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ABSTRAK 
 

Nur, Fitri Rohmah. 2015 Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model 

NHT dengan Media Gambar pada Siswa Kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Masitah, S. Pd, M. 

Pd. 

 

Berdasarkan observasi pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas IV SDN 

Salaman Mloyo semarang diperoleh data hasil belajar siswa dari 22 siswa, hanya 5 

siswa (23%) yang mendapatkan nilai di atas Kriterian Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 60 dan sisanya 17 siswa (77%) nilainya di bawah KKM. Oleh karena itu perlu 

adanya perbaikan kualitas pembelajaran IPS yaitu melalui penerapan model NHT 

dengan media gambar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah peningkatan ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

dalam pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar pada siswa 

kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang?” 

 Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model NHT dengan media 

gambar yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari satu 

pertemuan dan empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang. Teknik pegumpulan data menggunakan tes dan nontes. Analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 21 dengan kriteria cukup, siklus II memperoleh skor 31 dengan 

kriteria baik, dan siklus III mendapatkan skor 41 dengan kriteria sangat baik. (2) 

aktivitas siswa pada siklus I mendapatkan skor 21,04 dengan kriteria cukup, siklus 

II mendapatkan skor 29,82 dengan kriteria baik, dan siklus III mendapatkan skor 

36,82 dengan kriteria sanagt baik. (3) Hasil belajar siklus I mendapatkan nilai rata-

rata 61,27 dengan kriteria ketuntasan klasikal 50%, siklus II dengan rata-rata 71,82 

dengan kriteria ketuntasan klasikal 73%, dan siklus III mendapatkan rata-rata 

dengan kriteria ketuntasan klasikal 86%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa indikator keberhasilan telah tercapai sehingga penelitian ini dinyatakan 

berhasil. 

 Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model NHT dengan media 

gambar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Saran bagi guru adalah hendaknya 

dalam mengajar menggunakan model NHT dengan media gambar dalam 

pembelajaran IPS. 

 

Kata kunci : kualitas, Gambar, IPS, NHT, Pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

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

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan 

umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
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(1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan 

dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, (5) kelompok mata pelajaran 

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 

22 tahun 2006 KTSP akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan 

panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi. 

Dalam Standar Isi tingkat SD/MI menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, 

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

SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan 

Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi 

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

dunia yang cinta damai.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. Mata pelajaran IPS 

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

dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, 

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

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai (BNSP, 2007: 575). 

Menurut Taneo (2010:1.14) IPS adalah ilmu pengetahuan yang memadukan 

sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta 

kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan 
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program pengajaran pada tingkat pesekolahan. Salah satu tantangan mendasar 

mengajarkan IPS dewasa ini adalah cepat berubahnya lingkungan sosial budaya 

sebagai kajian materi IPS itu sendiri (Ahmadi, 2014: 5). 

 Tujuan pembelajaran IPS di tingkat SD adalah: (1) Mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2) Memiliki 

kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) Memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4) Memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang 

majemuk di tingkat lokal, nasional dan global. Sedangkan 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, 

4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. (BSNP, 2007: 575)  

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan peneliti dan kolaborator terhadap 

data yang diperoleh melalui data observasi, catatan lapangan, dan data dokumen di 

kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang ditemukan permasalahan, diantaranya 

pada aktivitas mempersiapkan diri menerima pembelajaran siswa kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran, pada aktivitas memperhatikan penjelasan guru 

siswa kurang aktif dalam menanggapi pembelajaran dan penyampaian pendapat, 

pada aktivitas siswa mengerjakan soal dengan bekerjasama dengan kelompoknya 

siswa kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh 

guru, keterampilan guru kurang optimal, pada keteramilan melakukan variasi 
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pembelajaran guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif, guru 

kurang mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran. 

Permasalahan tersebut juga didukung dengan data kuantitatif yang diperoleh 

peneliti berupa data dokumen. Dari hasil refleksi dan data dokumen nilai ulangan 

siswa kelas IV semester I tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa pemahaman 

siswa terhadap materi IPS masih rendah. Dari rata-rata data dokumen guru 

ditunjukkan dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 90. Persentase hasil 

ulangan harian yang diperoleh yaitu dari 22 siswa hanya 5 siswa (23%) yang 

mendapatkan nilai di atas Kriterian Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 60 dan 

sisanya 17 siswa (77%) nilainya di bawah KKM. Berdasarkan data yang diperoleh 

dengan melihat persentase ketuntasan siswa maka perlu dilaksanakan pembelajaran 

inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelaaran IPS di dalam kelas. 

Permasalahan tersebut merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak. 

Peneliti bersama tim kolaborasi berinisiatif menetapkan alternatif tindakan dengan 

menerapkan model pembelajaran yang inovatif yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat mengatasi masalah dalam 

kualitas pembelajaran tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

NHT. NHT atau kepala bernomor diperkenalkan oleh Spencer Kagan  

(Aqib, 2014:18). 

Hamdani (2011:90) menyatakan bahwa model NHT memiliki beberapa 

kelebihan. Kelebihan dari model pembelajaran ini adalah: 1) setiap siswa menjadi 

siap semua; 2) siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh; 3) siswa 
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yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Model pembelajaran ini 

cocok diterapkan pada kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang dengan standar 

kompetensi yaitu: “Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi”. Kompetensi dasar yaitu: 

“2.4 Mengenal permasalahan sosial di daeranya”. 

