim terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang 

dimaksud adalah aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

h. Melakukan refleksi pembelajaran (oral activities, emotional activities) 

Aktivitas siswa melakukan refleksi pembelajaran memperoleh skor 2. 

Terdapat 5 siswa memperoleh skor 3 yang berarti siswa memahami materi 

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, siswa mampu menghafal poin-poin 

penting materi pelajaran yang telah dipelajari, dan siswa senang setelah mengikuti 

proses pembelajaran. Selanjutnya 18 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa 

memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan siswa mampu 

menghafal poin-poin penting materi pembelajaran yang telah dipelajari. Namun 

masih ada 5 siswa yang hanya meperoleh skor 1 yang berarti siswa hanya 

memahami materi pelajaran yang telah diajarkan oleh guru namun siswa kurang 

hafal dengan poin-poin penting yang telah dipelajari dan siswa kurang senang 

setelah mengikuti proses pembelajaran serta siswa belum tertantang untuk 

semakin rajin belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 349) 

dipandang dari sisi proses belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa 

menekankan aktivitas siswa yang optimal, seimbang antara aktifitas fisik, mental, 

emosional, dan intelektual. Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran 

berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu 

antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim 
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terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah 

aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2 

Pada aktivitas siswa siklus 2 jumlah skor yang diperoleh adalah 612 

dengan rata-rata skor total 21,9 termasuk dalam kategori baik. Data tersebut 

diperoleh dari hasil observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu: 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran (emotional activities) 

Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri menerima pelajaran 

memperoleh rerata skor 2,5 naik sebesar 1,0 dari rerata sebelumnya sebesar 1,5. 

Ada 1 siswa yang memperoleh skor 4 yang berarti siswa sudah siap mengikuti 

pelajaran dengan antusias, masuk ruang kelas dengan tertib, serta menempati 

tempat duduk dengan tenang serta mengeluarkan alat tulis dengan semangat. 

Terdapat 13 siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa sudah siap 

mengikuti pelajaran dengan antusias, masuk ruang kelas dengan tertib, serta 

menempati tempat duduk dengan tenang. Selanjutnya terdapat 14 siswa 

memperoleh skor 2 yang berarti siswa siap mengikuti pelajaran dengan antusias 

dan masuk ruang kelas dengan tertib. Kesiapan dalam menerima pembelajaran 

merupakan hal yang sangat penting untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2010: 113) kesiapan adalah keseluruhan 

kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban 

terhadap situasi tertentu. 

b. Menjawab pertanyaan guru sesuai dengan materi (oral activities, mental 

activities) 



194 
 

Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan guru sesua dengan materi 

memperoleh rerata skor 2,7 naik 0,9 dari rerata skor sebelumnya sebesar 1,8. Ada 

3 siswa memperoleh skor 4 yang berarti siswa menyimak pernyataan guru dengan 

seksama, ikut aktif tunjuk jari untuk menjawab pertanyaan guru dan berani 

menjawab pertanyaan dari guru serta menjawab pertanyaan guru dengan benar 

dan tepat. Terdapat 13 siswa memperoleh skor 3 yang berarti siswa menyimak 

pernyataan guru dengan seksama, ikut aktif tunjuk jari untuk menjawab 

pertanyaan guru dan berani menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya terdapat 

12 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa menyimak pernyataan guru 

dengan seksama dan ikut aktif tunjuk jari untuk menjawab pertanyaan guru. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Siddiq dkk (2008: 1.7) bahwa aktivitas yang disebut 

belajar adalah aktivitas mental dan emosional dalam upaya terbentuknya 

perubahan perilaku yang lebih maju, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak 

terampil manjadi terampil, dan dari tidak sopan menjadi sopan, dan sebagainya. 

c. Menyimak powerpoint yang ditampilkan guru (visual activities) 

Aktivitas siswa menyimak powerpoint yang ditampilkan guru memperoleh 

rerata skor 2,9 naik 0,9 dari rerata skor sebelumnya sebesar 2. Ada 2 siswa 

memperoleh skor 4 yang berarti pandangan siswa focus saat pembelajaran 

berlangsung, tidak gaduh, mengomentari isi powerpoint, dan meminta guru 

menayangkan ulang tanyangan slide dalam powerpoint. Terdapat 21 siswa yang 

memperoleh skor 3 yang berarti pandangan siswa focus saat pembelajaran 

berlangsung, tidak gaduh, dan mengomentari isi powerpoint. Selanjutnya 5 orang 

siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa focus pada media powerpoint yang 
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ditampilkan guru dan tidak gaduh namun tidak mengomentari isi powerpoint dan 

tidak meminta guru menyangakan ulang tayangan slide dalam powerpoint. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 349) 

dipandang dari sisi proses belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa 

menekankan aktivitas siswa yang optimal, seimbang antara aktifitas fisik, mental, 

emosional, dan intelektual. Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran 

berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu 

antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim 

terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah 

aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

d. Mendengarkan penjelasan guru (listening) 

Aktivitas siswa mendengarkan penjelasan guru memperoleh skor 2,6 naik 

1,0 dari rerata skor sebelumnya sebesar 1,6. Ada 4 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa melihat guru saat menjelaskan, menyimak penjelasan yang dilakukan 

guru, dan merespon penjelasan guru serta mencatat penjelasan guru atau menyalin 

materi yang ditampilkan di powerpoint dan yang ditulis guru di papan tulis. 

Terdapat 10 siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa melihat guru saat 

menjelaskan, menyimak penjelasan yang dilakukan guru, dan merespon 

penjelasan guru. Selanjutnya 14 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa 

melihat guru saat menjelaskan dan menyimak penjelasan yang dilakukan oleh 

guru. Hal ini sejalan dengan pendapat Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah 
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(2010: 349) dipandang dari sisi proses belajar, pembelajaran berbasis aktivitas 

siswa menekankan aktivitas siswa yang optimal, seimbang antara aktifitas fisik, 

mental, emosional, dan intelektual. Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran 

berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu 

antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim 

terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah 

aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

e. Berdiskusi kelompok (mental activities) 

Aktivitas siswa dalam berdiskusi kelompok memperoleh skor 3,0 naik 1,0 

dari rerata skor sebelumnya 2,0. Ada 4 siswa memperoleh skor 4 yang berarti 

siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya, siswa tidak mengganggu 

teman di kelompok lain, dan siswa bekerjasama dengan temangan sepasangnya 

serta semangat dalam bertukar informasi dengan pasangannya. Terdapat 10 siswa 

memperoleh skor 3 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan 

pasangannya, siswa tidak mengganggu teman di kelompok lain, dan siswa 

bekerjasama dengan temangan sepasangnya. Selanjutnya 3 siswa memperoleh 

skor 2 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya dan tidak 

mengganggu teman di kelompok lain. Namun masih ada 1 siswa yang hanya 

memperoleh skor 1 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan 

pasangannnya tetapi mengganggu teman di kelompok lain, tidak bekerjasama 

dengan teman sepasangannya serta tidak semangat dalam bertukar informasi 
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dengan pasangannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hal ini sejalan dengan 

pendapat Djamarah (2010: 349) dipandang dari sisi proses belajar, pembelajaran 

berbasis aktivitas siswa menekankan aktivitas siswa yang optimal, seimbang 

antara aktifitas fisik, mental, emosional, dan intelektual. Dipandang dari sisi hasil 

belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar yang 

seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), 

dan keterampilan (psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat 

seperti yang lazim terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang 

dimaksud adalah aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

f. Membahas hasil diskusi (oral activities, mental activities) 

Aktivitas membahas hasil diskusi memperoleh skor 2,6 naik 1,4 dari rerata 

skor sebelumnya 1,2. Ada 4 siswa memperoleh skor 4 yang berarti siswa 

mengangkat tangan sebelum menyamaikan pendapat dan menyampaikan hasil 

diskusi dengan bahasa yang mudah dipahami, juga menyampaikan hasil diskusi 

sesuai dengan informasi pada kartu serta memahami hasil diskusi. Terdapat 10 

siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa mengangkat tangan sebelum 

menyamaikan pendapat dan menyampaikan hasil diskusi dengan bahasa yang 

mudah dipahami, juga menyampaikan hasil diskusi sesai dengan informasi pada 

kartu. Selanjutnya 12 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa mengangkat 

tangan sebelum menyamaikan pendapat dan menyampaikan hasil diskusi dengan 

bahasa yang mudah dipahami. Namun masih ada 2 siswa yang hanya memperoleh 

skor 1 yang berarti siswa kurang memahami hasil diskusi. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 349) dipandang dari 

sisi proses belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menekankan aktivitas 

siswa yang optimal, seimbang antara aktifitas fisik, mental, emosional, dan 

intelektual. Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran berbasis aktivitas 

siswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan 

intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Banyak 

jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup 

hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah 

tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah aktivitas jasmaniah 

maupun aktivitas mental. 

g. Membuat kesimpulan pembelajaran (oral activities, mental activities) 

Aktivitas siswa membuat kesimpulan pembelajaran memperoleh skor 2,7 

naik 1,3 dari skor sebelumnya sebesar 1,4. Ada 2 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa tidak membuat gaduh ketika menyimpulkan dan siswa mampu 

menyimpulkan materi secara lisan, juga dapat menyimpulkan materi secara lisan 

serta mencatat rangkuman materi yang didapat dari guru. Terdapat 9 siswa 

mendapat skor 3 yang berarti siswa tidak membuat gaduh ketika menyimpulkan 

dan siswa mampu menyimpulkan materi secara lisan, juga dapat menyimpulkan 

materi secara lisan. Selanjutnya 9 siswa memperoleh skor 2 yang berarti siswa 

tidak membuat gaduh ketika menyimpulkan dan siswa mampu menyimpulkan 

materi secara lisan. Namun masih ada 1 siswa yang hanya memperoleh skor 1 

yang berarti siswa tidakmembuat gaduh ketika menyimpulkan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 349) 
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dipandang dari sisi proses belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa 

menekankan aktivitas siswa yang optimal, seimbang antara aktifitas fisik, mental, 

emosional, dan intelektual. Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran 

berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu 

antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim 

terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah 

aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

h. Melakukan refleksi pembelajaran (oral activities, emotional activities) 

Aktivitas siswa melakukan refleksi pembelajaran memperoleh skor 2,9 

naik 0,9 dari skor sebelumnya sebesar 2,0. Ada 3 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, siswa 

mampu menghafal poin-poin penting materi pelajaran yang telah dipelajari, dan 

siswa senang setelah mengikuti proses pembelajaran, juga siswa semakin 

tertantang untuk rajin belajar. Terdapat 19 siswa memperoleh skor 3 yang berarti 

siswa memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, siswa 

mampu menghafal poin-poin penting materi pelajaran yang telah dipelajari, dan 

siswa senang setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya 6 siswa 

memperoleh skor 2 yang berarti siswa memahami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dan siswa mampu menghafal poin-poin penting materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. Hal ini sejalan dengan pendapat Hal ini 

sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 349) dipandang dari sisi proses belajar, 
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pembelajaran berbasis aktivitas siswa menekankan aktivitas siswa yang optimal, 

seimbang antara aktifitas fisik, mental, emosional, dan intelektual. Dipandang dari 

sisi hasil belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar 

yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap 

(afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan 

mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa 

yang dimaksud adalah aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 3 

Jumlah skor aktivitas siswa pada siklus 3 adalah 764 dengan rata-rata skor 

total 27,3 termasuk dalam kategori sangat baik. Data tersebut diperoleh dari hasil 

observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yaitu: 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran (emotional activities) 

Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri menerima pelajaran 

memperoleh rerata skor 3,4 naik sebesar 0,9 dari rerata sebelumnya sebesar 2,5. 

Ada 13 siswa yang memperoleh skor 4 yang berarti siswa sudah siap mengikuti 

pelajaran dengan antusias, masuk ruang kelas dengan tertib, serta menempati 

tempat duduk dengan tenang serta mengeluarkan alat tulis dengan semangat. 

Terdapat 14 siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa sudah siap 

mengikuti pelajaran dengan antusias, masuk ruang kelas dengan tertib, serta 

menempati tempat duduk dengan tenang. Selanjutnya terdapat 1 siswa 

memperoleh skor 2 yang berarti siswa siap mengikuti pelajaran dengan antusias 

dan masuk ruang kelas dengan tertib. Kesiapan dalam menerima pembelajaran 
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merupakan hal yang sangat penting untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2010: 113) kesiapan adalah keseluruhan 

kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban 

terhadap situasi tertentu. 

b. Menjawab pertanyaan guru sesuai dengan materi (oral activities, mental 

activities) 

Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan guru sesua dengan materi 

memperoleh rerata skor 3,5 naik 0,8 dari rerata skor sebelumnya sebesar 2,7. Ada 

14 siswa memperoleh skor 4 yang berarti siswa menyimak pernyataan guru 

dengan seksama, ikut aktif tunjuk jari untuk menjawab pertanyaan guru dan 

berani menjawab pertanyaan dari guru serta menjawab pertanyaan guru dengan 

benar dan tepat. Terdapat 14 siswa memperoleh skor 3 yang berarti siswa 

menyimak pernyataan guru dengan seksama, ikut aktif tunjuk jari untuk 

menjawab pertanyaan guru dan berani menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Siddiq dkk (2008: 1.7) bahwa aktivitas yang disebut 

belajar adalah aktivitas mental dan emosional dalam upaya terbentuknya 

perubahan perilaku yang lebih maju, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak 

terampil manjadi terampil, dan dari tidak sopan menjadi sopan, dan sebagainya. 

c. Menyimak powerpoint yang ditampilkan guru (visual activities) 

Aktivitas siswa menyimak powerpoint yang ditampilkan guru memperoleh 

rerata skor 3,4 naik 0,5 dari rerata skor sebelumnya sebesar 2,9. Ada 11 siswa 

memperoleh skor 4 yang berarti pandangan siswa focus saat pembelajaran 

berlangsung, tidak gaduh, mengomentari isi powerpoint, dan meminta guru 
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menayangkan ulang tanyangan slide dalam powerpoint. Terdapat 17 siswa yang 

memperoleh skor 3 yang berarti pandangan siswa focus saat pembelajaran 

berlangsung, tidak gaduh, dan mengomentari isi powerpoint. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 349) 

dipandang dari sisi proses belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa 

menekankan aktivitas siswa yang optimal, seimbang antara aktifitas fisik, mental, 

emosional, dan intelektual. Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran 

berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu 

antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim 

terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah 

aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

d. Mendengarkan penjelasan guru (listening) 

Aktivitas siswa mendengarkan penjelasan guru memperoleh skor 3,3 naik 

0,7 dari rerata skor sebelumnya sebesar 2,6. Ada 9 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa melihat guru saat menjelaskan, menyimak penjelasan yang dilakukan 

guru, dan merespon penjelasan guru serta mencatat penjelasan guru atau menyalin 

materi yang ditampilkan di powerpoint dan yang ditulis guru di papan tulis. 

Terdapat 19 siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa melihat guru saat 

menjelaskan, menyimak penjelasan yang dilakukan guru, dan merespon 

penjelasan guru. Hal ini sejalan dengan pendapat Hal ini sejalan dengan pendapat 

Djamarah (2010: 349) dipandang dari sisi proses belajar, pembelajaran berbasis 
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aktivitas siswa menekankan aktivitas siswa yang optimal, seimbang antara 

aktifitas fisik, mental, emosional, dan intelektual. Dipandang dari sisi hasil 

belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar yang 

seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), 

dan keterampilan (psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat 

seperti yang lazim terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang 

dimaksud adalah aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

e. Berdiskusi kelompok (mental activities) 

Aktivitas siswa dalam berdiskusi kelompok memperoleh skor 3,3 naik 0,3 

dari rerata skor sebelumnya 3,0. Ada 7 siswa memperoleh skor 4 yang berarti 

siswa saling bertukar informasi dengan pasangannya, siswa tidak mengganggu 

teman di kelompok lain, dan siswa bekerjasama dengan temangan sepasangnya 

serta semangat dalam bertukar informasi dengan pasangannya. Terdapat 21 siswa 

memperoleh skor 3 yang berarti siswa saling bertukar informasi dengan 

pasangannya, siswa tidak mengganggu teman di kelompok lain, dan siswa 

bekerjasama dengan temangan sepasangnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hal 

ini sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 349) dipandang dari sisi proses 

belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menekankan aktivitas siswa yang 

optimal, seimbang antara aktifitas fisik, mental, emosional, dan intelektual. 

Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa 

menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan 

intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Banyak 
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jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup 

hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah 

tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah aktivitas jasmaniah 

maupun aktivitas mental. 

f. Membahas hasil diskusi (oral activities, mental activities) 

Aktivitas membahas hasil diskusi memperoleh skor 3,3 naik 0,7 dari rerata 

skor sebelumnya 2,6. Ada 8 siswa memperoleh skor 4 yang berarti siswa 

mengangkat tangan sebelum menyamaikan pendapat dan menyampaikan hasil 

diskusi dengan bahasa yang mudah dipahami, juga menyampaikan hasil diskusi 

sesuai dengan informasi pada kartu serta memahami hasil diskusi. Terdapat 20 

siswa yang memperoleh skor 3 yang berarti siswa mengangkat tangan sebelum 

menyamaikan pendapat dan menyampaikan hasil diskusi dengan bahasa yang 

mudah dipahami, juga menyampaikan hasil diskusi sesai dengan informasi pada 

kartu. Hal ini sesuai dengan pendapat Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah 

(2010: 349) dipandang dari sisi proses belajar, pembelajaran berbasis aktivitas 

siswa menekankan aktivitas siswa yang optimal, seimbang antara aktifitas fisik, 

mental, emosional, dan intelektual. Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran 

berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu 

antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim 

terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah 

aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 
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g. Membuat kesimpulan pembelajaran (oral activities, mental activities) 

Aktivitas siswa membuat kesimpulan pembelajaran memperoleh skor 3,5 

naik 0,8 dari skor sebelumnya sebesar 2,7. Ada 13 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa tidak membuat gaduh ketika menyimpulkan dan siswa mampu 

menyimpulkan materi secara lisan, juga dapat menyimpulkan materi secara lisan 

serta mencatat rangkuman materi yang didapat dari guru. Terdapat 15 siswa 

mendapat skor 3 yang berarti siswa tidak membuat gaduh ketika menyimpulkan 

dan siswa mampu menyimpulkan materi secara lisan, juga dapat menyimpulkan 

materi secara lisan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hal ini sejalan dengan 

pendapat Djamarah (2010: 349) dipandang dari sisi proses belajar, pembelajaran 

berbasis aktivitas siswa menekankan aktivitas siswa yang optimal, seimbang 

antara aktifitas fisik, mental, emosional, dan intelektual. Dipandang dari sisi hasil 

belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menghendaki hasil belajar yang 

seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual (kognitif), sikap (afektif), 

dan keterampilan (psikomotorik). Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat 

seperti yang lazim terdapat di sekolah tradisional. Aktivitas belajar siswa yang 

dimaksud adalah aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

h. Melakukan refleksi pembelajaran (oral activities, emotional activities) 

Aktivitas siswa melakukan refleksi pembelajaran memperoleh skor 3,6 

naik 0,5 dari skor sebelumnya sebesar 2,9. Ada 18 siswa memperoleh skor 4 yang 

berarti siswa memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, siswa 

mampu menghafal poin-poin penting materi pelajaran yang telah dipelajari, dan 
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siswa senang setelah mengikuti proses pembelajaran, juga siswa semakin 

tertantang untuk rajin belajar. Terdapat 10 siswa memperoleh skor 3 yang berarti 

siswa memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, siswa 

mampu menghafal poin-poin penting materi pelajaran yang telah dipelajari, dan 

siswa senang setelah mengikuti proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 349) dipandang dari 

sisi proses belajar, pembelajaran berbasis aktivitas siswa menekankan aktivitas 

siswa yang optimal, seimbang antara aktifitas fisik, mental, emosional, dan 

intelektual. Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran berbasis aktivitas 

siswa menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan 

intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Banyak 

jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. Aktivitas siswa tidak cukup 

hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah 

tradisional. Aktivitas belajar siswa yang dimaksud adalah aktivitas jasmaniah 

maupun aktivitas mental. 

4.2.1.2.3 Pembahasan Secara Empiris 

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model take 

and give dengan media powerpoint dapat dilihat dari kenaikan skor dari siklus I – 

siklus III. Hal tersebut telah terbukti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Mega (2014) dengan judul “Model Pembelajaran Take and Give Berbantuan 

Media Grafis Terhadap Hasil Belajar PKn SD”. Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan keterampilan guru dari skor 28 dengan kategori baik (siklus I), skor 

36 dengan kategori sangat baik (siklus II). Peningkatan aktivitas siswa dari rata-
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rata 41,1 dengan kategori baik (siklus I), rata-rata 50 dengan kategori sangat baik 

(sikuls II). Peningkatan hasil belajar dari rata-rata 54,82 dengan presentase 

ketuntasan klasikal mencapai 32,14% (pra siklus), rata-rata 68,2 dengan 

presentase ketuntasan klasikal 71,4 (siklus I), rata-rata 77 dengan presentase 89,3 

(siklus II) 

4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa 

4.2.1.3.1 Pembahasan Secara Teoris 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Pemerolehan perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik.  Hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi internal dan eksternal peserta 

didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; 

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

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kondisi eksternal siswa 

seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari 

(direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan (Rifa’I dkk 2010: 85-97). 

4.2.1.3.2 Pembahasan Secara Praktis 

Hasil Belajar Siklus 1 

Hasil belajar pada siklus I mengalami ketuntasan belajar sebanyak 17 

siswa, sedangkan 11 siswa belum tuntas belajar. Hal ini berarti bahwa 64% siswa 

mengalami ketuntasan belajar dan 36% siswa belum tuntas. Rerata nilai pada 

siklus I adalah 71 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 30. 
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Ketuntasan hasil belajar IPS pada siklus I belum mencapai target yang di 

inginkan yaitu minimal 80% siswa telah mengalami ketuntasan belajar seperti 

yang tercantum dalam indikator keberhasilan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Suprijono (2011: 5) hasil belajar adalah 

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

keterampilan. Hasil belajar juga merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang 

dalam bidang tertentu untuk memperolehnya menggunakan standar sebagai 

pengukuran keberhasilan seseorang. 

Hasil Belajar Siklus 2 

Hasil belajar pada siklus 2 mengalami ketuntasan belajar sebanyak 22 

siswa, sedangkan 6 siswa belum tuntas belajar. Hal ini berarti bahwa 79% siswa 

mengalami ketuntasan belajar dan 21% siswa belum tuntas. Rerata nilai pada 

siklus 2 adalah 77 dengan nilai tertinggi 97 dan nilai terendah 30. 

Ketuntasan hasil belajar IPS pada siklus 2 belum mencapai target yang 

diinginkan yaitu minimal 80% siswa telah mengalami ketuntasan belajar seperti 

yang tercantum dalam indikator keberhasilan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Suprijono (2011: 5) hasil belajar adalah 

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

keterampilan. Hasil belajar juga merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang 

dalam bidang tertentu untuk memperolehnya menggunakan standar sebagai 

pengukuran keberhasilan seseorang. 
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Hasil Belajar Siklus 3 

Hasil belajar pada siklus 3 mengalami ketuntasan belajar sebanyak 28 

siswa, dan tidak ada siswa yang tidak tuntas belajar. Hal ini berarti bahwa 100% 

siswa mengalami ketuntasan belajar dan 0% siswa belum tuntas. Rerata nilai pada 

siklus 3 adalah 84 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 65. 

Ketuntasan hasil belajar IPS pada siklus 3 sudah mencapai target yang 

diinginkan yaitu minimal 80% siswa telah mengalami ketuntasan belajar seperti 

yang tercantum dalam indikator keberhasilan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Suprijono (2011: 5) hasil belajar adalah 

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

keterampilan. Hasil belajar juga merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang 

dalam bidang tertentu untuk memperolehnya menggunakan standar sebagai 

pengukuran keberhasilan seseorang. 

4.2.1.3.3 Pembahasan Secara Empiris 

Peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPS melalui model take and 

give dengan media powerpoint dapat dilihat dari kenaikan skor dari siklus I – 

siklus III. Hal tersebut telah terbukti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Mega (2014) dengan judul “Model Pembelajaran Take and Give Berbantuan 

Media Grafis Terhadap Hasil Belajar PKn SD”. Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan keterampilan guru dari skor 28 dengan kategori baik (siklus I), skor 

36 dengan kategori sangat baik (siklus II). Peningkatan aktivitas siswa dari rata-

rata 41,1 dengan kategori baik (siklus I), rata-rata 50 dengan kategori sangat baik 

(sikuls II). Peningkatan hasil belajar dari rata-rata 54,82 dengan presentase 
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ketuntasan klasikal mencapai 32,14% (pra siklus), rata-rata 68,2 dengan 

presentase ketuntasan klasikal 71,4 (siklus I), rata-rata 77 dengan presentase 89,3 

(siklus II). 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

4.2.2.1 Implikasi Teoris 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS melalui model take and give dengan media powerpoint pada 

siswa kelas V SD Negeri Plalangan 04 Semarang. Kualitas pembelajaran yang 

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

Penerapan model pembelajaran take and give dengan media powerpoint 

memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk sukses. Setiap siswa 

harus berpartisipasi aktif dan saling bekerja sama, serta saling memberi informasi, 

sehingga terjadi interaksi positif antara siswa yang memungkinkan terjadinya tutor 

sebaya, siswa tidak ragu-ragu untuk bertanya kepada temannya mengenai materi 

yang belum dimengerti. Setiap siswa memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu 

menyampaikan informasi yang ada pada kartu kepada pasangannya. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk menambah 

ilmu pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas, sehingga dapat memacu guru 

dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 
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4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

gambaran tentang keberhasilan penerapan take and give dengan media powerpoint 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 Semarang, yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peningkatan kualitas pembelajaran IPS kelas V SD 

Negeri Plalangan 04 Semarang melalui model take and give dengan media powerpoint, peneliti 

dapatmenarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terjadi peningkatan kualitas pembelajaran pada proses pembelajaran IPS pada siswa kelas V 

SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang, dengan menerapkan model pembelajaran take and 

give dan media powerpoint. 

2. Penggunaan model take and give dengan media powerpoint dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan data 

keterampilan guru yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan dari siklus I sampai siklus 

III. Pada siklus I rerata pencapaian keterampilan guru adalah 17 meningkat pada siklus II 

menjadi 27 dan siklus III menjadi 33. 

3. Penggunaan model take and give dengan media powerpoint dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan data aktivitas siswa yang 

diperoleh selama pelaksanaan tindakan dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I rerata 

pencapaian aktivitas siswa adalah 13,5 meningkat pada siklus II menjadi 21,9 dan siklus III 

menjadi 27,3. 

4. Penggunaan model take and give dengan media powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil belajar siswa yang 

diperoleh dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I rerata hasilbelajar siswa adalah 71, 

siklus II menjadi 77 dan siklus III meningkat menjadi 84. Sedangkan persentase ketuntasan 
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klasikal yang diperoleh pada siklus I adalah 64% meningkat pada siklus II menjadi 75% dan 

siklus III menjadi 100%. Siswa telah mencapai indicator keberhasilan yang telah ditetapkan, 

yaitu 80% siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM=65). 

5. Model take and give dengan media powerpoint yang efektif meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) memiliki 14 sintaks yang 

terbagi dalam pembuka, inti dan penutup pelajaran; (2) Sistem sosial dalam penerapan model 

take and give dengan media powerpoint menghendaki peran guru sebagai fasilitator dan 

pembimbing siswa bukan hanya sebagai penyampai materi tunggal, peran siswa sebagai 

subyek belajar yang aktif dalam menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri; (3) 

Prinsip reaksi dalam pembelajaran dengan penerapan model take and give dengan media 

powerpoint adalah multi arah; (4) Sistem pendukung dalam model pembelajaran take and 

give dengan media powerpoint adalah perangkat multimedia (Laptop, LCD, Speaker), 

penggunaan media audiovisual berupa Slide PowerPoint; (5) Dampak instruksional yang 

dapat dicapai melalui model take and give dengan media powerpoint adalah dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan membaca nyaring teks 

berhuruf Jawa; (6) Dampak pengiring yang diharapakan terbentuk dalam pembelajaran 

dengan take and give dengan media powerpoint adalah dapat membentuk kemampuan 

berpikir cepat, disiplin, kerja sama, sportif dan jujur 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas melalui model take and give dengan media 

powerpoint, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

5.2.1 Teoritis 

Salah satu cara meningkat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V 

SD Negeri Plalangan 04 Kota Semarang adalah dengan menerapkan model take and give dengan 

media powerpoint. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian lebih 

lanjut, seminar, workshop dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

5.2.2 Praktis 

Bagi Guru 

1. Guru dalam proses pembelajaran harus selalu berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan menerapkan model dan media yang inovatif. 

2. Dalam proses pembelajaran guru harus menggunakan model pembelajaran yang inovatif 

diantaranya model pembelajaran take and give. 

3. Dalam proses pembelajaran guru harus menggunakan media pembelajaran yang inovatif 

diantaranya media powerpoint. 

4. Guru dalam proses pembelajaran harus memberi motivasi kepada siswa agar tetap rajin 

belajar agar nilai hasil belajar yang telah diperoleh memenuhi KKM dan indicator 

pencapaian dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. 

Bagi Sekolah 

1. Sekolah hendaknya memfasilitasi guru yang ingin menerapkan model take and give dengan 

media powerpoint mulai dari alat dan pelatihan tentang model tersebut. 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TAKE AND 

GIVE DENGAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS V 

SD NEGERI PLALANGAN 04 SEMARANG 

 

No. Variabel Indikator Sumber Data 

Alat 

Pengumpulan 

Data 

1. Keterampilan guru 

dalam mengajar 

menggunakan model 

take and give dengan 

media powerpoint 

a.  Menyiapkan media dan 

sumber belajar 

(keterampilan 

menggunakan variasi) 

b. Mempersiapkan peserta 

didik dalam mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran) 

c. Melakukan apersepsi sesuai 

dengan materi yang akan 

diajarkan (keterampilan 

membuka pembelajaran, 

keterampilan menggunakan 

variasi)  

d. Menjelaskan materi 

pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint 

(keterampilan 

menggunakan variasi dan 

keterampilan menjelaskan) 

e. Melakukan tanya jawab 

(keterampilan bertanya) 

f. Membentuk kelompok 

belajar siswa secara 

heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

g. Membimbing siswa dalam 

kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

h. Memberikan penguatan/ 

motivasi kepada siswa 

(keterampilan memberikan 

penguatan) 

 

a. Guru 

b. Data 

dokumenta

si (foto dan 

video) 

c. Catatan 

lapangan 

a. Lembar 

observasi 

b. Catatan 

lapangan 
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i. Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran) 

2. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model take 

and give dengan 

media powerpoint 

a. Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 

(emotional activities) 

b. Menjawab pertanyaan 

guru sesuai dengan materi 

(oral activities, mental 

activities) 

c. Menyimak powerpoint 

yang ditampilkan guru 

(visual activities) 

d. Mendengarkan penjelasan 

guru (listening) 

e. Berdiskusi kelompok 

(mental activities) 

f. Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (oral 

activities, mental 

activities) 

g. Membuat kesimpulan 

pembelajaran (oral 

activities, mental 

activities) 

h. Melakukan refleksi 

pembelajaran (oral 

activities, emotional 

activities) 

a. Siswa 

b. Data 

dokumenta

si (foto dan 

video) 

c. Catatan 

lapangan 

a. Lembar 

observasi 

b. Catatan 

lapangan 

c. Angket 

tanggapan 

siswa 

3. Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

IPS melalui model 

take and give dengan 

media powerpoint 

a. Ketepatan hasil tugas 

kelompok 

b. Ketepatan dan ketelitian 

siswa dalam mengerjakan 

soal evaluasi secara 

individu 

a. Siswa a. Soal 

evaluasi 

b. Lembar 

kerja siswa 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM MENGELOLA PEMBELAJARAN 

MELALUI MODEL TAKE AND GIVE DENGAN MEDIA POWERPOINT 

 

Siklus …. 

 

Nama SD : SD Negeri Plalangan 04 

Kelas/Semester : V/II 

Materi : …. 

Nama Guru : Tsalist Lailaturrahmah 

Hari/tanggal : …. 

 

Petunjuk: 

1. Baca dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar pengamatan! 

2. Penilaian pada setiap indikator mengacu pada deskriptor. 

3. Beri tanda check () pada kolom tampak dan kolom skor penilaian yang sesuai dengan hasil 

pengamatanmu! 

a. Beri tanda check () pada skor penilaian 0 jika deskriptor tidak nampak sama sekali! 

b. Beri tanda check () pada skor penilaian 1 jika deskriptor nampak satu! 

c. Beri tanda check () pada skor penilaian 2 jika deskriptor nampak dua! 

d. Beri tanda check () pada skor penilaian 3 jika deskriptor nampak tiga! 

e. Beri tanda check () pada skor penilaian 4 jika deskriptor nampak empat! 

 

No. Indikator Deskriptor Tampak 

Skor Penilaian 

Check () 

0 1 2 3 4 

1. Menyiapkan media dan 

sumber belajar 

(keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Media pembelajaran 

sesuai dengan materi 

 

     

b. Media pembelajaran 

menarik siswa 
     

c. Sumber belajar sesuai 

dengan materi 
     

d. Sumber belajar lebih 

dari satu 
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2. Mempersiapkan peserta 

didik dalam mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran) 

a. Mengkondisikan 

kelas 

 

     

b. Mempersiapkan 

sumber belajar 
     

c. Memimpin berdoa      

d. Melakukan presensi      

3. Melakukan apersepsi 

sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Bertanya tentang 

materi yang lalu 

 

     

b. Mengaitkan materi 

yang lalu dengan 

materi yang akan 

disampaikan 

     

c. Menarik perhatian 

siswa (dengan 

bernyanyi, menari, 

dll.) 

     

d. Memotivasi siswa 

(verbal maupun non 

verbal) 

     

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint 

(keterampilan 

menggunakan variasi dan 

keterampilan 

menjelaskan) 

a. Menampilkan 

powerpoint sambil 

menjelaskan materi 

pelajaran yang 

ditampilkan dalam 

powerpoint 

 

     

b. Isi slide dalam 

powerpoint sesuai 

dengan materi 

pelajaran 

     

c. Powerpoint menarik 

perhatian siswa 
     

d. Slide yang 

ditampilkan dalam 

powerpoint mudah 

dipahami siswa 

     

5. Melakukan tanya jawab 

(keterampilan bertanya) 

a. Pertanyaan diajukan 

dengan suara yang 

jelas 

 

     

b. Pertanyaan tidak 

berbelit-belit/mudah 

dipahami siswa 

     

c. Memindahkan giliran 

jawaban 
     

d. Memberikan siswa 

waktu untuk berfikir 
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6. Membentuk kelompok 

belajar siswa secara 

heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Membentuk 

kelompok secara adil 

laki-laki dan 

perempuan 

 

     

b. Membimbing siswa 

untuk duduk dengan 

pasangannya  

     

c. Membimbing siswa 

untuk memahami 

kartu yang harus 

dihafalkan setiap 

siswa 

     

d. Membimbing siswa 

untuk berganti 

pasangan sesuai 

warna kartu yang 

telah dibagikan 

     

7. Membimbing siswa 

dalam kelompok 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Berkeliling ke semua 

kelompok diskusi 

 

     

b. Menjawab pertanyaan 

siswa dengan jelas 
     

c. Adanya hubungan 

yang akrab antara 

siswa dengan guru 

     

d. Mengomentari hasil 

kerja kelompok 
     

8. Memberikan penguatan/ 

motivasi kepada siswa 

(keterampilan 

memberikan penguatan) 

a. Memberi penguatan 

verbal 

 

     

b. Memberi penguatan 

gestural 
     

c. Member penguatan 

dengan sentuhan 
     

d. Memberi penguatan 

dengan memberi 

penghargaan 

     

9. Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran) 

a. Menyimpulkan 

materi (refleksi) 

 

     

b. Memberikan refleksi      

c. Memberikan evaluasi      

d. Memberikan umpan 

balik 
     

Jumlah   
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Skor Maksimal : 36 

Skor Minimal : 0 

Kriteria Penilaian : 

Skor Kriteria 

27 ≤ skor ≤36 Sangat Baik (A) 

18 ≤ skor ≤ 27 Baik (B) 

9 ≤ skor 18 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 9 Kurang (D) 

 

  Semarang,   Maret 2014 

  Observer, 

 

 

 

  _____________ 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TAKE AND GIVE 

DENGAN MEDIA POWERPOINT 

 

Siklus …. 

 

Nama SD : SD Negeri Plalangan 04 

Kelas/Semester : V/II 

Materi : …. 

Nama Guru : Tsalist Lailaturrahmah 

Hari/tanggal : …. 

 

Petunjuk: 

1. Baca dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar pengamatan! 

2. Penilaian pada setiap indikator mengacu pada deskriptor. 

3. Beri tanda check () pada kolom tampak dan kolom skor penilaian yang sesuai dengan hasil 

pengamatanmu! 

a. Beri tanda check () pada skor penilaian 0 jika deskriptor tidak nampak sama sekali! 

b. Beri tanda check () pada skor penilaian 1 jika deskriptor nampak satu! 

c. Beri tanda check () pada skor penilaian 2 jika deskriptor nampak dua! 

d. Beri tanda check () pada skor penilaian 3 jika deskriptor nampak tiga! 

e. Beri tanda check () pada skor penilaian 4 jika deskriptor nampak empat! 

 

No. Indikator Deskriptor Tampak 

Skor Penilaian 

Check () 

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pembelajaran (emotional 

activities) 

a. Siap mengikuti 

pelajaran dengan 

antusias 

      

b. Masuk ruang kelas 

dengan tertib 

      

c. Menempati tempat 

duduk dengan tenang 

      

d. Mengeluarkan alat 

tulis dengan semangat 
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2. Menjawab pertanyaan 

guru sesuai dengan 

materi (oral activities, 

mental activities) 

 

a. Menyimak 

pertanyaan guru 

dengan seksama 

      

b. Ikut aktif tunjuk jari 

untuk menjawab 

pertanyaan guru 

      

c. Berani menjawab 

pertanyaan dari guru 

      

d. Menjawab pertanyaan 

guru dengan benar 

dan tepat 

      

3. Menyimak powerpoint 

yang ditampilkan guru 

(visual activities) 

a. Pandangan focus       

b. Tidak gaduh       

c. Mengomentari isi 

powerpoint 

      

d. Meminta guru 

menayangkan ulang 

tayangan slide dalam 

powerpoint 

      

4. Mendengarkan 

penjelasan guru 

(listening) 

a. Melihat guru saat 

menjelaskan 

      

b. Menyimak penjelasan 

yang dilakukan guru 

      

c. Merespon penjelasan 

guru (menjawab 

ketika guru 

mengajukan 

pertanyaan) 

      

d. Mencatat penjelasan 

guru serta menyalin 

materi yang 

ditampilkan di 

powerpoint dan yang 

ditulis guru di papan 

tulis 

      

5. Berdiskusi kelompok 

(mental activities) 

a. Saling bertukar 

informasi dengan 

pasangannya 

      

b. Tidak mengganggu 

teman di kelompok 

lain 

      

c. Bekerjasama dengan 

teman sepasangnya 

      

d. Semangat dalam 

bertukar informasi 

dengan pasangannya 
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6. Membahas hasil diskusi 

(oral activities, mental 

activities) 

a. Siswa mengangkat 

tangan sebelum 

menyampaikan 

pendapat  

      

b. Menyampaikan hasil 

diskusi dengan 

bahasa yang mudah 

dipahami 

      

c. Menyampaikan hasil 

diskusi sesuai dengan 

informasi pada kartu 

      

d. Siswa memahami 

hasil diskusi 

      

7. Membuat kesimpulan 

pembelajaran (oral 

activities, mental 

activities) 

a. Tidak membuat 

gaduh ketika 

menyimpulkan 

      

b. Siswa mampu 

menyimpulkan materi 

secara lisan 

      

c. Siswa dapat 

menyimpulkan materi 

sesuai dengan materi 

yang telah 

disampaikan guru 

      

d. Siswa mencatat 

rangkuman materi 

yang didapatkan dari 

guru 

      

8. Melakukan refleksi 

pembelajaran (oral 

activities, emotional 

activities) 

a. Siswa memahami 

materi pelajaran yang 

telah diajarkan guru 

      

b. Siswa mampu 

menghafal poin-poin 

penting materi 

pelajaran 

      

c. Siswa senang setelah 

mengikuti proses 

pembelajaran 

      

d. Siswa semakin 

tertantang untuk rajin 

belajar 

      

Jumlah       
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Skor Maksimal : 32 

Skor Minimal : 0 

Kriteria Penilaian : 

Skor Kriteria 

24 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik (A) 

16 ≤ skor ≤ 24 Baik (B) 

8 ≤ skor 16 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 8 Kurang (D) 

 

  Semarang,  Maret 2014 

  Observer, 

 

 

 

  _____________ 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR) 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MEDIA TAKE AND GIVE DENGAN 

MEDIA POWERPOINT 

Siklus …. 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SD Negeri Plalangan 04 

NIP   : 197009091993032000 

Hari / Tanggal  : …. 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Ibu terhadap pembelajaran IPS melalui model take and give dengan 

media powerpoint? 

Jawab: 

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

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

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

2. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPS? 

Jawab: 

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

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

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

3. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

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

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

 .................................................................................................................................................... 
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4. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

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

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

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

5. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

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

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

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

6. Apa sajakah saran-saran perbaikan dari Ibu agar pembelajaran IPS melalui model take and 

give dengan media powerpoint ini menjadi lebih baik? 

Jawab: 

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

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

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

 

  Semarang,  Maret 2014 

  Observer, 

 

 

 

  ___________ 

  

 

 

 

 

 



232 
 

 

CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TAKE 

AND GIVE DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus …. 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SD Negeri Plalangan 04 

NIP   : 196307041994012002 

Hari / Tanggal  : ……………… 

Pukul   : ........................ 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual bermedia powerpoint berdasarkan keadaan 

sesungguhnya! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

  Semarang,  Maret 2014 

  Observer, 

 

 

 

  ___________ 

   

 



233 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

PERANGKAT PEMBELAJARAN, 

HASIL OBSERVASI DAN 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS 1 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

KELAS V SEMESTER 2 

 

SIKLUS 1 

 

 

Oleh: 

Tsalist Lailaturrahmah 

NIM. 1401410418 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2014 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS 

SEKOLAH DASAR KELAS V SEMESTER II 

 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

 

Materi Pokok dan 

Uraian Materi 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

1. Persiapan 

kemerdekaan 

oleh BPUPKI 

1. Guru menyiapkan media 

powerpoint yang ditampilkan 

melalui LCD. 

2. Siswa diberi pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang 

sedang dipelajari. 

3. Guru menampilkan tayangan 

slide dalam powerpoint. 

4. Siswa memperhatikan dan 

menyimak powerpoint yang 

sedang ditampilkan. 

5. Guru menjelaskan materi sesuai 

1. Mendeskripsikan 

persiapan 

kemerdekaan oleh 

BPUPKI 

2. Menyebutkan 

tokoh-tokoh yang 

berperan aktif 

dalam BPUPKI 

3. Menceritakan 

siding yang 

terjadi dalam 

BPUPKI 

Tekhnik tes: 

Tes Tertulis 

Unjuk Kerja 

 

Bentuk tes: 

Pilihan Ganda 

Isian 

Uraian 

 

Instrumen tes: 

Lembar soal 

LKS 

1 x Perte-

muan 

a. Powerpoint 

b. Laptop 

c. Speaker 

d. LCD 

e. Layar LCD 

f. BSE Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 5 

karangan 

Endang 

Susilaningsih, 
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kompetensi yang ditampilkan 

dalam powerpoint. 

6. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya jika ada materi 

pelajaran yang belum dipahami 

oleh siswa. 

7. Guru bertanya kepada siswa 

mengenai isi powerpoint yang 

ditampilkan untuk mengetahui 

seberapa jauh pemahaman siswa. 

8. Guna memantapkan penguasaan 

siswa akan materi yang sedang 

dipelajari, setiap siswa diberikan 

satu kartu untuk dipelajari 

(dihapal) selama 5 menit. 

9. Kemudian guru meminta semua 

siswa berdiri dan mencari teman 

pasangan untuk saling 

menginformasikan materi yang 

telah diterimanya di kartu 

mereka masing-masing. Setiap 

siswa harus mencatat nama 

dkk. 

g. BSE Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD dan 

MI kelas V 

karangan Reny 

Yuliati dan Ade 

Munajat. 
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temannya yang telah bertukar 

informasi dengannya. 

10. Demikian seterusnya sampai 

semua siswa dapat saling 

memberi dan menerima materi 

masing-masing (take and give). 

11. Guru mengevaluasi keberhasilan 

model pembelajaran take and 

give melalui Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang harus 

dikerjakan sendiri oleh masing-

masing siswa. 

12. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan bersama mengenai 

materi pelajaran. 

13. Guru bersama siswa menilai 

proses dan hasil belajar siswa. 

14. Guru menutup pelajaran 

Karakter yang diharapkan: Cinta Tanah Air, Kerjasama, dan Bertanggungjawab. 
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RENCANA PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS 1 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Hari/Tanggal 

Alokasi Waktu 

: 

: 

: 

: 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

V/II 

Selasa, 25 Maret 2014 

2 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia 

 

C. Indikator 

2.2.1 Mendeskripsikan persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

2.2.2 Menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam BPUPK 

2.2.3 Menceritakan sidang yang terjadi dalam BPUPKI 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan pada powerpoint dan penjelasan guru tentang proses persiapan 

kemerdekaan oleh BPUPKI, siswa dapat menceritakan persiapan kemerdekaan oleh PPKI 

dengan lugas. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab tokoh BPUPKI, siswa dapat menyebutkan 3 tokoh yang 

berperan aktif dalam BPUKI dengan tepat. 

3. Melalui permainan take and give siswa dapat menyebutkan hasil sidang PPKI dengan 

baik. 

Karakter yang diharapkan: Cinta Tanah Air, Kerjasama, dan Bertanggungjawab. 
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4. Materi Ajar 

Persiapan Kemerdekaan oleh BPUPKI 

 

5. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

4. Diskusi 

Model dan Media Pembelajaran: 

Model Take and Give dengan Media Powerpoint 

 

6. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Awal (±10menit) 

a. Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan media, siswa duduk tenang mempersiapkan diri untuk 

mengikuti pembelajaran. Dilanjutkan dengan salam, doa, dan presensi. 

b. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagi Garuda Pancasila 

2. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru untuk pemanasan sebelum masuk ke 

materi pelajaran. 

Kegiatan Inti (±45 menit) 

c. Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru menunjukan tampilan slide yang ada dalam powerpoint  
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2. Siswa diam dan tenang memperhatikan powerpoint. 

d. Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang ditampilkan. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru meminta siswa untuk memperhatikan tayangan powerpoint dengan seksama 

2. Siswa memperhatikan tayangan di dalam powerpoint 

e. Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam powerpoint. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru menjelaskan materi kepada siswa dengan jelas dan lugas sesuai dengan yang 

ditampilkan dalam powerpoint 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama 

3. Siswa mencatat hal-hal penting yang harus dicatat dalam buku masing-masing 

f. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang belum 

dipahami oleh siswa. 

Pada langkah pembelajaran ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Siswa diberi kesempatan oleh bertanya jika ada materi yang belum dipahami 

g. Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. 

Pada langkah pembelajaran ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru memberi pertanyaan-pertanyaan singkat kepada siswa untuk mengulas sekilas 

tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. 

h. Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang dipelajari, setiap 

siswa diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) selama 5 menit 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 
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1. Guru membagian kartu yang berisi informasi kepada siswa 

2. Setiap siswa harus menghafal informasi yang ada di dalam kartu tersebut selama 5 

menit 

i. Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman pasangan untuk 

saling menginformasikan materi yang telah diterimanya di kartu mereka masing-

masing. Setiap siswa harus mencatat nama temannya yang telah bertukar informasi 

dengannya. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Siswa berdiri dan mencari pasangan pertama mereka lalu mereka slaing bertukar 

informasi 

2. Siswa berganti mencari pasangan yang kedua dan saling bertukar informasi setelah 

selesai bertukar informasi dengan pasangan yang pertama 

3. Siswa akan berganti pasangan sampai 3 kali. 

j. Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan menerima 

materi masing-masing (take and give). 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru mengontrol siswa yang sudah selesai dan belum selesai 

2. Siswa harus mengingat semua informasi yang telah ia dapatkan 

Kegiatan Akhir (±15 menit) 

k. Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give melalui 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh masing-masing 

siswa. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 
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1. Siswa menuliskan hasil tukar informasi dengan temannya di lembar LKS yang telah 

diberikan guru 

2. Siswa bersama guru membahas hasil LKS 

l. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi pelajaran. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan materi pelajaran yang telah dipelajari 

2. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa 

m. Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru bersama siswa membahas hasil evaluasi siswa 

2. Siswa dengan nilai terbaik mendapat reward 

n. Guru menutup pelajaran. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya 

2. Salam 

7. Media dan Sumber Belajar 

Media: 

a. Powerpoint 

b. Laptop 

c. LCD 

d. Speaker 

Sumber Belajar: 

a. BSNP. 2006. Standar Isi Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. Halaman 110. 

b. BSNP. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: 

Depdiknas. Halaman 11 dan 12. 

c. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5 karangan Endang Susilaningsih, dkk. 
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d. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI kelas V karangan Reny Yuliati dan Ade 

Munajat. 