Penerapan Model pembelajaran NHT dalam kegiatan pembelajaran akan lebih 

efektif dan optimal ketika didukung dengan menggunakan suatu media 

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat penjelas yang berguna untuk 

mempermudah siswa dalam memahami suatu materi pelajaran. Asyhar (2012:8) 

menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari berbagai sumber secara terencana, 

sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Media tidak hanya berupa TV, 

radio, komputer, tetapi juga meliputi manusia sebagai sumber belajar atau kegiatan, 

seperti diskusi, seminar simulasi, dan sebagainya. Dengan demikian, media 

pembelajaran dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga mendorong 

terciptanya peoses belajar pada dir siswa (Hamdani 2011:244). 

Penerapan model NHT ini dalam pelaksanaanya akan dibantu dengan media 

gambar agar pembelajaran yang dilakukan bisa lebih optimal. Hamdani (2011:250) 

mengatakan gambar atau foto adalah media yang palinh umum dipakai. Keduanya 

merupakan bahasa yang paling umum, yang dapat dimengerti dan dapat dinikmati 

di mana-mana. Beberapa kelebihan media gambar (Hamdani, 2011:250-251) antara 
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lain: 1) sifatnya konkrit; gambar lebih realistis menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal semata, 2) gambar dapat mengatasi batasan 

ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, 

dan para siswa tidak selalu bias dibawa ke objek atau peristiwa tersebut. Gambar 

atau foto dapat mengatasi hal tersebut, 3) media gambar atau foto dapat mengatasi 

keterbatasan pengamatan kata. Sel atau penampang daun yang tidak mungkin kita 

lihat dengan mata telanjang dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar atau 

foto, 4) dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk tingkat 

usia berapa saja sehingga dapat mencegah kesalah pahaman, 5) harga murah dan 

gampang didapat serta digunakan, tanpa memerlukan peralatan khusus. 

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian melalui 

model NHT adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Kamik Suryani pada tahun 

2013 dengan judul penelitian Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Heads Together (NHT) untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran IPS Kelas V SDN Wonokromo II Surabaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aktivitas guru mengalami peningkatan dengan skor rata-rata 

dari siklus I sebesar 75%, siklus II sebesar 78,13%, dan siklus III sebesar 88,54%. 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan skor rata-rata dari siklus I 

sebesar 73,44%, siklus II sebesar79,69%, dan siklus III sebesar 89,06%. Sedangkan 

yang mencapai nilai 65 atau lebih pada siklus I sebesar 75%, siklus II sebesar 79%, 

dan siklus III sebesar 87,5%.   

Kondisi ini diperkuat juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Widodo 

pada tahun 2014 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
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Numbered Heads Together (NHT) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran IPS Kelas V SDN Petemon X-358 Surabaya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Analisis data nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1 

sebesar 60,97 mengalami peningkatan pada siklus 2 mencapai 64,72 dan pada siklus 

III mencapai 89,58. Hasil aktivitas guru pada siklus 1 sebesar 61,54%, mengalami 

peningkatan pada siklus II mencapai 75 % dan pada siklus III mencapai 90,38 %. 

Hasil aktivitas siswa pada siklus I mencapai 63,33%, Mengalami Peningkatan pada 

siklus II mencapai 75,39 % dan pada siklus III mencapai 88,79 %. 

Alasan pemilihan media gambar diperkuat dengan penelitian oleh Mira Tri 

Utami pada tahun 2014 dengan judul “Penggunaan Tipe STAD dengan Media 

Gambar dalam Peningkatan Pembelajaran IPS di Kelas IV Sekolah Dasar”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tipe STAD dengan media gambar dapat 

meningkatkan pembelajaran IPS, baik peningkatan terhadap guru dalam 

melaksanakan tipe STAD dengan media gambar, keaktifan siswa dalam 

pembelajaran (aktivitas belajar) dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti  

memperbaiki pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model NHT dengan Media 

Gambar pada Siswa Kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang.” 
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

1.2.1.1 Rumusan Umum 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan maka 

rumusan masalah secara umum yaitu: 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV 

SDN Salaman Mloyo Semarang? 

2.2.1.1 Rumusan Khusus 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat diperinci sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah peningkatan ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model NHT dengan media gambar pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang? 

b. Bagaimanakah peningkatan aktivitas guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model NHT dengan media gambar pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang? 

c. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPS melalui 

model NHT dengan media gambar pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

  Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa ketrampilan guru dalam 

mengajar masih rendah, aktivitas siswa masih belum maksimal dan hasil belajar 

siswa juga rendah. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan dengan menerapkan 
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model Pembelajaran NHT dengan media gambar dalam pembelajaran. Peneliti 

memodifikasi sintaks pembelajaran model NHT menurut Hamdani (2011:89) 

dengan sintaks media gambar yang akan dilaksanakan dalam langkah-langkah 

sebagai berikut:  

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa.  

b. Guru menampilkan materi pelajaran dengan menggunakan gambar untuk 

dipelajari siswa. 

c. Guru menjelaskan materi pokok dengan menggunakan media gambar. 

d. Siswa dibagi dalam 5 kelompok. 

e. Setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor kepala. 

f. Guru membagi tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

g. Kelompok mendiskusikan jawaban dan memastikan setiap anggota kelompok 

dapat mengerjakannya. 

h. Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil diskusi.  

i. Siswa lain menanggapi, kemudian guru menunjuk nomor yang lain.  

j. Guru melakukan refleksi terhadap hasil kerja. 

k. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi 

pelajaran.  

l. Guru memberikan evaluasi kepada siswa.  