 

8. Evaluasi 

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes dalam proses : ada (selama KBM dan dalam LKS) 

c. Tes akhir : ada (dalam evaluasi, penilaian hasil karya siswa) 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes tertulis : ada (dalam akhir pembelajaran) 

c. Tes unjuk kerja : ada (dalam proses pembelajaran) 

3. Bentuk Tes 

a. Tanya jawab 

b. Tertulis 

4. Alat Tes 

a. Lembar penilaian : terlampir 

 Semarang, 25 Maret 2014 

 Mitra, Peneliti,  

 

 Sri Sikhatun Tsalist Lailaturrahmah 

 NIP. 196307041994012002 NIM. 1401410418 
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SIKLUS 1 
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Lampiran 1 

MATERI AJAR 

(SIKLUS 1) 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Standar Kompetensi : 2. Materi Ajar Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

Materi Ajar : Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

 

BPUPKI 

Pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah Militer Jepang di Jawa, Kumakici Harada, 

mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI). BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Untuk membuktikan bahwa 

Jepang bersungguh-sungguh memperhatikan keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka, 

dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam 

bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman 

Wedyodiningrat. Tugas pokoknya melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia.  BPUPKI dalam melaksanakan tugasnya telah berhasil mengadakan 2 

kali. Sidang itu yang dilakukan pada 2 tahap, yaitu sebagai berikut: 

1. Sidang Pertama (29 Mei - 1 Juni 1945) Dasar negara merupakan pembahasan pokok dalam 

sidang pertama ini.  Ketua BPUPKI pada masa sidang ini meminta kepada seluruh anggota 

BPUPKI untuk memberi masukan, baik saran, usul maupun pendapat tentang dasar negara 

Indonesia 

2. Sidang Kedua (10 - 17 Juli 1945) Pembahasan pokok di sidang yang kedua ini adalah 

rencana undang- undang dasar dan pembukaannya. Pada termin ini, anggota BPUPKI dibagi 

bagi dalam panitia- panitia kecil. Panitia-panitia yang terbentuk antara lain Panitia Perancang 

Undang- Undang Dasar (diketuai Sukarno), PanitiaPembelaan Tanah Air (diketuai Abikusno 

Cokrosuyoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai Mohammad Hatta), untuk itulah 
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BPUPKI membentuk sebuah panitia yang dinamakan Panitia Perancang Undang-Undang 

Dasar.. Di akhir sidang kedua ini, Ir. Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja seluruh 

panitia yang ada, antara lain: 1) Pernyataan Indonesia merdeka; 2) Pembukaan Undang-

Undang Dasar; 3) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. 
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Lampiran 2 

 MEDIA 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Standar Kompetensi : 2. Materi Ajar Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

Materi Ajar : Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

 

1. Powerpoint 

2. Kartu 
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Lampiran 3 

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 Kelas/Semester : V/II 

 Mata Pelajaran : IPS 

 Materi Ajar : Persiapan Kemerdekaan oleh BPUPKI 

 

Nama : 

No. Absen : 

 

Setelahkan mendapat informasi dari teman sekelompokmu tulislah secara urut hasil informasi 

yang telah kamu dapat! 

No. Warna Isi Informasi 

1. Merah  

 

 

 

 

 

2. Kuning  

 

 

 

 

 

3. Biru  

 

 

 

 

 

4. Hijau  
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Plalangan 04 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Standar Kompetensi : 2. Materi Ajar Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

Materi Ajar : Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Jenis Soal Ranah Nomor Soal Instrumen 

1. Mendeskripsikan persiapan 

kemerdekaan oleh BPUPKI 

Pilihan 

ganda, 

Isian, 

Uraian 

C2 

(Pemahaman) 

I      1,2,3,4 

II    1,3 

III   1,2,3 

terlampir 

2. Menyebutkan tokoh-tokoh 

yang berperan aktif dalam 

BPUPKI 

C2 

(Pemahaman) 

I      5,6,10 

II    2,5 

III   5 

3. Menceritakan siding yang 

terjadi dalam BPUPKI 
C3 

(Penerapan) 

I      7,8,9 

II    4 

III   4 
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Lampiran 4 

EVALUASI 

 

I. Pilihlah jawaban yang benar dengan member tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d! 

1) BPUPKI dibentuk oleh . . . . 

a. Belanda 

b. Jepang 

c. Bangsa Indonesia 

d. Inggris

2) BPUPKI disebut juga . . . . 

a. Dokuritsu Junbi Iinkai 

b. Dokuritsu Jumbi kai 

c. Dokuritsu Junbi Cosakai 

d. Dokuritsu Junbi kai 

3) BPUPKI singkatan dari . . . . 

a. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

b. Badan Penyelidik Usaha untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

c. Badan Penggerak Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

d. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia 

4) BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal . . . . 

a. 27 April 1945 

b. 28 Apil 1945 

c. 28 April 1945 

d. 29 April 1945

5) BPUPKI diketuai oleh . . . . 

a. Dr. Radjiman Suryodiningrat 

b. dr. Radjiman Suryodiningrat 

c. dr. Radjiman Wedyodiningrat 

d. Drs. Radjiman Wedyodiningrat 

6) Panitia ekonomi BPUPKI diketuai oleh . . . . 

a. Drs. Moch Hatta 

b. Prof. Dr. Soepomo 

c. Muh Yamin 

d. Abikusno Cokrosuyos

7) BPUPKI dalam melakukan persiapan kemerdekaan RI, melaksanakan sidang . . . . kali 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

d. 1 
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8) Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal . . . . 

a. 29 Mei - 1 Juni 1945 

b. 28 Mei – 1 Juni 1945 

c. 27 Mei – 1 Juni 1945 

d. 26 Mei – 1 Juni 1945 

9) Sidang BPUPKI yang terakhir dilaksanakan pada tanggal . . . . 

a. 10 – 16 Juli 1945 

b. 10 – 16 Juni 1945 

c. 10 - 17 Juli 1945 

d. 10 - 17 Juni 1945 

10) Panitia Pembela Tanah Air adalah . . . . 

a. Drs. Moch Hatta 

b. Prof. Dr. Soepomo 

c. Muh Yamin 

d. Abikusno Cokrosuyoso 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1) Pembentukan BPUPKI diumumkan oleh Pemerintah Militer Jepang di Jawa pada tanggal 

. . . . 

2) Tokoh yang mengumumkan pembentukan BPUPKI adalah . . . . 

3) Tugas BPUPKI adalah . . . . 

4) Sidang pertama BPUPKI berlangsung . . . . hari 

5) Ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar adalah . . . . 

 

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan jelas! 

1) Apakah kepanjangan dari BPUPKI? 

2) Jelaskan alasan pembentukan BPUPKI! 

3) Bagaimanakah Upaya BPUPKI dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? 

4) Uraikanlah hasil sidang dalam BPUPKI! 

5) Sebutkan 5 tokoh yang berperan aktif dalam BPUPKI! 
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Lampiran 5 

KUNCI JAWABAN 

 

Romawi I 

1) B 

2) C 

3) A 

4) D 

5) C 

6) A 

7) C 

8) A 

9) C 

10)  

Romawi II 

1) 1 Maret 1945 

2) Kumakici Harada 

3) Mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

4) 5 hari 

5) Ir. Sukarno   

Romawi III 

1) Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia 

2) Janji Jepang terhadap rakyat Indonesia untuk 

memberi kemerdekaan 

3) Dengan mengadakan sidang untuk 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dengan 

membentuk panitia-panitia sebagai usaha 

persiapan kemerdekaan, merumuskan dasar 

Negara 

4) Sidang I: perumusan dasar negara       

Sidang II: Pernyataan Indonesia 

merdeka;Pembukaan Undang-Undang            

Dasar; Batan Tubuh Undang-Undang Dasar. 

Pembentukan panitia-panitia sebagai usaha 

persiapan kemerdekaan 

5) Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, Ir Sukarno, 

Mr. Supomo, Abikusno Cokrosuyoso, Moch Hatta 
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SKOR PENILAIAN 

 

Romawi Jumlah Soal Skor 

I 10 1 

II 5 2 

III 5 3 

 

Nilai: 

(Jumlah skor yang diperoleh : skor maksimal) x 100 

(skor maksimal = 35) 
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Lampiran 6 

Sintaks Model Pembelajaran Take and Give 

 

1. Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

2. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. 

3. Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

4. Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang ditampilkan. 

5. Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam powerpoint. 

6. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dipahami oleh 

siswa. 

7. Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan untuk mengetahui 

seberapa jauh pemahaman siswa. 

8. Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang dipelajari, setiap siswa 

diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) selama 5 menit. 

9. Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman pasangan untuk saling 

menginformasikan materi yang telah diterimanya di kartu mereka masing-masing. Setiap 

siswa harus mencatat nama temannya yang telah bertukar informasi dengannya. 

10. Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan menerima materi 

masing-masing (take and give). 

11. Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give melalui Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh masing-masing siswa. 

12. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi pelajaran. 

13. Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

14. Guru menutup pelajaran. 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM MENGELOLA PEMBELAJARAN 

MELALUI MODEL TAKE AND GIVE DENGAN MEDIA POWERPOINT 

 

Siklus 1 

 

Nama SD : SD Negeri Plalangan 04 

Kelas/Semester : V/II 

Materi : Persiapan Kemerdekaan Oleh BPUPKI 

Nama Guru : Tsalist Lailaturrahmah 

Hari/tanggal : Selasa, 25 Maret 2014 

 

Petunjuk: 

1. Baca dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar pengamatan! 

2. Penilaian pada setiap indikator mengacu pada deskriptor. 

3. Beri tanda check () pada kolom tampak dan kolom skor penilaian yang sesuai dengan hasil 

pengamatanmu! 

a. Beri tanda check () pada skor penilaian 0 jika deskriptor tidak nampak sama sekali! 

b. Beri tanda check () pada skor penilaian 1 jika deskriptor nampak satu! 

c. Beri tanda check () pada skor penilaian 2 jika deskriptor nampak dua! 

d. Beri tanda check () pada skor penilaian 3 jika deskriptor nampak tiga! 

e. Beri tanda check () pada skor penilaian 4 jika deskriptor nampak empat! 

 

No. Indikator Deskriptor Tampak 

Skor Penilaian 

Check () 

0 1 2 3 4 

1. Menyiapkan media dan 

sumber belajar 

(keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Media pembelajaran 

sesuai dengan materi 

3 

     

b. Media pembelajaran 

menarik siswa 
     

c. Sumber belajar sesuai 

dengan materi 
     

d. Sumber belajar lebih 

dari satu 
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2. Mempersiapkan peserta 

didik dalam mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran) 

a. Mengkondisikan 

kelas 

2 

     

b. Mempersiapkan 

sumber belajar 
     

c. Memimpin berdoa      

d. Melakukan presensi      

3. Melakukan apersepsi 

sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Bertanya tentang 

materi yang lalu 

2 

     

b. Mengaitkan materi 

yang lalu dengan 

materi yang akan 

disampaikan 

     

c. Menarik perhatian 

siswa (dengan 

bernyanyi, menari, 

dll.) 

     

d. Memotivasi siswa 

(verbal maupun non 

verbal) 

     

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint 

(keterampilan 

menggunakan variasi dan 

keterampilan 

menjelaskan) 

a. Menampilkan 

powerpoint sambil 

menjelaskan materi 

pelajaran yang 

ditampilkan dalam 

powerpoint 

2 

     

b. Isi slide dalam 

powerpoint sesuai 

dengan materi 

pelajaran 

     

c. Powerpoint menarik 

perhatian siswa 
     

d. Slide yang 

ditampilkan dalam 

powerpoint mudah 

dipahami siswa 

     

5. Melakukan tanya jawab 

(keterampilan bertanya) 

a. Pertanyaan diajukan 

dengan suara yang 

jelas 

1 

     

b. Pertanyaan tidak 

berbelit-belit/mudah 

dipahami siswa 

     

c. Memindahkan giliran 

jawaban 
     

d. Memberikan siswa 

waktu untuk berfikir 
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6. Membentuk kelompok 

belajar siswa secara 

heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Membentuk 

kelompok secara adil 

laki-laki dan 

perempuan 

2 

     

b. Membimbing siswa 

untuk duduk dengan 

pasangannya  

     

c. Membimbing siswa 

untuk memahami 

kartu yang harus 

dihafalkan setiap 

siswa 

     

d. Membimbing siswa 

untuk berganti 

pasangan sesuai 

warna kartu yang 

telah dibagikan 

     

7. Membimbing siswa 

dalam kelompok 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Berkeliling ke semua 

kelompok diskusi 

2 

     

b. Menjawab pertanyaan 

siswa dengan jelas 
     

c. Adanya hubungan 

yang akrab antara 

siswa dengan guru 

     

d. Mengomentari hasil 

kerja kelompok 
     

8. Memberikan penguatan/ 

motivasi kepada siswa 

(keterampilan 

memberikan penguatan) 

a. Memberi penguatan 

verbal 

1 

     

b. Memberi penguatan 

gestural 
     

c. Member penguatan 

dengan sentuhan 
     

d. Memberi penguatan 

dengan memberi 

penghargaan 

     

9. Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran) 

a. Menyimpulkan 

materi (refleksi) 

2 

     

b. Memberikan refleksi      

c. Memberikan evaluasi      

d. Memberikan umpan 

balik 
     

Jumlah 17  
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Skor Maksimal : 36 

Skor Minimal : 0 

Kriteria Penilaian : 

Skor Kriteria 

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, 

 

  Sri Sikhatun, S.Pd. 

  NIP. 196307041994012002 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS V SD NEGERI PLALANGAN 04 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TAKE AND GIVE  

DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus 1 

 

No 

 

Nama Siswa 

  

Kategori Pengamatan 
Jumlah Skor Rata-Rata Skor 

I II III IV V VI VII VIII 

1 ASR 1 1 2 1 1 1 2 2 11 1,4 

2 AFP 2 2 2 2 2 1 2 1 14 1,8 

3 AMA 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1,3 

4 AAA 1 1 2 1 1 1 2 2 11 1,4 

5 AM 2 2 2 1 3 1 1 2 14 1,8 

6 BP 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1,3 

7 CV 2 2 2 2 3 1 1 2 15 1,9 

8 CC 2 2 2 2 3 1 1 2 15 1,9 

9 DAA 2 2 2 1 2 1 1 1 12 1,5 

10 DAAP 1 1 2 1 2 1 1 2 11 1,4 

11 DA 2 2 2 2 3 2 2 2 17 2,1 

12 FK 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2,0 

13 HSD 1 2 2 2 2 1 1 2 13 1,6 

14 IIB 2 2 2 2 2 1 1 2 14 1,8 

15 LA 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1,4 

16 LFF 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1,3 

17 MAI 2 2 2 2 2 1 2 2 15 1,9 

18 MAF 3 3 2 2 2 2 2 3 19 2,4 

19 MRM 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1,3 

20 MR 1 2 2 1 2 1 1 1 11 1,4 

21 NEP 1 2 2 1 2 1 1 2 12 1,5 

22 NS 2 1 2 2 2 1 1 2 13 1,6 

23 RJCW 1 2 2 1 2 1 2 2 13 1,6 

24 RS  2 2 2 3 2 2 2 3 18 2,3 

25 TI 1 2 2 1 2 1 1 1 11 1,4 

26 US 1 2 2 2 2 1 2 3 15 1,9 

27 WPA 1 3 2 3 3 2 2 3 19 2,4 

28 YBW 2 3 2 2 3 2 2 3 19 2,4 

Jumlah 43 51 56 44 55 34 40 56 379 47,4 

Rata-rata 1,5 1,8 2,0 1,6 2,0 1,2 1,4 2,0 13,5 1,7 

Persentase 

 

42% 

Kategori Skor Cukup 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR) 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MEDIA TAKE AND GIVE DENGAN 

MEDIA POWERPOINT 

Siklus 1 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SD Negeri Plalangan 04 

NIP   : 197009091993032000 

Hari / Tanggal  : Selasa / 25 Maret 2014 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Ibu terhadap pembelajaran IPS melalui model take and give dengan 

media powerpoint? 

Jawab: 

Menurut pendapat saya tentang pembelajaran IPS melalui model take and give dengan 

media powerpoint itu baik dan membuat siswa lebih aktif. 

2. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPS? 

Jawab: 

Menurut saya model take and give dengan media powerpoint cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPS. 

3. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

Dengan model take and give dengan media powerpoint yang baru saja dilaksanakan 

terilahan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS. 

4. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

Menurut saya model take and give dengan media powerpoint yang baru saja dilaksanakan 

ada keberhasilan peningkatan aktivitas siswa. 
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5. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

Menurut saya model take and give dengan media powerpoint yang baru saja dilaksanakan 

ada keberhasilan peningkatan hasil belajar siswa. 

6. Apa sajakah saran-saran perbaikan dari Ibu agar pembelajaran IPS melalui model take and 

give dengan media powerpoint ini menjadi lebih baik? 

Jawab: 

Sebaiknya dalam media powerpoint ditambah gambar agar lebih menarik bagi siswa. 

 

  Semarang, 25 Maret 2014 

  Observer, 

 

 

 

 

  Tsalist Lailaturrahmah 

 NIM. 1401410418 
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TAKE 

AND GIVE DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus ke 1 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SD Negeri Plalangan 04 

NIP   : 196307041994012002 

Hari / Tanggal  : Selasa, 25 Maret 2014 

Pukul   : 09.30-11.00 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran melalui model take and give dengan media powerpoint berdasarkan keadaan 

sesungguhnya! 

 

Pembelajaran dimulai pukul 09.30 WIB. Sebelum memulai proses belajar mengajar guru 

mempersiapkan media pembelajaran dan sumber belajar. Pada prakegiatan guru mengondisikan 

kelas dengan menyuruh siswa duduk dengan tenang di bangku masing-masing, kemudian guru 

membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, siswa menjawab salam dengan serempak. 

Guru mengajak siswa untuk bernyanyi lagu yang berkaitan dengan materi pembelajaran 

dan memberi penguatan verbal kepada siswa. Selanjutnya guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan menampilkan tayangan powerpoint. Setelah itu guru meberikan kartu kepada siswa yang 

berisi informasi yang harus dihafal. Siswa mencari pasangannya untuk menyampaikan informasi 

kepada pasangannya dan menerina informasi dari pasangannya. Siswa berganti-ganti pasangan 

sampai 3 kali.  

Setelah selesai saling bertukar informasi, guru memberikan soal LKS secara individu 

kepada siswa kemudia didiskusikan bersama-sama. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru 
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memberi evaluasi kepada siswa tentang materi yang telah di dapatkannya pada pertemuan hari 

itu. 

  Semarang, 25 Maret 2014 

  Observer, 

 

  Sri Sikhatun, S.Pd. 

  NIP. 196307041994012002 
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HASIL BELAJAR IPS MELALUI MODEL TAKE AND GIVE DENGAN MEDIA 

POWERPOINT 

Siklus 1 

No. Nama Nilai Ketuntasan 

1 ASR 57 Tidak Tuntas 

2 AFP 65 Tuntas 

3 AMA 65 Tuntas 

4 AAA 60 Tidak Tuntas 

5 AM 91 Tuntas 

6 BP 97 Tuntas 

7 CV 50 Tidak Tuntas 

8 CC 62 Tidak Tuntas 

9 DAA 30 Tidak Tuntas 

10 DAAP 46 Tidak Tuntas 

11 DA 57 Tidak Tuntas 

12 FK 97 Tuntas 

13 HSD 51 Tidak Tuntas 

14 IIB 97 Tuntas 

15 LA 97 Tuntas 

16 LFF 65 Tuntas 

17 MAI 82 Tuntas 

18 MAF 100 Tuntas 

19 MRM 65 Tuntas 

20 MR 57 Tidak Tuntas 

21 NEP 60 Tuntas 

22 NS 65 Tuntas 

23 RJCW 48 Tidak Tuntas 

24 RS  91 Tuntas 

25 TI 77 Tuntas 

26 US 74 Tuntas 

27 WPA 80 Tuntas 

28 YBW 91 Tuntas 

Nilai terendah 30  

Nilai tertinggi 100  

Rerata 71  

Presentase ketuntasan klasikal 64%  
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LAMPIRAN 3 

PERANGKAT PEMBELAJARAN, 

HASIL OBSERVASI, DAN 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS 2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

KELAS V SEMESTER 2 

 

SIKLUS 2 

 

 

Oleh: 

Tsalist Lailaturrahmah 

NIM. 1401410418 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2014 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS 

SEKOLAH DASAR KELAS V SEMESTER II 

 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

 

Materi Pokok dan 

Uraian Materi 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

Persiapan 

Kemerdekaan oleh 

PPKI 

1. Guru menyiapkan media 

powerpoint yang ditampilkan 

melalui LCD. 

2. Siswa diberi pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang 

sedang dipelajari. 

3. Guru menampilkan tayangan 

slide dalam powerpoint. 

4. Siswa memperhatikan dan 

1. Siswa dapat 

menceritakan 

persiapan 

kemerdekaan oleh 

PPKI 

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

hasil sidang PPKI 

Tekhnik tes: 

Tes Tertulis 

Unjuk Kerja 

 

Bentuk tes: 

Pilihan Ganda 

Isian 

Uraian 

 

Instrumen tes: 

Lembar soal 

LKS 

1 x Perte-

muan 

1. Powerpoint 

2. Laptop 

3. Speaker 

4. LCD 

5. Layar LCD 

6. BSE Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 5 

karangan 

Endang 

Susilaningsih, 
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menyimak powerpoint yang 

sedang ditampilkan. 

5. Guru menjelaskan materi sesuai 

kompetensi yang ditampilkan 

dalam powerpoint. 

6. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya jika ada materi 

pelajaran yang belum dipahami 

oleh siswa. 

7. Guru bertanya kepada siswa 

mengenai isi powerpoint yang 

ditampilkan untuk mengetahui 

seberapa jauh pemahaman siswa. 

8. Guna memantapkan penguasaan 

siswa akan materi yang sedang 

dipelajari, setiap siswa diberikan 

dkk. 

7. BSE Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD dan 

MI kelas V 

karangan Reny 

Yuliati dan Ade 

Munajat. 
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satu kartu untuk dipelajari 

(dihapal) selama 5 menit. 

9. Kemudian guru meminta semua 

siswa berdiri dan mencari teman 

pasangan untuk saling 

menginformasikan materi yang 

telah diterimanya di kartu 

mereka masing-masing. Setiap 

siswa harus mencatat nama 

temannya yang telah bertukar 

informasi dengannya. 

10. Demikian seterusnya sampai 

semua siswa dapat saling 

memberi dan menerima materi 

masing-masing (take and give). 

11. Guru mengevaluasi keberhasilan 



271 
 

 

model pembelajaran take and 

give melalui Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang harus 

dikerjakan sendiri oleh masing-

masing siswa. 

12. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan bersama mengenai 

materi pelajaran. 

13. Guru bersama siswa menilai 

proses dan hasil belajar siswa. 

14. Guru menutup pelajaran. 

Karakter yang diharapkan: Cinta Tanah Air, Kerjasama, dan Bertanggungjawab. 

 

 

 

 

 

 

 



272 
 

 

RENCANA PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS 2 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Hari/Tanggal 

Alokasi Waktu 

: 

: 

: 

: 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

V/II 

28 Maret 2014 

2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia 

 

C. Indikator 

2.2.4 Siswa dapat menceritakan persiapan kemerdekaan oleh PPKI 

2.2.5 Siswa dapat menyebutkan hasil sidang PPKI 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan pada powerpoint dan penjelasan guru tentang proses persiapan 

kemerdekaan oleh PPKI, siswa dapat menceritakan persiapan kemerdekaan oleh PPKI 

dengan lugas. 

2. Melalui permainan take and give siswa dapat menyebutkan hasil sidang PPKI dengan 

baik. 

Karakter yang diharapkan: Cinta Tanah Air, Kerjasama, dan Bertanggungjawab 

 

E. Materi Ajar 

Persiapan Kemerdekaan oleh PPKI 
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F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

4. Diskusi 

Model dan Media Pembelajaran: 

Model Take and Give dengan Media Powerpoint 

 

G. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Awal (±10menit) 

a. Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan media, siswa duduk tenang mempersiapkan diri untuk 

mengikuti pembelajaran. Dilanjutkan dengan salam, doa, dan presensi. 

b. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagi Garuda Pancasila 

2. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru untuk pemanasan sebelum masuk ke 

materi pelajaran. 

Kegiatan Inti (±45 menit) 

c. Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru menunjukan tampilan slide yang ada dalam powerpoint  

2. Siswa diam dan tenang memperhatikan powerpoint. 
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d. Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang ditampilkan. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru meminta siswa untuk memperhatikan tayangan powerpoint dengan seksama 

2. Siswa memperhatikan tayangan di dalam powerpoint 

e. Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam powerpoint. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru menjelaskan materi kepada siswa dengan jelas dan lugas sesuai dengan yang 

ditampilkan dalam powerpoint 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama 

3. Siswa mencatat hal-hal penting yang harus dicatat dalam buku masing-masing 

f. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang belum 

dipahami oleh siswa. 

Pada langkah pembelajaran ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Siswa diberi kesempatan oleh bertanya jika ada materi yang belum dipahami 

g. Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. 

Pada langkah pembelajaran ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru memberi pertanyaan-pertanyaan singkat kepada siswa untuk mengulas sekilas 

tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. 

h. Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang dipelajari, setiap 

siswa diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) selama 5 menit 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru membagian kartu yang berisi informasi kepada siswa 
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2. Setiap siswa harus menghafal informasi yang ada di dalam kartu tersebut selama 5 

menit 

i. Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman pasangan untuk 

saling menginformasikan materi yang telah diterimanya di kartu mereka masing-

masing. Setiap siswa harus mencatat nama temannya yang telah bertukar informasi 

dengannya. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Siswa berdiri dan mencari pasangan pertama mereka lalu mereka slaing bertukar 

informasi 

2. Siswa berganti mencari pasangan yang kedua dan saling bertukar informasi setelah 

selesai bertukar informasi dengan pasangan yang pertama 

3. Siswa akan berganti pasangan sampai 3 kali. 

j. Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan menerima 

materi masing-masing (take and give). 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru mengontrol siswa yang sudah selesai dan belum selesai 

2. Siswa harus mengingat semua informasi yang telah ia dapatkan 

Kegiatan Akhir (±15 menit) 

k. Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give melalui 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh masing-masing 

siswa. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 
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1. Siswa menuliskan hasil tukar informasi dengan temannya di lembar LKS yang telah 

diberikan guru 

2. Siswa bersama guru membahas hasil LKS 

l. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi pelajaran. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan materi pelajaran yang telah dipelajari 

2. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa 

m. Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru bersama siswa membahas hasil evaluasi siswa 

2. Siswa dengan nilai terbaik mendapat reward 

n. Guru menutup pelajaran. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya 

2. Salam 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media: 

1. Powerpoint 

2. Laptop 

3. LCD 

4. Speaker 

Sumber Belajar: 

1. BSNP. 2006. Standar Isi Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. Halaman 110. 

2. BSNP. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: 

Depdiknas. Halaman 11 dan 12. 

3. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5 karangan Endang Susilaningsih, dkk. 
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4. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI kelas V karangan Reny Yuliati dan Ade 

Munajat. 

 

I. Evaluasi 

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes dalam proses : ada (selama KBM dan dalam LKS) 

c. Tes akhir : ada (dalam evaluasi, penilaian hasil karya siswa) 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes tertulis : ada (dalam akhir pembelajaran) 

c. Tes unjuk kerja : ada (dalam proses pembelajaran) 

3. Bentuk Tes 

a. Tanya jawab 

b. Tertulis 

4. Alat Tes 

a. Lembar penilaian : terlampir 

 Semarang, 28 Maret 2014 

 Mitra, Peneliti, 

 

 Sri Sikhatun Tsalist Lailaturrahmah 

 NIP. 196307041994012002 NIM. 1401410418 
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LAMPIRAN RPP 

SIKLUS 2 
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Lampiran 1 

MATERI AJAR 

(SIKLUS 2) 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Standar Kompetensi : 2. Materi Ajar Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

Materi Ajar : Persiapan kemerdekaan oleh PPKI 

 

PERSIAPAN KEMERDEKAAN OLEH PPKI 

Setelah BPUPKI dibubarkan, pada 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI adalah mempersiapkan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Ir. 

Sukarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia. Mereka adalah 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari 

Sumatra, 2 orang wakil dari Sulawesi, 1 orang wakil dari Kalimantan, 1 orang wakil dari  Sunda 

Kecil, 1 orang wakil dari Maluku, dan 1 orang waki dari keturunan Cina. Pada 18 Agustus 1945, 

sebelum dilaksanakan sidang PPKI pertama, tokoh-tokoh perjuangan yang berasal dari Indonesia 

timur merasa keberatan dengan sila pertama dasar negara yang berbunyi “Ketuhanan, dengan 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka bahkan mengancam akan 

mendirikan negara Indonesia bagian timur. Kemudian, Drs. Moh. Hatta bersama empat tokoh 

Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, K.H. Wachid Hasyim, dan Teuku 

Moh. Hasan berunding untuk memecahkan masalah ini. Akhirnya, disepakati untuk 

menghilangkan kalimat “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” dan 

menggantinya dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga dihasilkanlah rumusan 

dasar negara yang sah dan sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai berikut: 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa 

2) Kemanusiaan yang adil dan berada 
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3) Persatuan Indonesia 

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Selama menjalankan tugasnya, PPKI melaksanakan empat kali sidang. Adapun sidang- 

sidang yang telah dilaksanakan oleh PPKI adalah sebagai berikut. 

1. Pada 18 Agustus 1945, menghasilkan keputusan: 

a. mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. memilih Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Presiden; dan 

c. memperkerjakan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebelum dibentuk MPR 

2. Pada 19 Agustus 1945, menghasilkan keputusan: 

a. penetapan kabinet pertama RI; dan 

b. pembagian daerah RI menjadi delapan provinsi. 

3. Pada 20 Agustus 1945, menghasilkan delapan pasal ketentuan. Salah satu pasalnya, yakni 

pasal 2 berisi tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).  

4. Pada 22 Agustus 1945, menghasilkan keputusan: 

a. pembentukan KNIP yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo; 

b. pembentukan Partai Nasional Indonesia; dan 

c. pembentukan BKR (Barisan keamanan Rakyat) yang kemudian pada 5 Oktober 1945 

diubah namanya menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) 
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Lampiran 2 

MEDIA 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Standar Kompetensi : 2. Materi Ajar Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

Materi Ajar : Persiapan Kemerdekaan oleh PPKI 

 

a. Powerpoint 

b. Kartu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 
 

 

Lampiran 3 

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 Mata Pelajaran : IPS 

 Materi Ajar : Persiapan Kemerdekaan oleh PPKI 

 

Nama : 

No. Absen : 

 

Setelahkan mendapat informasi dari temanmu tulislah secara urut hasil informasi yang telah 

kamu dapat! 

No. Warna Isi Informasi 

1. Orange  

 

 

 

 

 

 

2. Pink  

 

 

 

 

 

 

3. Hijau  

 

 

 

 

 

 

4. Biru  
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Plalangan 04 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Standar Kompetensi : 2. Materi Ajar Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

Materi Ajar : Persiapan Kemerdekaan oleh PPKI 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Jenis Soal Ranah Nomor Soal Instrumen 

1. Siswa dapat menceritakan 

persiapan kemerdekaan oleh 

PPKI 

Pilihan 

ganda, 

Isian, 

Uraian 

C2 

(Pemahaman) 

I      1,2,3,4,5 

II    1,2 

III   3,4,5 

terlampir 

2. Siswa dapat menyebutkan 

hasil sidang PPKI 
C2 

(Pemahaman) 

I      6,7,8,9,10 

II    3,4,5 

III   1,2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 
 

 

Lampiran 4 

EVALUASI 

 

Pilihlah jawaban yang benar dengan menberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d! 

1. PPKI singkatan dari . . . . 

a. Penggerak persiapan kemerdekaan Indonesia 

b. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

c. Pahlawan Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

d. Pejuang Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

2. PPKI dibentuk pada tanggal . . . . 

a. 6 Agustus 1945 

b. 7 Agustus 1945 

c. 8 Agustus 1945 

d. 9 Agustus 1945 

3. PPKI diketuai oleh . . . . 

a. Achmad Subardjo 

b. Mohammad Yamin 

c. Drs. Moh Hatta 

d. Ir. Sukarno 

4. PPKI terdiri dari . . . . anggota 

a. 21 orang 

b. 23 orang 

c. 25 orang  

d. 27 orang 

5. PPKI melakukan sidang sebanyak . . . . kali 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

6. Sidang pertama PPKI terjadi pada tanggal . . . . 

a. 17 Agustus 1945 

b. 18 Agustus 1945 

c. 19 Agustus 1945 

d. 20 Agustus 1945 

7. Berikut ini adalah hasil sidang PPKI pertama, kecuali . . . . 

a. pembagian daerah RI menjadi delapan provinsi 

b. mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 

c. memilih Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Presiden 

d. memperkerjakan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebelum dibentuk MPR. 
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8. Pembentukan kabinet RI dilakukan pada sidang PPKI ke . . . . 

a. Pertama 

b. Kedua 

c. Ketiga 

d. Keempat 

9. Ketua KNIP adalah . . . . 

a. Kasman Singodimedjo 

b. Kasman Singodipuro 

c. Tasman Singodimedjo 

d. Tasman Singodipuro 

10. BKR Singkatan dari . . . . 

a. Bantuan kemanan Rakyat 

b. Bagian Keamanan Rakyat 

c. Bala Keamanan Rakyat 

d. Barisan Kemanan Rakyat 
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II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Dalam bahasa jepang PPKI disebut juga . . . . 

2. Tugas PPKI adalah . . . . 

3. Sidang pertama PPKI adalah mengangkat presiden RI pertama yakni . . . . 

4. Wakil presiden pertama adalah . . . . 

5. KNIP singkatan dari . . . . 

 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas! 

1. Apa alasan dibentuk PPKI? 

2. Siapakah ketua dan wakil ketua PPKI? 

3. Sebutkan hasil sidang PPKI pertama! 

4. Sebutkan hasil sidang PPKI kedua! 

5. Sebutkan hasil sidang PPKI ketiga! 
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Lampiran 5 

KUNCI JAWABAN 

 

Romawi I 

1. B 

2. B 

3. D 

4. A 

5. C 

6. B 

7. A 

8. B 

9. A 

10. D 

Romawi II 

1. Dokuritsu Junbi Inkai. 

2. Mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia 

3. Ir. Sukarno 

4. Drs Moh Hatta 

5. Komite Nasional Indonesia 

Pusat 

Romawi III 

1. Bubarnya BPUPKI, sehingga diperlukan adanya panitia lain yang dapat mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

2. Ir Sukarno dan Drs Moh Hatta 

3. a. mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945; b. memilih Ir. Sukarno 

sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Presiden; dan c.memperkerjakan KNIP 

(Komite Nasional Indonesia Pusat) sebelum dibentuk MPR. 

4. a. penetapan kabinet pertama RI; dan b.pembagian daerah RI menjadi delapan provinsi. 

5. a. membentukan KNIP yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo; b.pembentukan Partai 

Nasional Indonesia; dan c.pembentukan BKR (Barisan keamanan Rakyat) yang kemudian 

pada 5 Oktober 1945 diubah namanya menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). 
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SKOR PENILAIAN 

 

Romawi Jumlah Soal Skor 

I 10 1 

II 5 2 

III 5 3 

 

Nilai: 

(Jumlah skor yang diperoleh : skor maksimal) x 100 

(skor maksimal = 35) 
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Lampiran 6 

Sintaks Model Pembelajaran Take and give 

 

1. Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

2. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. 

3. Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

4. Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang ditampilkan. 

5. Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam powerpoint. 

6. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dipahami oleh 

siswa. 

7. Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan untuk mengetahui 

seberapa jauh pemahaman siswa. 

8. Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang dipelajari, setiap siswa 

diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) selama 5 menit. 

9. Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman pasangan untuk saling 

menginformasikan materi yang telah diterimanya di kartu mereka masing-masing. Setiap 

siswa harus mencatat nama temannya yang telah bertukar informasi dengannya. 

10. Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan menerima materi 

masing-masing (take and give). 

11. Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give melalui Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh masing-masing siswa. 

12. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi pelajaran. 

13. Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

14. Guru menutup pelajaran. 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM MENGELOLA PEMBELAJARAN 

MELALUI MODEL TAKE AND GIVE DENGAN MEDIA POWERPOINT 

 

Siklus 2 

 

Nama SD : SD Negeri Plalangan 04 

Kelas/Semester : V/II 

Materi : Persiapan Kemerdekaan Oleh PPKI 

Nama Guru : Tsalist Lailaturrahmah 

Hari/tanggal : Jumat, 28 Maret 2014 

 

Petunjuk: 

1. Baca dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar pengamatan! 

2. Penilaian pada setiap indikator mengacu pada deskriptor. 

3. Beri tanda check () pada kolom tampak dan kolom skor penilaian yang sesuai dengan hasil 

pengamatanmu! 

a. Beri tanda check () pada skor penilaian 0 jika deskriptor tidak nampak sama sekali! 

b. Beri tanda check () pada skor penilaian 1 jika deskriptor nampak satu! 

c. Beri tanda check () pada skor penilaian 2 jika deskriptor nampak dua! 

d. Beri tanda check () pada skor penilaian 3 jika deskriptor nampak tiga! 

e. Beri tanda check () pada skor penilaian 4 jika deskriptor nampak empat! 

 

No. Indikator Deskriptor Tampak 

Skor Penilaian 

Check () 

0 1 2 3 4 

1. Menyiapkan media dan 

sumber belajar 

(keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Media pembelajaran 

sesuai dengan materi 

4 

     

b. Media pembelajaran 

menarik siswa 
     

c. Sumber belajar sesuai 

dengan materi 
     

d. Sumber belajar lebih 

dari satu 
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2. Mempersiapkan peserta 

didik dalam mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran) 

a. Mengkondisikan 

kelas 

3 

     

b. Mempersiapkan 

sumber belajar 
     

c. Memimpin berdoa      

d. Melakukan presensi      

3. Melakukan apersepsi 

sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Bertanya tentang 

materi yang lalu 

3 

     

b. Mengaitkan materi 

yang lalu dengan 

materi yang akan 

disampaikan 

     

c. Menarik perhatian 

siswa (dengan 

bernyanyi, menari, 

dll.) 

     

d. Memotivasi siswa 

(verbal maupun non 

verbal) 

     

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint 

(keterampilan 

menggunakan variasi dan 

keterampilan 

menjelaskan) 

a. Menampilkan 

powerpoint sambil 

menjelaskan materi 

pelajaran yang 

ditampilkan dalam 

powerpoint 

3 

     

b. Isi slide dalam 

powerpoint sesuai 

dengan materi 

pelajaran 

     

c. Powerpoint menarik 

perhatian siswa 
     

d. Slide yang 

ditampilkan dalam 

powerpoint mudah 

dipahami siswa 

     

5. Melakukan tanya jawab 

(keterampilan bertanya) 

a. Pertanyaan diajukan 

dengan suara yang 

jelas 

3 

     

b. Pertanyaan tidak 

berbelit-belit/mudah 

dipahami siswa 

     

c. Memindahkan giliran 

jawaban 
     

d. Memberikan siswa 

waktu untuk berfikir 
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6. Membentuk kelompok 

belajar siswa secara 

heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Membentuk 

kelompok secara adil 

laki-laki dan 

perempuan 

3 

     

b. Membimbing siswa 

untuk duduk dengan 

pasangannya  

     

c. Membimbing siswa 

untuk memahami 

kartu yang harus 

dihafalkan setiap 

siswa 

     

d. Membimbing siswa 

untuk berganti 

pasangan sesuai 

warna kartu yang 

telah dibagikan 

     

7. Membimbing siswa 

dalam kelompok 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Berkeliling ke semua 

kelompok diskusi 

4 

     

b. Menjawab pertanyaan 

siswa dengan jelas 
     

c. Adanya hubungan 

yang akrab antara 

siswa dengan guru 

     

d. Mengomentari hasil 

kerja kelompok 
     

8. Memberikan penguatan/ 

motivasi kepada siswa 

(keterampilan 

memberikan penguatan) 

a. Memberi penguatan 

verbal 

2 

     

b. Memberi penguatan 

gestural 
     

c. Member penguatan 

dengan sentuhan 
     

d. Memberi penguatan 

dengan memberi 

penghargaan 

     

9. Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran) 

a. Menyimpulkan 

materi (refleksi) 

2 

     

b. Memberikan refleksi      

c. Memberikan evaluasi      

d. Memberikan umpan 

balik 
     

Jumlah 27  
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Skor Maksimal : 36 

Skor Minimal : 0 

Kriteria Penilaian : 

Skor Kriteria 

27 ≤ skor ≤36 Sangat Baik (A) 

18 ≤ skor ≤ 27 Baik (B) 

9 ≤ skor 18 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 9 Kurang (D) 

 

  Semarang, 28 Maret 2014 

  Observer, 

 

  Sri Sikhatun, S.Pd. 

         NIP. 196307041994012002 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS V SD NEGERI PLALANGAN 04 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TAKE AND GIVE  

DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus 2 

 

N

o 

 

Nama Siswa 

 

Kategori Pengamatan 
Jumlah Skor Rata-rata Skor 

I II III IV V VI VII VIII 

1 ASR 1 1 2 1 1 1 2 2 11 1.4 

2 AFP 2 2 2 2 2 1 2 1 14 1.8 

3 AMA 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1.3 

4 AAA 1 1 2 1 1 1 2 2 11 1.4 

5 AM 2 2 2 1 3 1 1 2 14 1.8 

6 BP 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1.3 

7 CV 2 2 2 2 3 1 1 2 15 1.9 

8 CC 2 2 2 2 3 1 1 2 15 1.9 

9 DAA 2 2 2 1 2 1 1 1 12 1.5 

10 DAAP 1 1 2 1 2 1 1 2 11 1.4 

11 DA 2 2 2 2 3 2 2 2 17 2.1 

12 FK 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2.0 

13 HSD 1 2 2 2 2 1 1 2 13 1.6 

14 IIB 2 2 2 2 2 1 1 2 14 1.8 

15 LA 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1.4 

16 LFF 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1.3 

17 MAI 2 2 2 2 2 1 2 2 15 1.9 

18 MAF 3 3 2 2 2 2 2 3 19 2.4 

19 MRM 1 1 2 1 1 1 1 2 10 1.3 

20 MR 1 2 2 1 2 1 1 1 11 1.4 

21 NEP 1 2 2 1 2 1 1 2 12 1.5 

22 NS 2 1 2 2 2 1 1 2 13 1.6 

23 RJCW 1 2 2 1 2 1 2 2 13 1.6 

24 RS  2 2 2 3 2 2 2 3 18 2.3 

25 TI 1 2 2 1 2 1 1 1 11 1.4 

26 US 1 2 2 2 2 1 2 3 15 1.9 

27 WPA 1 3 2 3 3 2 2 3 19 2.4 

28 YBW 2 3 2 2 3 2 2 3 19 2.4 

Jumlah 43 43 51 56 44 55 34 40 379 56 

Rata-rata 1,5 1.5 1.8 2.0 1.6 2.0 1.2 1.4 21,9 2,7 

Persentase 

 

68% 

Kategori Skor Baik 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR) 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MEDIA TAKE AND GIVE DENGAN 

MEDIA POWERPOINT 

Siklus 2 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SD Negeri Plalangan 04 

NIP   : 197009091993032000 

Hari / Tanggal  : Jumat / 28 Maret 2014 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Ibu terhadap pembelajaran IPS melalui model take and give dengan 

media powerpoint? 

Jawab: 

Model pembelajaran take and give dengan media powerpoint sangat menarik untuk siswa 

2. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPS? 

Jawab: 

Menurut saya model take and give dengan media powerpoint cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPS karena dalam mata pelajaran IPS banyak materi menghafal sehingga tepat 

jika menggunakan model pembelajaran take and give. 

3. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

Dengan model take and give dengan media powerpoint yang baru saja dilaksanakan terlihat 

guru semakin menguasai model pembelajaran ini dibandingkan dengan pertemuan 

sebelumnya. 

4. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

Ya, model take and give dengan media powerpoint berhasil meningkatkan aktivitas siswa, 

terbukti dengan semakin banyak yang ikut aktif dalam tanya jawab. 
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5. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

Menurut saya model take and give dengan media powerpoint yang baru saja dilaksanakan 

ada keberhasilan peningkatan hasil belajar siswa semakin meningkat terbukti dengan nilai 

evaluasi siswa yang lebih baik dari nilai evaluasi sebelumnya. 

6. Apa sajakah saran-saran perbaikan dari Ibu agar pembelajaran IPS melalui model take and 

give dengan media powerpoint ini menjadi lebih baik? 

Jawab: 

Sebaiknya hafalan yang diberikan kepada anak tidak terlalu panjang, cukup singkat namun 

padat dan jelas. 

 

  Semarang, 28 Maret 2014 

  Observer, 

 

 

 

 

 

  Tsalist Lailaturrahmah 

  NIM. 1401410418 
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TAKE 

AND GIVE DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus ke 2 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SD Negeri Plalangan 04 

NIP   : 196307041994012002 

Hari / Tanggal  : Jumat, 28 Maret 2014 

Pukul   : 07.00-08.30 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran melalui model take and give dengan media powerpoint berdasarkan keadaan 

sesungguhnya! 

 

Pembelajaran dimulai pukul 07.00 WIB. Sebelum memulai proses belajar mengajar guru 

mempersiapkan media pembelajaran dan sumber belajar. Pada prakegiatan guru mengondisikan 

kelas dengan menyuruh siswa duduk dengan tenang di bangku masing-masing, kemudian guru 

membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, siswa menjawab salam dengan serempak. 

Guru memprensensi siswa untuk mengetahui siapa saja siswa yang tidak hadir pada pertemuan 

tersebut. 

Guru mengajak siswa untuk bernyanyi lagu yang berkaitan dengan materi pembelajaran 

dan memberi penguatan verbal kepada siswa. Selanjutnya guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan menampilkan tayangan powerpoint. Tampilan slide show dalam powerpoint sesuai 

dengan materi yang sedang dibahas dan menarik bagi siswa. Setelah itu guru meberikan kartu 

kepada siswa yang berisi informasi yang harus dihafal. Siswa mencari pasangannya untuk 

menyampaikan informasi kepada pasangannya dan menerina informasi dari pasangannya. Siswa 

berganti-ganti pasangan sampai 3 kali.  
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Setelah selesai saling bertukar informasi, guru memberikan soal LKS secara individu kepada 

siswa kemudia didiskusikan bersama-sama. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru memberi 

evaluasi kepada siswa tentang materi yang telah di dapatkannya pada pertemuan hari itu.  

  Semarang, 28 Maret 2014 

  Observer, 

 

  Sri Sikhatun, S.Pd. 

  NIP. 196307041994012002 
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HASIL BELAJAR IPS MELALUI MODEL TAKE AND GIVE DENGAN MEDIA 

POWERPOINT 

Siklus 2 

No. Nama Nilai Ketuntasan 

1 ASR 85 Tidak Tuntas 

2 AFP 97 Tuntas 

3 AMA 91 Tuntas 

4 AAA 85 Tidak Tuntas 

5 AM 94 Tuntas 

6 BP 40 Tidak Tuntas 

7 CV 85 Tuntas 

8 CC 48 Tidak Tuntas 

9 DAA 94 Tuntas 

10 DAAP 30 Tidak Tuntas 

11 DA 66 Tuntas 

12 FK 71 Tuntas 

13 HSD 85 Tuntas 

14 IIB 94 Tuntas 

15 LA 77 Tuntas 

16 LFF 85 Tuntas 

17 MAI 85 Tuntas 

18 MAF 94 Tuntas 

19 MRM 40 Tidak Tuntas 

20 MR 74 Tuntas 

21 NEP 82 Tuntas 

22 NS 91 Tuntas 

23 RJCW 60 Tidak Tuntas 

24 RS  97 Tuntas 

25 TI 51 Tidak Tuntas 

26 US 68 Tuntas 

27 WPA 97 Tuntas 

28 YBW 91 Tuntas 

Nilai terendah 30  

Nilai tertinggi 97  

Rerata 77  

Presentase ketuntasan klasikal 75%  
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LAMPIRAN 4 

PERANGKAT PEMBELAJARAN, 

HASIL OBSERVASI, DAN 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS 3 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

KELAS V SEMESTER 2 

 

SIKLUS 3 

 

 

Oleh: 

Tsalist Lailaturrahmah 

NIM. 1401410418 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2014 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS 

SEKOLAH DASAR KELAS V SEMESTER II 

 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

 

Materi Pokok dan 

Uraian Materi 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

Perumusan Dasar 

Negara 

1. Guru menyiapkan media 

powerpoint yang ditampilkan 

melalui LCD. 

2. Siswa diberi pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang 

sedang dipelajari. 

3. Guru menampilkan tayangan 

slide dalam powerpoint. 

4. Siswa memperhatikan dan 

1. Siswa dapat 

menceritakan 

peristiwa 

perumusan dasar 

Negara 

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

piagam Jakarta 

3. Siswa dapat 

menyebutkan 

dasar Negara 

4. Siswa dapat 

Tekhnik tes: 

Tes Tertulis 

Unjuk Kerja 

 

Bentuk tes: 

Pilihan Ganda 

Isian 

Uraian 

 

Instrumen tes: 

Lembar soal 

LKS 

1 x Perte-

muan 

a. Powerpoint 

b. Laptop 

c. Speaker 

d. LCD 

e. Layar LCD 

f. BSE Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 5 

karangan 

Endang 

Susilaningsih, 
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menyimak powerpoint yang 

sedang ditampilkan. 