 

 

 



10 
 

 
 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.1.1.1 Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Salaman 

Mloyo Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru pada pembelajaran 

IPS melalui model Pembelajaran NHT dengan media gambar pada siswa kelas 

IV SDN Salaman Mloyo Semarang. 

b. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui 

model Pembelajaran NHT dengan media gambar pada siswa kelas IV SDN 

Salaman Mloyo Semarang. 

c. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar pada pembelajaran IPS melalui 

model Pembelajaran NHT dengan media gambar pada siswa kelas IV SDN 

Salaman Mloyo Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan memberikan 

kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di pendidikan Sekolah 
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Dasar, serta dapat menjadi bahan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

a. Guru 

1) Guru memperoleh tambahan wawasan pengetahuan tentang bagaimana 

mengajar agar lebih efektif dan efisien. 

2) Guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran terutama mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

3) Guru lebih percaya diri dan mampu menunjukkan kinerja yang professional, 

serta dapat berperan aktif mengembangkan keterampilan diri dan 

pengetahuan. 

4) Guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan refleksi dan 

penilaian yang sebenarnya berupa penilaian proses dan penilaian hasil 

kepada siswa. 

b. Siswa 

a. Siswa dapat menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Siswa dapat meningkatkan motivasi, minat belajar dan kreativitas. 

c. Siswa dapat memahami materi secara maksimal sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. 
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c. Sekolah 

a. Meningkatkan kualitas pendidikan. 

b. Memberikan konstribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran di 

sekolah. 

c. Suasana pendidikan di sekolah lebih nyaman, lancar dan terkondisi dengan 

baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah sesuatu proses perubahan dalam membentuk dan 

mengarahkan kepribadian manusia. Perubahan tersebut ditempatkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas seseorang (Susanto, 2014:1). Dapatlah 

dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk 

menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut 

unsur cipta, rasa dan karsa, atau ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

(Sardiman, 2011: 21). 

Belajar menurut Hamdani (2011: 21) adalah perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Misalnya, dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Selain itu, belajar akan lebih 

baik jika subjek belajar mengalami atau melakukannya, tidak bersifat verbalistik. 

Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan-rangsangan 

individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Belajar merupakan proses 

penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan 
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penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, 

dan persepsi seseorang (Rifa’I, 2011: 82). 

Slameto (2010: 2) berpendapat bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. Menurut Thobroni (2011: 21) belajar merupakan suatu proses yang 

berulang-ulang yang menyebabkan adanya perubahan perilaku yang disadari dan 

cenderung bersifat tetap. 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Dahar (2011: 2) mengatakan bahwa belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman. Sedangkan menurut Majid (2014: 15) belajar pada 

hakikatnya merupakan proses perubahan di dalam kepribadian yang berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Perubahan ini bersifat menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

Berbagai pendapat tentang pengertian belajar, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang yang terjadi melalui interaksi 

dengan lingkungan sehingga dari perubahan tingkah laku tersebut diharapkan 

kemampuan seseorang akan meningkat. Belajar sebagai rangkaian kegiatan jiwa 

raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang 

berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, atau ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Selain itu, belajar akan lebih baik jika subjek belajar mengalami atau 
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melakukannya, tidak bersifat verbalistik. Belajar memegang peranan penting dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan persepsi 

seseorang. 

4.1.1.2 Tujuan Belajar 

 Tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar 

yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional, lazim 

dinamakan instructional effects, yang biasa berbentuk pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Sementara, tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar 

instruksional lazim disebut nurturant effects. Bentuknya berupa, kemampuan 

berfikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima orang lain, dan 

sebagainya. Tujuan ini memerlukan konsekuensi logis dari peserta didik 

“menghidupi” (live in) suatu sistem lingkungan belajar tertentu  

(Suprujono, 2012: 5). 

 Tujuan belajar hakikatnya adalah proses perubahan kepribadian meliputi 

kecakapan, sikap, kebiasaan dan keribadian. Perubahan itu bersifat menetap dalam 

tingkah laku sebagai hasil latihan atau pengalaman (Ahmadi, 2014: 1). 

 Sardiman (2011: 26) berpendapat bahwa tujuan belajar secara umum 

adalah sebagai berikut: 1) untuk mendapat pengetahuan; 2) penanaman konsep dan 

keterampilan; 3) pembentukan sikap. 

 Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

belajar mencakup tiga aspek, yakni memperoleh pengetahuan (kognitif), 

memproleh penanaman sikap (afektif), dan memperoleh keterampilan (psikomotor).  
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4.1.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

 Menurut Suprijono (2012:4) prinsip-prinsip belajar sebagai berikut: 

 Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri: 

1. Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang disadari. 

2. Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 

3. Fungsional atau bermanfaat sebagi bekal hidup. 

4. Positif atau berakumulasi. 

5. Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 

6. Permanen atau tetap. 

7. Bertujuan dan terarah. 

8. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

 Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistematik yang 

dinamis, konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan fungsional dari 

berbagai komponen belajar. 

 Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

Prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran menurut Hamdani (2011: 22) 

adalah: 

a. Kesiapan belajar 

b. Perhatian 

c. Motivasi 
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d. Keaktifan siswa 

e. Mengalami sendiri 

f. Pengulangan 

g. Materi pelajaran yang menantang  

h. Balikan dan penguatan 

i. Perbedaan individual 

Sardiman (2011: 24-25) berpendapat bahwa prinsip belajar antara lain:  

a. Belajar pada hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya. 

b. Belajar memerlukan proses dan penahapan serta kematangan diri para siswa. 

c. Belajar akan lebih mantap dan efektif, bila didorong dengan motivasi, terutama 

motivasi dari dalam/dasar kebutuhan/kesadaran atau instrinsic motivation, lain 

halnya belajar dengan rasa takut atau dibarengi dengan rasa tertekan dan 

menderita. 

d. Dalam banyak hal, belajar merupakan proses percobaan dan conditioning atau 

pembiasaan 

e. Kemampuan belajar seseorang harus diperhitungkan dalam rangka menentukan 

isi pelajaran. 

f. Belajar dapat melakukan tiga cara yaitu diajar secara langsung, kontrol, kontak, 

penghayatan, pengalaman langsung dan pengenalan. 

g. Belajar melalui praktik atau mengalami secara langsung akan lebih efektif 

mampu membina sikap, keterampilan, cara berpikir kritis dan lain-lain, bila 

dibandingkan dengan belajar hafalan saja. 
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h. Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak memengaruhi kemampuan 

belajar yang bersangkutan. 

i. Bahan pelajaran yang bermakna, lebih mudah dan menarik untuk dipelajari, 

daripada bahan yang kurang berakna. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar 

berkaitan dengan perubahan perilaku, belajar merupakan proses, belajar merupakan 

bentuk pengalaman, kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktifan siswa, 

mengalami sendiri, pengulangan, materi pelajaran yang menantang, balikan dan 

penguatan, perbedaan individual, potensi manusiawi dan kelakuan, proses dan 

penahapan, percobaan dan pembiasaan , kemampuan belajar seseorang harus 

diperhitungkan, kemampuan belajar yang bersangkutan, serta bahan pelajaran yang 

bermakna. 

4.1.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010: 54) berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar banyak jenisnya tetapi dapat digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang 

ada dalam individu, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar 

individu. 

a. Faktor Intern  

Faktor intern yang mempengaruhi proses belajar di bagi menjadi tiga, yaitu 

faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah meliputi 

faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Faktor psikologis meliputi intelegensi, 
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perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Sedangkan faktor 

kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (psikis).  

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dikelompokkan menjadi 3 

faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.  

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang 

tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan 

ekonomi keluarga. 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar 

dan tugas rumah. 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Pengaruh ini terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat seperti 

kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyrakat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tesebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa baik faktor intern maupun faktor ekstern mempunyai pengaruh yang kuat 

dalam proses belajar. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut mendukung 

proses belajar (pengaruh positif) maka hasil belajar yang akan dicapai siswa akan 

maksimal. 
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2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011: 23), pembelajaran adalah usaha guru untuk 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu 

yang sedang dipelajari serta memberikan kebebasan kepada siswa untuk memahami 

materi sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara anak 

dengan anak, anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Kegiatan 

pembelajaran akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan 

yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak (Majid, 2014: 15). Sedangkan 

menurut Ahmadi (2014: 1) berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi antara anak dengan anak, anak dengan sumber belajar dan anak dengan 

pendidikan.  

Kustandi (2013: 5) berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu 

usaha sadar guru/pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya, agar mereka 

belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. 

Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari dan cenderung 

bersifat permanen dan mengubah perilaku. Pada proses tersebut terjadi pengingatan 

informasi yang kemudian disimpan dalam memori dan organisasi kognitif. 

Selanjutnya keterampilan tersebut diwujudkan secara praktis pada keaktivan siswa 
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dalam merespon dan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri 

siswa ataupun pada lingkungannya (Thobroni, 2011: 19). 

Berdasarkan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah interaksi dua arah atau multi arah antara guru dan siswa untuk mancapai 

hasil belajar yang ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang 

disadari dan cenderung bersifat permanen dan mengubah perilaku. Pembelajaran 

merupakan suatu usaha sadar guru/pengajar untuk membantu siswa atau anak 

didiknya, agar mereka belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. 

2.1.2.2 Komponen Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran berjalan lancar apabila terdapat komponen yang 

mendukung. Komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Komponen-komponen pembelajaran 

menurut Hamruni (2011: 11-13) adalah:  

a. Guru  

Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan 

faktor yang terpenting. Di tangan gurulah sebenarnya letak keberhasilan 

pembelajaran.  

b. Peserta Didik  

Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk 

mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata guna mencapai tujuan 

belajar.  
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c. Tujuan  

Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, 

materi, media dan evaluasi pembelajaran.  

d. Bahan Pelajaran  

Bahan pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

berupa materi yang tersusun secara sistematis sesuai dengan tuntuna masyarakat 

dan perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi.  

e. Kegiatan Pembelajaran  

Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam 

menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran.  

f. Metode  

Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan  

g. Alat  

Alat yang digunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dalam proses pembelajaran 

alat memiliki fungsi sebagai pelengkap. 

h. Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat 

atau rujukan dimana bahan pembelajaran bisa diperoleh  

i. Evaluasi  
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Evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah 

tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum  

j. Situasi atau Lingkungan  

Lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan keadaan fisik (misalnya iklim, 

sekolah), dan hubungan antar manusia misalnya dengan teman dan siswa 

dengan orang lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pembelajaran akan mendapatkan hasil yang 

maksimal apabila ke sepuluh komponen tersebut terpenuhi. 

2.2.1 Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut Uno (2014: 153) berpendapat bahwa kualitas pembelajaran artinya 

mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini 

berjalan dengan baik sertamenghasilkan luran yang baik pula.  

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau kefektifan. Menurut 

Etzioni secara definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan 

dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Sementara Bramley mengatakn bahwa 

belajar sebagai komunikasi terencana yang menghasilkan perubahan sikap, 

keterampilan dan pengetahuan yang berhubungan dengan sasaran khusus yang 

berkaitan dengan pola perilaku individu untuk mewujudkan tugas atau pekerjaan 

tertentu. Sehingga kualitas atau efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran. Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan 

aspek-aspek kualitas pembelajaran, meliputi: peningkatan pengetahuan dan 
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keterampilan, perubahan sikap, perilaku, kemampuan adaptasi, peningkatan 

integrasi, partisipasi, dan interaksi kultural. Keberhasilan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan siswa ditentukan oleh efektivitasnya upaya pencapaian 

kompetensi belajar (Hamdani, 2011: 194).  

 Kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 7) adalah keterkaitan 

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

faislitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. 

Menurut Daryanto (2014: 58-59) UNESCO menetapkan empat pilar 

pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia 

pendidikan, meliputi: 

1) Learning to know 

Guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dimana guru berperan 

aktif sebagai teman sejawat untuk berdialog dengan siswa, mengembangkan 

penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. 

2) Learning to do 

Sekolah hendaknya memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan 

keterampilan, bakat, minatnya. Walaupun bakat dan minat siswa banyak 

dipengaruhi oleh unsur keturunan (heredity), tumbuh kembangnya bakat dan minat 

bergantung pada lingkungan. Keterampilan lebih dominan daripada penguasaan 

pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan siswa. 

3) Learning to live together 
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 Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi dan tatanan 

kehidupan, yang artinya mempersiapkan siswa hidup bermasyarakat. Kebiasaan 

hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu 

ditumbuhkembangkan. 

4) Learning to be 

Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan minat, 

perkembangan fisik dan jiwa, tipologi pribadi anak serta kondisi lingkungannya. 

Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal memungkinkan siswa 

mengembangkan diri pada tingkat lebih tinggi. 

Keempat pilar berjalan baik jika diwarnai dengan pengembangan 

keberagaman serta pengintegrasian nilai-nilai agama dalam mata pelajaran untuk 

membentuk siswa yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah keefektifan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang dinginkan. Kualitas pembelajaran mempersoalkan 

bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik 

sertamenghasilkan luran yang baik pula. Keberhasilan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan siswa ditentukan oleh efektivitasnya upaya pencapaian 

kompetensi belajar. 

2.1.3.2 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Depdiknas (2004:7-10) merumuskan beberapa indikator untuk mencapai 

pembelajaran yang berkualitas meliputi perilaku pendidik, perilaku dan dampak 
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belajar peserta didik, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media 

pembelajaran, sistem pembelajaran. Masing-masing indikator tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perilaku pendidik atau guru 

Perilaku pendidik yang berkualitas antara lain: (1) membangun persepsi dan 

sikap positif peserta didik, (2) menguasai substansi keilmuan dari materi yang 

diajarkan, (3) memberikan layanan pendidikan yang beorientasi pada kebutuhan 

peserta didik, (4) menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik,  

(5) mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan yang 

mandiri. 

b. Perilaku dan dampak belajar peserta didik 

Perilaku dan dampak belajar peserta didik yang berkualitas, dapat diamati 

dari kompetensi yang harus dicapai sebagai berikut: (1) memiliki persepsi dan sikap 

positif terhadap belajar, termasuk di dalamnya persepsi dan sikap terhadap mata 

pelajaran, guru, media, dan fasilitas belajar serta iklim belajar; (2) mau dan mampu 

mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta 

membangun sikapnya; (3) mau dan mampu memperluas serta memperdalam 

pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya; (4) mau dan mampu 

menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya secara bermakna; (5) mampu 

menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum sekolah atau satuan 

pendidikan.  

c. Iklim pembelajaran 
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Iklim pembelajaran yang berkualitas meliputi: (1) suasana kelas yang 

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, 

menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas 

kependidikan; (2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan 

kreativitas pendidik; (3) suasana sekolah dan tempat praktik lainnya yang kondusif 

bagi tumbuhnya penghargaan peserta didik dan pendidik terhadap kinerjanya. 

d. Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari 

kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran yang komprehensif, terorganisasi 

secara sistemaris dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap 

intensitas proses pembelajaran (Rifa’I, 2011: 195). 

Sugandi (dalam Hamdani, 2011: 48) berpendapat bahwa materi pelajaran 

adalah komponen utama dalam prses pembelajaran karena materi pelajaran akan 

memberi warna dan bentuk kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran secara 

garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari 

siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan 

(Hamdani, 2011: 120). 

Materi pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari: (1) kesesuaian 

dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik; (2) ada 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia; 

(3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; (4) dapat mengakomodasikan 

partisipasi aktif peserta didik dalam belajar semaksimal mungkin; (5) dapat menarik 
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manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, teknologi dan 

seni; (6) materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, 

psikopedagogis, dan praktis. 

e. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, 

sehingga data mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna 

(Kustandi, 2013: 8). Media pembelajaran yang berkualitas dapat diamati dari 

beberapa komponen sebagai berikut: (1) dapat menciptakan pengalaman belajar 

yang bermakna; (2) mampu memfasilitasi proses interaksi antara peserta didik dan 

pendidik, sesama peserta didik, serta peserta didik dengan ahli bidang ilmu yang 

relevan; (3) media pembelajarn dapat memperkaya pengalaman belajar peserta 

didik; (4) mampu mengubah suasana belajar dari peserta didik yang pasif menjadi 

aktif dalam berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang 

ada. 

f. Sistem pembelajaran 

Sistem pembelajaran yang berkualitas memiliki ciri antara lain: (1) sekolah 

dapat menonjol ciri khas keunggulannya; (2) memiliki perencanaan yang matang 

dalam bentuk rencana strategis dan rencana operasional sekolah, agar semua upaya 

dapat sinergis oleh seluruh komponen sistem pendidikan dalam wadah sekolah;  

(3) ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi sekolah yang 

mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua civitas akademika 

melalui berbagai aktivitas pengembangan; (4) dalam rangka menjaga keselarasan 
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antar komponen sistem pendidikan di sekolah, pengendalian dan penjaminan mutu 

perlu menjadi salah satu mekanismenya. 