5. Guru menjelaskan materi sesuai 

kompetensi yang ditampilkan 

dalam powerpoint. 

6. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya jika ada materi 

pelajaran yang belum dipahami 

oleh siswa. 

7. Guru bertanya kepada siswa 

mengenai isi powerpoint yang 

ditampilkan untuk mengetahui 

seberapa jauh pemahaman siswa. 

8. Guna memantapkan penguasaan 

siswa akan materi yang sedang 

dipelajari, setiap siswa diberikan 

membedakan 

usulan dasar 

Negara dari 

masing-masing 

tokoh dengan 

dasar Negara 

yang dipakai 

sekarang. 

dkk. 

g. BSE Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD dan 

MI kelas V 

karangan Reny 

Yuliati dan Ade 

Munajat. 
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satu kartu untuk dipelajari 

(dihapal) selama 5 menit. 

9. Kemudian guru meminta semua 

siswa berdiri dan mencari teman 

pasangan untuk saling 

menginformasikan materi yang 

telah diterimanya di kartu 

mereka masing-masing. Setiap 

siswa harus mencatat nama 

temannya yang telah bertukar 

informasi dengannya. 

10. Demikian seterusnya sampai 

semua siswa dapat saling 

memberi dan menerima materi 

masing-masing (take and give). 

11. Guru mengevaluasi keberhasilan 



305 
 

 

model pembelajaran take and 

give melalui Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang harus 

dikerjakan sendiri oleh masing-

masing siswa. 

12. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan bersama mengenai 

materi pelajaran. 

13. Guru bersama siswa menilai 

proses dan hasil belajar siswa. 

14. Guru menutup pelajaran. 

Karakter yang diharapkan: Cinta Tanah Air, Kerjasama, dan Bertanggungjawab. 
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RENCANA PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS 3 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Hari/Tanggal 

Alokasi Waktu 

: 

: 

: 

: 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

V/II 

Rabu/02 April 2014 

2 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia 

 

C. Indikator 

2.2.6 Siswa dapat menceritakan peristiwa perumusan dasar Negara 

2.2.7 Siswa dapat menyebutkan piagam Jakarta 

2.2.8 Siswa dapat menyebutkan dasar Negara 

2.2.9 Siswa dapat membedakan usulan dasar Negara dari masing-masing tokoh dengan 

dasar Negara yang dipakai sekarang. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan gambar peristiwa perumusan dasar Negara pada powerpoint, siswa 

dapat menceritakan peristiwa perumusan dasar Negara dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru dan tanyangan yang ditampilkan pada powerpoint, siswa dapat 

menyebutkan piagam Jakarta dengan tepat. 

3. Melalui kegiatan tanya jawab tentang pancasila, siswa dapat menyebutkan dasar Negara 

dengan urut dan tepat. 
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4. Melalui diskusi kelas siswa dapat membedakan usulan dasar negara dari masing-masing 

tokoh dengan dasar negara yang dipakai sekarang dengan baik. 

Karakter yang diharapkan: Cinta Tanah Air, Kerjasama, dan Bertanggungjawab 

 

E. Materi Ajar 

Perumusan Dasar Negara 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

4. Diskusi 

Model dan Media Pembelajaran: 

Model Take and Give dengan Media Powerpoint 

 

G. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Awal (±10menit) 

a. Guru menyiapkan media powerpoint yang ditampilkan melalui LCD. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan media, siswa duduk tenang mempersiapkan diri untuk mengikuti 

pembelajaran. Dilanjutkan dengan salam, doa, dan presensi. 

b. Siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagi Garuda Pancasila 

2. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru untuk pemanasan sebelum masuk ke 

materi pelajaran. 

Kegiatan Inti (±45 menit) 

c. Guru menampilkan tayangan slide dalam powerpoint. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru menunjukan tampilan slide yang ada dalam powerpoint  



308 
 

 

2. Siswa diam dan tenang memperhatikan powerpoint. 

d. Siswa memperhatikan dan menyimak powerpoint yang sedang ditampilkan. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru meminta siswa untuk memperhatikan tayangan powerpoint dengan seksama 

2. Siswa memperhatikan tayangan di dalam powerpoint 

e. Guru menjelaskan materi sesuai kompetensi yang ditampilkan dalam powerpoint. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru menjelaskan materi kepada siswa dengan jelas dan lugas sesuai dengan yang 

ditampilkan dalam powerpoint 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama 

3. Siswa mencatat hal-hal penting yang harus dicatat dalam buku masing-masing 

f. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang belum 

dipahami oleh siswa. 

Pada langkah pembelajaran ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Siswa diberi kesempatan oleh bertanya jika ada materi yang belum dipahami 

g. Guru bertanya kepada siswa mengenai isi powerpoint yang ditampilkan untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. 

Pada langkah pembelajaran ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru memberi pertanyaan-pertanyaan singkat kepada siswa untuk mengulas sekilas 

tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. 

h. Guna memantapkan penguasaan siswa akan materi yang sedang dipelajari, setiap 

siswa diberikan satu kartu untuk dipelajari (dihapal) selama 5 menit 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru membagian kartu yang berisi informasi kepada siswa 

2. Setiap siswa harus menghafal informasi yang ada di dalam kartu tersebut selama 5 menit 

i. Kemudian guru meminta semua siswa berdiri dan mencari teman pasangan untuk 

saling menginformasikan materi yang telah diterimanya di kartu mereka masing-masing. 

Setiap siswa harus mencatat nama temannya yang telah bertukar informasi dengannya. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Siswa berdiri dan mencari pasangan pertama mereka lalu mereka slaing bertukar 

informasi 
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2. Siswa berganti mencari pasangan yang kedua dan saling bertukar informasi setelah 

selesai bertukar informasi dengan pasangan yang pertama 

3. Siswa akan berganti pasangan sampai 3 kali. 

j. Demikian seterusnya sampai semua siswa dapat saling memberi dan menerima 

materi masing-masing (take and give). 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru mengontrol siswa yang sudah selesai dan belum selesai 

2. Siswa harus mengingat semua informasi yang telah ia dapatkan 

Kegiatan Akhir (±15 menit) 

k. Guru mengevaluasi keberhasilan model pembelajaran take and give melalui 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang harus dikerjakan sendiri oleh masing-masing siswa. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Siswa menuliskan hasil tukar informasi dengan temannya di lembar LKS yang telah 

diberikan guru 

2. Siswa bersama guru membahas hasil LKS 

l. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi pelajaran. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan materi pelajaran yang telah dipelajari 

2. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa 

m. Guru bersama siswa menilai proses dan hasil belajar siswa. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru bersama siswa membahas hasil evaluasi siswa 

2. Siswa dengan nilai terbaik mendapat reward 

n. Guru menutup pelajaran. 

Pada langkah ini guru memberikan acuan sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya 

2. Salam 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media: 

1. Powerpoint 
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2. Laptop 

3. LCD 

4. Speaker 

Sumber Belajar: 

a. BSNP. 2006. Standar Isi Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas. Halaman 110. 

b. BSNP. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: 

Depdiknas. Halaman 11 dan 12. 

c. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5 karangan Endang Susilaningsih, dkk. 

d. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI kelas V karangan Reny Yuliati dan Ade 

Munajat. 

 

I. Evaluasi 

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes dalam proses : ada (selama KBM dan dalam LKS) 

c. Tes akhir : ada (dalam evaluasi, penilaian hasil karya siswa) 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes tertulis : ada (dalam akhir pembelajaran) 

c. Tes unjuk kerja : ada (dalam proses pembelajaran) 

3. Bentuk Tes 

a. Tanya jawab 

b. Tertulis 

4. Alat Tes 

a. Lembar penilaian : terlampir 
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 Semarang, 02 April 2014 

 Mitra, Peneliti, 

 

 Sri Sikhatun Tsalist Lailaturrahmah 

 NIP. 196307041994012002 NIM. 1401410418 
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LAMPIRAN RPP 

SIKLUS 3 
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Lampiran 1 

MATERI AJAR 

(SIKLUS 3) 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Standar Kompetensi : 2. Materi Ajar Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

Materi Ajar : Perumusan Dasar Negara 

 

PERUMUSAN DASAR NEGARA 

Dasar negara merupakan pembahasan pokok dalam sidang pertama ini.  Ketua BPUPKI 

pada masa sidang ini meminta kepada seluruh anggota BPUPKI untuk memberi masukan, baik 

saran, usul maupun pendapat tentang dasar negara Indonesia yang akan dipakai apabila sudah 

merdeka. Permintaan dari Ketua BPUPKI itu disambut baik oleh seluruh anggota, terutama oleh 

3 tokoh bangsa Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Prof.Dr. Soepomo, dan Ir. 

Soekarno. Dari 3 tokoh Indonesia ini yang pertama mendapat kesempatan menyampaikan 

pendapatnya adalah Mohammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, beliau 

menyampaikan  azas dasar negara kebangsaan Indonesia. Isinya adalah: 

1) Perikebangsaan; 

2) Perikemanusiaan; 

3) Periketuhanan; 

4) Perikerakyatan; 

5) Kesejahteraan Rakyat 

Saat itu, seluruh anggota hanya diminta untuk mendengarkan tentang pandangan umum 

pembentukan dasar negara. Setelah itu, sidang memasuki masa istirahat (reses) selama 1 bulan. 

Sebelum masa reses itu dilaksanakan, BPUPKI membentuk panitia kecil. Panitia kecil itu 

diketuai oleh Ir. Soekarno, dengan anggotanya, yaitu Drs. M. Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, 

K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Moh. Yamin, dan A.A. 
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Maramis. Panitia kecil ini Pada tanggal 31 Mei 1945 giliran Prof.Dr. Soepomo diberi 

kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Gagasannya sebagai berikut: 

2) Persatuan; 

3) Kekeluargaan; 

4) Keseimbangan lahir dan batin; 

5) Masyarakat; 

6) Keadilan rakyat. 

Terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pendapatnya tentang 

dasar negara. Pidatonya dinamakan  Lahirnya Pancasila, sebagai berikut: 

1) Kebangsaan Indonesia; 

2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; 

3) Mufakat atau demokrasi; 

4) Kesejahteraan sosial; 

5) Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Saat itu, seluruh anggota hanya diminta untuk mendengarkan tentang pandangan umum 

pembentukan dasar negara. Setelah itu, sidang memasuki masa istirahat (reses) selama 1 bulan. 

Sebelum masa reses itu dilaksanakan, BPUPKI membentuk panitia kecil. Panitia kecil itu 

diketuai oleh Ir. Soekarno, dengan anggotanya, yaitu Drs. M. Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, 

K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Moh. Yamin, dan A.A. 

Maramis. Panitia kecil ini. mempunyai tugas menampung saran, usul, gagasan dari seluruh 

anggota BPUPKI tentang dasar negara yang nantinya diserahkan kepada Sekretariat BPUPKI. 

Pada sebuah pertemuan, panitia kecil membentuk sebuah panitia kecil lainnya yang 

berjumlah 9 orang. Panitia kecil ini disebut Panitia Sembilan dan diketuai oleh Ir. Soekarno. 

Pada tanggal 22 Juni 1945. Hasil kerja panitia kecil ini dinamakan  Jakarta  atau Piagam Jakarta. 

Isinya sebagai berikut: 

1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya; 

2) (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 

3) Persatuan Indonesia; 

4) (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan; 

5) (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
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Lampiran 2 

MEDIA 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Standar Kompetensi : 2. Materi Ajar Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

Materi Ajar : Perumusan Dasar Negara 

 

a. Powerpoint 

b. Kartu 
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Lampiran 3 

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 Mata Pelajaran : IPS 

 Materi Ajar : Perumusan Dasar Negara 

 

Nama : 

No. Absen : 

 

Setelahkan mendapat informasi dari temanmu tulislah secara urut hasil informasi yang telah 

kamu dapat! 

No. Warna Isi Informasi 

1. Orange  

 

 

 

 

 

 

2. Pink  

 

 

 

 

 

 

3. Hijau  

 

 

 

 

 

 

4. Biru  
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Plalangan 04 

Kelas/Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Standar Kompetensi : 2. Materi Ajar Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

Materi Ajar : Perumusan Dasar Negara 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Jenis Soal Ranah Nomor Soal Instrumen 

1. Siswa dapat menceritakan 

peristiwa perumusan dasar 

Negara 

Pilihan 

ganda, 

Isian, 

Uraian 

C2 

(Pemahaman) 

I      1,2,3,4,7 

II    2,3 

III   - 

Terlampir 

2. Siswa dapat menyebutkan 

piagam Jakarta 
C2 

(Pemahaman) 

I      5,6,8 

II    1 

III   1,2,3 

3. Siswa dapat menyebutkan 

dasar Negara 
C2 

(Pemahaman) 

I      10 

II    4,5 

III   4 

4. Siswa dapat membedakan 

usulan dasar Negara dari 

masing-masing tokoh dengan 

dasar Negara 

 

C3 

(Penerapan) 

I      9 

II     - 

II     5 
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Lampiran 4 

EVALUASI 

 

I. Pilihlah jawaban yang benar dengan member tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d! 

1. Hari lahir pancasila diperingati setiap tanggal . . . . 

a) 1 Mei 

b) 1 April 

c) 1 Juni 

d) 1 Juli 

2. Perumusan dasar Negara dilakukan pada saat . . . . 

a) Sidang BPUPKI I 

b) Sidang BPUPKI II 

c) Sidang PPKI I 

d) Sidang PPKI II 

3. Berikut ini tokoh yang ikut memberikan usulan dasar Negara, kecuali . . . . 

a) Ir. Sukarno 

b) Mohammad Yamin 

c) Mr. Supomo 

d) Moch. Hatta 

4. Mohammad yamin menyampaikan usulannya pada tanggal . . . . 

a) 29 Mei 1945 

b) 28 Mei 1945 

c) 27 Mei 1945 

d) 26 Mei 1945 

5. Berikut ini adalah usulan dasar negara Ir. Sukarno, kecuali . . . . 

a) Kebangsaan Indonesia 

b) Internasionalisme atau perikemanusiaan 

c) Keseimbangan lahir dan batin 

d) Kesejahteraan sosial 

6. “Keadilan rakyat” adalah bunyi sila ke lima, usulan dasar negara dari . . . . 

a) Ir. Sukarno 

b) Moch. Hatta 

c) Mr. Supomo 

d) Mohammad Yamin 

7. Panitua kecil yang dibentuk BPUPKI diketuai oleh . . . . 

a) Drs. Moch Hatta 

b) Sutardjo Kartohadikusumo 

c) Ir. Sukarno 

d) Otto Iskandardinata 

8. Hasil kerja dari panitia kecil atau panitia sembilan adalah . . . . 

a) Jakarta Charter 

b) Jakarta government 

c) Jakarta Independent 

d) Jakarta Movement 



319 
 

 

9. Perbedaan yang mencolok  antara Piagam Jakarta dengan dasar Negara sekarang ini adalah 

pada sila . . . . 

a) Keempat 

b) Ketiga 

c) Kedua 

d) Pertama 

10. Dasar Negara Indonesia adalah . . . . 

a) Burung garuda 

b) Pancasila 

c) Tri satya 

d) Dasa dharma 
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II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Azas dasar Negara kebangsaan Indonesia adalah usulan dasar Negara dari . . . . 

2. Panitia kecil disebut juga panitia . . . . 

3. Panitia kecil diketuai oleh . . . . 

4. Dasar Negara saat ini terdiri . . . . sila 

5. Bunyi sila pertama pada dasar Negara saat ini adalah . . . . 

 

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas! 

1. Sebutkan usulan dasar Negara yang disampaiakan oleh Mohammad Yamin! 

2. Sebutkan usulan dasar Negara yang disampaiakan Mr. Supomo 

3. Sebutkan isi Piagam Jakarta! 

4. Sebutkan isi dasar Negara sekarang ini! 

5. Apa perbedaan isi Piagam Jakarta dengan dasar Negara sekarang ini? 
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Lampiran 5 

KUNCI JAWABAN 

Romawi I 

1. C 

2. A 

3. D 

4. A 

5. C 

6. C 

7. C 

8. A 

9. D 

10. B 

Romawi II 

1. Mr. Supomo 

2. Sembilan 

3. Ir. Sukarno 

4. Lima 

5. Ketuhanan Yang Maha Esa 

Romawi III 

1. 1) Perikebangsaan; 2) Perikemanusiaan; 3) Periketuhanan; 4) Perikerakyatan; 5) 

Kesejahteraan Rakyat. 

2. 1) Persatuan; 2) Kekeluargaan, 3) Keseimbangan lahir dan batin, 4) Masyarakat, 5) Keadilan 

rakyat. 

3. 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya; 

2) (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 

3) Persatuan Indonesia; 

4) (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan; 

5) (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

4. 1) Ketuhanan yang maha esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) persatuan Indonesia; 

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan; 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

5. Perbedaannya pada sila pertama kalau pada piagam jakarta “menjalankan syariat islam bagi 

pemeluknya” sedangkan dasar negara sekarang ketuhanan yang maha esa, karena Indonesia 

meskipun mayoritas agamanya Islam, tetap menghargai agama lain sebagai bukti kebinekaan. 

 



322 
 

 

SKOR PENILAIAN 

 

Romawi Jumlah Soal Skor 

I 10 1 

II 5 2 

III 5 3 

 

Nilai: 

(Jumlah skor yang diperoleh : skor maksimal) x 100 

(skor maksimal = 35) 
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Lampiran 6 

Sintaks Model Pembelajaran Take and give 

 

1. Guru mempersiapkan kartu yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar 

2. Siapkan kelas sebagaimana mestinya 

3. Jelaskan materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

4. Untuk memantapkan penguasaan peserta didik, tiap peserta didik diberi masing-masing satu 

kartu untuk dipelajari atau dihafal.  

5. Semua peserta didik disuruh berdiri dan mencari pasangan untuk saling member informasi. 

Tiap peserta didik harus mencatat nama pasanganya pada kartu yang dipegangnya.  

6. Demikian seterusnya  sampai tiap peserta didik dapat saling member dan menerima materi 

masing-masing (take and give). 

7. Untuk mengevaluasi keberhasilan peserta didik berikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan 

kartunya (kartu peserta didik yang lain). 

8. Model ini dapat dimodifikasi sesuai dengan keadaan. 

9. Kesimpulan. 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM MENGELOLA PEMBELAJARAN 

MELALUI MODEL TAKE AND GIVE DENGAN MEDIA POWERPOINT 

 

Siklus 3 

 

Nama SD : SD Negeri Plalangan 04 

Kelas/Semester : V/II 

Materi : Persiapan Kemerdekaan Oleh BPUPKI 

Nama Guru : Tsalist Lailaturrahmah 

Hari/tanggal : Rabu, 02 April 2014 

 

Petunjuk: 

1. Baca dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar pengamatan! 

2. Penilaian pada setiap indikator mengacu pada deskriptor. 

3. Beri tanda check () pada kolom tampak dan kolom skor penilaian yang sesuai dengan hasil 

pengamatanmu! 

a. Beri tanda check () pada skor penilaian 0 jika deskriptor tidak nampak sama sekali! 

b. Beri tanda check () pada skor penilaian 1 jika deskriptor nampak satu! 

c. Beri tanda check () pada skor penilaian 2 jika deskriptor nampak dua! 

d. Beri tanda check () pada skor penilaian 3 jika deskriptor nampak tiga! 

e. Beri tanda check () pada skor penilaian 4 jika deskriptor nampak empat! 

 

No. Indikator Deskriptor Tampak 

Skor Penilaian 

Check () 

0 1 2 3 4 

1. Menyiapkan media dan 

sumber belajar 

(keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Media pembelajaran 

sesuai dengan materi 

4 

     

b. Media pembelajaran 

menarik siswa 
     

c. Sumber belajar sesuai 

dengan materi 
     

d. Sumber belajar lebih 

dari satu 
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2. Mempersiapkan peserta 

didik dalam mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran) 

a. Mengkondisikan 

kelas 

4 

     

b. Mempersiapkan 

sumber belajar 
     

c. Memimpin berdoa      

d. Melakukan presensi      

3. Melakukan apersepsi 

sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

a. Bertanya tentang 

materi yang lalu 

4 

     

b. Mengaitkan materi 

yang lalu dengan 

materi yang akan 

disampaikan 

     

c. Menarik perhatian 

siswa (dengan 

bernyanyi, menari, 

dll.) 

     

d. Memotivasi siswa 

(verbal maupun non 

verbal) 

     

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran dan 

menampilkan powerpoint 

(keterampilan 

menggunakan variasi dan 

keterampilan 

menjelaskan) 

a. Menampilkan 

powerpoint sambil 

menjelaskan materi 

pelajaran yang 

ditampilkan dalam 

powerpoint 

3 

     

b. Isi slide dalam 

powerpoint sesuai 

dengan materi 

pelajaran 

     

c. Powerpoint menarik 

perhatian siswa 
     

d. Slide yang 

ditampilkan dalam 

powerpoint mudah 

dipahami siswa 

     

5. Melakukan tanya jawab 

(keterampilan bertanya) 

a. Pertanyaan diajukan 

dengan suara yang 

jelas 

3 

     

b. Pertanyaan tidak 

berbelit-belit/mudah 

dipahami siswa 

     

c. Memindahkan giliran 

jawaban 
     

d. Memberikan siswa 

waktu untuk berfikir 
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6. Membentuk kelompok 

belajar siswa secara 

heterogen (keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Membentuk 

kelompok secara adil 

laki-laki dan 

perempuan 

4 

     

b. Membimbing siswa 

untuk duduk dengan 

pasangannya  

     

c. Membimbing siswa 

untuk memahami 

kartu yang harus 

dihafalkan setiap 

siswa 

     

d. Membimbing siswa 

untuk berganti 

pasangan sesuai 

warna kartu yang 

telah dibagikan 

     

7. Membimbing siswa 

dalam kelompok 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Berkeliling ke semua 

kelompok diskusi 

4 

     

b. Menjawab pertanyaan 

siswa dengan jelas 
     

c. Adanya hubungan 

yang akrab antara 

siswa dengan guru 

     

d. Mengomentari hasil 

kerja kelompok 
     

8. Memberikan penguatan/ 

motivasi kepada siswa 

(keterampilan 

memberikan penguatan) 

a. Memberi penguatan 

verbal 

3 

     

b. Memberi penguatan 

gestural 
     

c. Member penguatan 

dengan sentuhan 
     

d. Memberi penguatan 

dengan memberi 

penghargaan 

     

9. Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran) 

a. Menyimpulkan 

materi (refleksi) 

4 

     

b. Memberikan refleksi      

c. Memberikan evaluasi      

d. Memberikan umpan 

balik 
     

Jumlah 33  
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Skor Maksimal : 36 

Skor Minimal : 0 

Kriteria Penilaian : 

Skor Kriteria 

27 ≤ skor ≤36 Sangat Baik (A) 

18 ≤ skor ≤ 27 Baik (B) 

9 ≤ skor 18 Cukup (C) 

0 ≤ skor ≤ 9 Kurang (D) 

 

  Semarang, 02 April 2014 

  Observer, 

 

  Sri Sikhatun, S.Pd. 

         NIP. 196307041994012002 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS V SD NEGERI PLALANGAN 04 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TAKE AND GIVE  

DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus 3 

 

N

o 

 

Nama Siswa 

 

Kategori Pengamatan 
Jumlah Skor Rata-rata Skor 

I II III IV V VI VII VIII 

1 ASR 2 3 3 2 2 1 3 3 19 2.4 

2 AFP 3 2 4 3 3 2 2 2 21 2.6 

3 AMA 2 2 3 2 3 2 2 3 19 2.4 

4 AAA 2 2 3 2 2 2 3 3 19 2.4 

5 AM 3 3 3 2 3 3 2 3 22 2.8 

6 BP 2 3 3 2 3 3 3 4 23 2.9 

7 CV 3 3 3 3 2 3 3 4 24 3.0 

8 CC 3 2 3 2 3 2 3 3 21 2.6 

9 DAA 3 2 2 2 3 3 2 2 19 2.4 

10 DAAP 2 2 3 2 3 2 3 3 20 2.5 

11 DA 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.0 

12 FK 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3.1 

13 HSD 2 2 3 3 3 2 2 3 20 2.5 

14 IIB 3 2 3 2 3 2 2 3 20 2.5 

15 LA 3 3 2 2 3 3 3 3 22 2.8 

16 LFF 2 2 3 2 3 3 3 2 20 2.5 

17 MAI 3 3 3 3 4 2 2 2 22 2.8 

18 MAF 4 4 3 4 4 3 3 3 28 3.5 

19 MRM 2 2 2 2 3 3 2 3 19 2.4 

20 MR 2 2 2 2 3 2 1 2 16 2.0 

21 NEP 2 3 3 3 3 2 2 2 20 2.5 

22 NS 3 3 3 3 3 2 3 3 23 2.9 

23 RJCW 2 3 3 2 3 1 3 3 20 2.5 

24 RS  3 3 3 4 3 4 4 4 28 3.5 

25 TI 2 2 2 3 1 2 3 3 18 2.3 

26 US 2 3 3 3 3 4 3 3 24 3.0 

27 WPA 2 4 4 4 3 4 4 3 28 3.5 

28 YBW 3 4 3 4 4 4 3 3 28 3.5 

Jumlah 43 71 75 81 74 83 72 75 612 81 

Rata-rata 1,5 2.5 2.7 2.9 2.6 3.0 2.6 2.7 27,3 3,4 

Persentase 

 

85% 

Kategori Skor Sangat Baik 
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR) 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MEDIA TAKE AND GIVE DENGAN 

MEDIA POWERPOINT 

Siklus 3 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SD Negeri Plalangan 04 

NIP   : 197009091993032000 

Hari / Tanggal  : Rabu / 02 April 2014 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Ibu terhadap pembelajaran IPS melalui model take and give dengan 

media powerpoint? 

Jawab: 

Model ini sangat tepat diterapkan pada mata pelajaran IPS untuk siswa kelas V SD Negeri 

Plalangan 04 karena terbukti setelah melakukan tiga kali penelitian dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

2. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPS? 

Jawab: 

Menurut saya model take and give dengan media powerpoint cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPS karena mata pelajaran IPS banyak materi menghafal sehingga tepat jika 

diberikan model pembelajaran take and give. 

3. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

Dengan model take and give dengan media powerpoint yang baru saja dilaksanakan 

terilahan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dari pertemuan ke 

pertemuan. 

4. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS? 
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Jawab: 

Menurut saya model take and give dengan media powerpoint yang baru saja dilaksanakan 

ada keberhasilan peningkatan aktivitas siswa, terlihat dari semakin banyak siswa yang ikut 

aktif dalam proses pembelajaran. 

5. Apakah menurut Ibu model take and give dengan media powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

Ya, dapat meningkatkan. Hasil evaluasi siswa semakin meningkat setelah menggunakan 

model pembelajaran take and give dengan media powerpoint. 

6. Apa sajakah saran-saran perbaikan dari Ibu agar pembelajaran IPS melalui model take and 

give dengan media powerpoint ini menjadi lebih baik? 

Jawab: 

Saya rasa pembelajaran IPS melalui model take and give dengan media powerpoint pada 

siklus 3 ini sudah sangat bagus jadi saran saya hanya kembangkan model pembelajaran ini 

secara lebih variatif agar anak tidak mudah bosan. 

 

  Semarang, 02 April 2014 

  Observer, 

 

 

 

 

 

  Tsalist Lailaturrahmah 

  NIM. 1401410418 
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TAKE 

AND GIVE DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus ke 3 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SD Negeri Plalangan 04 

NIP   : 196307041994012002 

Hari / Tanggal  : Rabu, 02 April 2014 

Pukul   : 09.00-10.30 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran melalui model take and give dengan media powerpoint berdasarkan keadaan 

sesungguhnya! 

 

Pembelajaran dimulai pukul 09.30 WIB. Sebelum memulai proses belajar mengajar guru 

mempersiapkan media pembelajaran dan sumber belajar. Pada prakegiatan guru mengondisikan 

kelas dengan menyuruh siswa duduk dengan tenang di bangku masing-masing, kemudian guru 

membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, siswa menjawab salam dengan serempak. 

Guru memprensensi siswa untuk mengetahui siapa saja siswa yang tidak hadir pada pertemuan 

tersebut. Guru memberikan penguatan verbal, sentuhan, dan gestural kepada siswa. 

Guru mengajak siswa untuk bernyanyi lagu yang berkaitan dengan materi pembelajaran 

dan memberi penguatan verbal kepada siswa. Selanjutnya guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan menampilkan tayangan powerpoint. Tampilan slide show dalam powerpoint sesuai 

dengan materi yang sedang dibahas dan menarik bagi siswa. Setelah itu guru meberikan kartu 

kepada siswa yang berisi informasi yang harus dihafal. Siswa mencari pasangannya untuk 

menyampaikan informasi kepada pasangannya dan menerina informasi dari pasangannya. Siswa 

berganti-ganti pasangan sampai 3 kali. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi 

yang belum ia pahami dan guru menjawab pertanyaaan siswa dengan jelas dan lugas. 
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Setelah selesai saling bertukar informasi, guru memberikan soal LKS secara individu kepada 

siswa kemudia didiskusikan bersama-sama. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru memberi 

evaluasi kepada siswa tentang materi yang telah di dapatkannya pada pertemuan hari itu. 

 Semarang, 02 April 2014 

  Observer, 

 

  Sri Sikhatun, S.Pd. 

  NIP. 196307041994012002 
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HASIL BELAJAR IPS MELALUI MODEL TAKE AND GIVE DENGAN MEDIA 

POWERPOINT 

Siklus 3 

No. Nama Nilai Ketuntasan 

1 ASR 82 Tuntas 

2 AFP 100 Tuntas 

3 AMA 77 Tuntas 

4 AAA 71 Tuntas 

5 AM 88 Tuntas 

6 BP 77 Tuntas 

7 CV 74 Tuntas 

8 CC 71 Tuntas 

9 DAA 80 Tuntas 

10 DAAP 65 Tuntas 

11 DA 68 Tuntas 

12 FK 80 Tuntas 

13 HSD 94 Tuntas 

14 IIB 80 Tuntas 

15 LA 86 Tuntas 

16 LFF 100 Tuntas 

17 MAI 100 Tuntas 

18 MAF 100 Tuntas 

19 MRM 68 Tuntas 

20 MR 97 Tuntas 

21 NEP 94 Tuntas 

22 NS 74 Tuntas 

23 RJCW 68 Tuntas 

24 RS  94 Tuntas 

25 TI 77 Tuntas 

26 US 88 Tuntas 

27 WPA 100 Tuntas 

28 YBW 94 Tuntas 

Nilai terendah 65  

Nilai tertinggi 100  

Rerata 84  

Presentase ketuntasan klasikal 100%  

 

 

 

 

 



334 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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Nomor : ………………………………….. 

Lamp.  : ………………………………….. 

Hal  : Ijin Penelitian 

 
Kepada  
Yth. Kepala Sekolah SDN Plalangan 04 Semarang 
di Semarang  

 
Dengan Hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun 
skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut: 

 
Nama   : TSALIST LAILATURRAHMAH 
NIM   : 1401410418 
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 
Topik : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Take 

and Give dengan Media Powerpoint pada Siswa Kelas V SDN 
Plalangan 04 Semarang 

 
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 
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   PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
 

DINAS PENDIDIKAN 

SD PLALANGAN 04 
KECAMATAN GUNUNGPATI 

Alamat : Jl. Mr. Wuryanto Plalangan Gunungpati Semarang 
 

 

 

          SURAT KETERANGAN 

Nomor: 421.2/35/2014 

Berdasarkan surat ijin penelitian Universitas Negeri Semarang nomor: 881/UN37.1.1/KM/2014 

tanggal 5 Maret 2014 yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama  : Isrom Ismail,S.Pd., M.Pd. 

NIP  : 196707291991031004 

pangkat/Gol : Pembina / IV A 

jabatan  : Kepala Sekolah SDN Plalangan 04 Semarang 

Menerangkan bahwa: 

nama  : Tsalist Lailaturrahmah 

NIM  : 1401410418 

prodi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Benar-benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal 25 & 28 Maret 2014 serta tanggal 02 

April 2014 dengan topik Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Take and Give 

dengan Media Powerpoint pada Siswa Kelas V SDN Plalangan 04 Semarang. 

Demikian surat keterangan ini untuk  dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Semarang, 02 April 2014 
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LAMPIRAN 6 

FOTO DOKUMENTASI 
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Pengkondisian Kelas 

Guru menyampaikan materi pelajaran 

dengan bantuan media powerpoint 
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Siswa mendapat kartu untuk dihafal dan 

disampaikan kepada pasangannya 

Siswa mencari pasangannya dan saling 

bertukar informasi 
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Siswa mengerjakan LKS 

Tanya jawab guru dengan siswa 
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Ice breaking 

Siswa mengerjakan evaluasi 
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