Peneliti membatasi indikator kualitas pembelajaran yang akan difokuskan 

untuk diamati dalam penelitian ini menjadi tiga variabel penelitian yaitu 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

2.1.3.3 Strategi Pencapaian Kualitas Pembelajaran 

Untuk dapat mencapai indikator-indikator kualitas pembelajaran, diperlukan 

strategi pencapaian kualitas. Depdiknas (2004: 11) menjelaskan bahwa strategi 

apapun yang digunakan diperlukan kegiatan sebagai berikut:  

a. Penggunaan empat langkah bersiklus yang mencakup kegiatan merencanakan, 

mengerjakan, memeriksa dan mengambil langkah-langkah untuk memacu 

proses pembelajaran. 

b. Penggunaan data empirik dan kerangka konseptual untuk membangun 

pengetahuan, mengambil keputusan, dan menentukan efektivitas perubahan 

tingkah laku. 

c. Prediksi dan perbaikan penampilan selanjutnya secara artikulatif. 

d. Penggunaan pendekatan bersiklus dan terencana  

Jika digambarkan siklus empat langkah yang dimaksud adalah: 

 

 

 

 

Plan
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Gambar 2.1 Bagan Alur Siklus 
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a. Merencanakan perbaikan proses (PLAN). 

b. Mengerjakan perbaikan (DO). 

c. Memeriksa proses dan hasil perbaikan (CHECK). 

d. Mengambil langkah-langkah memacu proses perbaikan (ACT). 

2.1.3.4 Keterampilan Guru 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Untuk menciptakan pembelajaran yang 

kreatif dan menyenangkan diperlukan keterampilan, diantaranya adalah 

ketemapilan mengajar. Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional 

yang cukup kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh 

dan menyeluruh.  

Djamarah (2010: 99) mengatakan bahwa keterampilan dasar mengajar 

adalah keterampilan yang mutlak harus guru punyai. Rusman (2014: 80) 

berpendapat bahwa keterampilan dasar mengajar (teaching skills) merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar 

(teaching skills) pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat 

mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal 

untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan 

profesional.  
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Menurut Rusman (2014: 80-92) keterampilan dasar mengajar guru secara 

aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar, 

yaitu: 

a. Keterampilan membuka pelajaran (Set Induction Skills) 

  Membuka pelajaran (set induction) adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi 

bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan 

dikerjakannya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar. Sanjaya (2011: 42) berpendapat bahwa membuka 

pelajaran adalah mempersiapkan mental dan perhatian siswa agar siswa terpusat 

pada hal-hal yang akan dipelajari. Menurut Anitah (2009: 8.3) komponen 

keterampilan membuka pelajaran adalah mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pelajaran, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa, melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan. 

  Komponen membuka pelajaran menurut Joni (1985: 6-11) adalah sebagai 

berikut: 

1) Menarik perhatian siswa  

     Cara yang dapat digunakan guru untuk menarik perhatian siswa antara lain: 

(a) Gaya mengajar guru  

 Perhatian siswa dapat ditimbulkan dengan menvariasikan gaya mengajar 

guru. 

(b) Penggunaan alat bantu mengajar 
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 Guru dapat menggunakan alat-alat bantu mengajar seperti gambar, model, 

skema, dan sebagainya untuk menarik perhatian siswa dan juga dapat 

menimbulkan motivasi dan memungkinkan terjadi kaitan antara hal-hal yang 

telah diketahui dengan hal-hal yang akan dipelajari. 

(c) Pola interaksi yang bervariasi 

  Agar siswa dapat tertarik perhatiannya, guru hendaknya mengadakan pola 

interaksi yang bervariasi dalam menyelenggarakan proses belajar-mengajar. 

2) Menimbulkan motivasi 

Cara untuk menimbulkan motivasi adalah: 

(a) Dengan kehangatan dan keantusiasan, guru hendaknya bersikap ramah, 

antusias, bersahabat dan hangat. Hal ini dapat mendorong tingkah laku dan 

kesenangan siswa dalam mengerjakan tugas. 

(b) Dengan menimbulkan rasa ingin tahu. 

(c) Mengemukakan ide yang bertentangan dengan mengajukan masalah atau 

kondisi dari kenyataan sehari-hari.  

(d) Dengan memperhatikan minat siswa, minat siswa dipengaruhi oleh faktor-

faktor umur, jenis kelamin, letak sekolah, dan keadaan sosial ekonomi. 

3) Memberi acuan 

    Memberi acuan merupakan usaha mengemukakan secara spesifik dan 

singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran 

yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh 

dalam mempelajari materi pelajaran. 

4) Membuat kaitan 
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    Sebelum memulai pembelajaran guru hendaknya mengaitkan materi 

pelajaran yang akan diajarkan dengan pengalaman-pengalaman siswa terdahulu 

atau dengan minat dan kebutuhan-kebutuhan untuk mempermudah pemahaman. 

b. Keterampilan bertanya (Questioning Skills) 

  Dalam kegiatan pembelajaran, bertanya memainkan peranan penting, hal ini 

dikarenakan pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan 

pertanyaan yang tepat akan memberikaan dampak positif terhadap aktivitas dan 

kreativitas siswa.  

  Menurut Sanjaya (2011: 34) pertanyaan yang baik akan memberikan 

dampak positif bagi siswa, antara lain:  

1) Dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam peroses  

pembelajaran  

2) Dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, karena berfikir pada 

hakikatnya adalah bertanya  

3) Dapat membangkitkan rasa ingin tahu serta menuntun siswa untuk menemukan 

jawaban  

4) Menusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas. 

 Menurut Joni (1985: 33-47) keterampilan bertanya dibedakan menjadi 2, 

yaitu: 

1) Keterampilan bertanya dasar 

 Komponen-kompinen keterampilan bertanya dasar diuraikan secara singkat 

berikut ini. 

(a) Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat 
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  Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan 

menggunakan kata-kata yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan 

siswa sehingga mudah dipahami siswa. 

(b) Pemberian acuan 

Sebelum mengajukan pertanyaan, guru perlu memberikan acuan berupa 

pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang 

diharapkan dari siswa. 

(c) Pemindahan giliran 

Untuk pertanyaan yang luas boleh dijawab oleh lebih dari seorang siswa, 

karena sering kali jawaban siswa belum benar atau belum sesuai. Cara ini juga 

dapat menarik perhatian siswa. 

(d) Penyebaran 

Agar semua siswa aktif dalam pembelajaran guru perlu menyebarkan giliran 

menjawab pertanyaan yang berbeda-beda.  

(e) Pemberian waktu berpikir 

Sesudah mengajukan pertanyaan keseluruh siswa guru perlu memberikan 

waktu kepada siswa untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa 

untuk menjawabnya. Teknik ini sangat perlu agar siswa mendapat kesempatan 

untuk menemukan dan menyusun jawaban. 

(f) Pemberian tuntutan 

Apabila siswa memberikan jawaban yang salah atau tidak dapat 

memberikan jawaban maka guru harus memberikan tuntutan kepada siswa agar 

dapat menemukan jawaban yang benar dengan cara mengukapakan sekali lagi 
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pertanyaan tersebut dengan bahasa yang lebih mudah dipahami siswa, 

menuntun siswa untuk menemukan jawaban yang benar, dan mengulangi 

penjelasan-penjelasan sebelumnya yang berhubungan dengan pertanyaan itu. 

2) Keterampilan bertanya lanjutan. 

(a) Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan 

Pertanyaan yang dikemukankan guru hendaknya dapat mengandung proses 

mental yang rendah dan tinggi.  

(b) Pengaturan urutan pertanyaan 

Untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya lebih rendah ke 

yang lebih tinggi dan komples, guru hendaknya dapat mengatur urutan 

pertanyaan yang diajukan kepada siswa. 

(c) Penggunaan pertanyaan pelacak 

Jika jawaban yang diungkapkan siswa benar tetapi kurang sempurna maka 

guru dapat mengajukan peranyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. 

(d) Peningkatan terjadinya interaksi 

Agar siswa aktif dalam pembelajaran guru hendaknya menghilangkan 

peranannya sebagai sentral dengan cara guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mendiskusikan jawabannya dengan teman terdekatnya, dan jika 

siswa bertanya kepada guru, sebaiknya guru menunda untuk menjawab akan 

tetapi guru melontarkan pertanyaan tersebut kepada siswa yang lain.  

c. Keterampilan memberi penguatan (Reinforcement Skills) 

  Penguatan adalah respn yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan 

yang dianggap baik, yang bertujuan memberikan umpan baik bagi siswa sebagai 
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satu dorongan atau koreksi (Sanjaya, 2011: 37). Pemberian penguatan dapat 

dilakukan dalam bentuk penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata 

langsung) maupun nonverbal (diungkapkan dengan gerak).  

  Komponen-komponen keterampilan memberikan penguatan yang perlu 

dipahami dan dikuasai guru menurut Joni (1985: 69-72) adalah: 

1) Penguatan verbal 

Penguatan verbal merupakan komentar guru berupa kata-kata pujian, 

dukungan, pengakuan, dorongan yang dipergunakan untuk menguatkan tingkah 

laku dan penampilan siswa.   

2) Penguatan non verbal 

Komponen penguatan non verbal yaitu: 

(a) Penguatan berupa mimik dan gerakan badan, seperti senyuman, anggukan, 

acungan ibu jari, tepuk tangan. 

(b) Penguatan dengan cara mendekati, ialah mendekatnya guru kepada siswa untuk 

menyatakan perhatian dam kesenangannya terhadap pekerjaan, tingkah laku 

dan atau penampilan siswa. 

(c) Penguatan dengan sentuhan, seperti menepuk bahu atau pundak siswa dan 

menjabat tangan siswa,.  

(d) Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, guru dapat menggunakan 

kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang disenangi siswa. 

(e) Penguatan simbol atau benda, yang berbentuk simbol antara lain dapat berupa 

tanga cheklist () atau komentar tertulis pada buku siswa, sedangkan yang 

benda dapat berupa kartu bergambar, bintang plastik, stiker. 
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(f) Penguatan tak penuh, jika siwa memberikan jawaban yang kurang tepat guru 

hendaknya tidak langsung merespon dengan menyalahkan siswa akan tetapi 

memberikan penguatan tak penuh. 

 Hal-hal yang harus diperhatikan untuk memberikan penguatan agar dapat 

meningkatkan motivasi pembelajaran sesuai pendapat Sanjaya (2011: 38) yaitu: 

1) Kehangatan dan keantusiasan 

  Guru harus menunjukan sikap hangat dan antusias, bahwa penguatan itu 

benar-benat diberikan sebagai balasan atas respon yang diberikan siswa.  

2) Kebermaknaan 

  Penguatan yang diberikan sebaiknya penguatan yang wajar, sehingga 

benar-benar bermakna untuk siswa. Guru harus menghindari penguatan yang 

berlebihan, sebab akan mematikan motivasi siswa. 

3) Menggunakan penguatan yang bervariasi 

  Penguatan perlu dilakukan dengan teknik yang bervariasi, karena apabila 

hanya mengunakan satu teknik dan dilakukan berulang-ulang akan menyebabkan 

siswa merasa bosan sehingga tidak efektif lagi untuk membangkitkan motivasi 

belajar siswa.  

4) Memberikan penguatan dengan segera 

  Penguatan perlu diberikan segera setelah muncul respon atau tingkah laku 

tertentu dari siswa. Apabila ditunda pemberiannya maka penguatan tersebut tidak 

akan efektif lagi dan kurang bermakna. 

d. Keterampilan mengadakan variasi (Variation Skills) 



38 
 

 
 

  Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuau tidak monoton. Vatiasi di 

dalam kegiatan pebelajaran dapat menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat 

dan keinginan siswa, melayani gaya belajar siswa yang beragam, serta 

meningkatkan kadar keaktifan siswa (Anitah, 2009: 7.49).  

  Ada tiga komponen variasi stimulus yang dapat dilakukan guru menurut 

pendapat Sanjaya (2011: 39) yaitu: 

1) Variasi pada waktu melaksanakan proses pembelajaran 

   Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan guru untuk menjaga agar proses 

pembelajaran tetap kondusif yaitu: 

(a) Penggunaan variasi suara 

  Guru harus terampil untuk mengatur volume suaranya, sehingga siswa 

mudah menangkap dan memahami pesan. Selain itu guru juga harus dapat 

mengatur irama suara sesuai dengan isi pesan yang akan disampaikan. Melalui 

intonasi dan pengaturan suara yang baik dapat memberikan semangat belajar 

siswa dan proses pembelajaran yang berlangsung tidak membosankan. 

(b) Pemusatan perhatian 

  Memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yag dianggap penting dapat 

dilakukan oleh guru untuk memfokuskan perhatian siswa.  

(c) Kebisuan guru 

  Maksud kebisuan guru yaitu ada kalanya guru tidak berkata apa-apa untuk 

menarik perhatian siswa. Hal ini dilakukan manakala siswa dalam keadaan 

gaduh, kemudian guru diam sambil menatap siswa satu per satu, pasti mereka 
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akan diam. Teknik ini dapat digunakan sebagai alat menstimulus ketenangan 

dalam belajar. 

(d) Mengadakan kontak pandang 

  Ada kalanya guru memandang setiap mata siswa dengan penuh perhatian 

sebagai tanda bahwa guru memperhatikan siswa dan untuk meyakinkan kepada 

siswa bahwa apa yang dikatakan guru akan sangat bermanfaat bagi siswa.  

2) Variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran 

  Media dan alat pembelajaran merupakan sarana dan prasarana yang 

digunakan guru untuk mempermudah penyampaian materi kepada siswa. Guru 

dituntut untuk terampil menggunakan variasi dalam penggunaan media dan alat 

pembelajaran. Secara umum ada tiga bentuk media, yaitu media yang dapat 

didengar, dapat dilihat, dan dapat diraba. Untuk penggunaanya harus disesuaikan 

dengan kebutuhan.  

3) Variasi dalam berinteraksi 

  Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. Guru perlu mengadakan interaksi secara penuh dengan 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya. Dalam berinteraksi guru perlu menggunakan variasi dua arah, yaitu 

pola interaksi siswa-guru-siswa, bahkan pola interaksi yang multiarah. 

e. Keterampilan menjelaskan (Explaining Skills) 

  Keterampilan menjelaskan harus dikuasai oleh seorang guru agar siswa 

memperoleh pemahaman yang utuh dan jelas tentang materi yang disampaikan 

guru.   
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Menurut Majid (2014: 241) keterampilan menjelaskan adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan 

adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen 

keterampilan menjelaskan yaitu: 

1) Kejelasan. Penjelasan digunakan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh 

siswa, menghindari penggunaan ucapan seperti kira–kira, seringkali, 

umumnya, dan istilah yang tidak dimengerti siswa. 

2) Penggunaan contoh dan ilustrasi. Memberikan penjelasan menggunakan 

contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh 

siswa dalam kehidupan sehari–hari. 

3) Pemberian tekanan. Guru memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok 

dan mengurangi informasi yang tidak penting.  

4) Penggunaan balikan. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menunjukkan pemahaman, keraguan ketika penjelasan diberikan.  

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

  Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan 

keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakn 

diskusi kelompok kecil dengan efektif. Diskusi kelompok adalah suatu proses 

teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang 

informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, 

dan pemecahan masalah (Aqib, 2014: 91).  

  Komponen-komponen yang harus diperhatikan guru dalam membimbing 

diskusi kelompok kecil menurut Usman (2013: 94-96) yaitu: 
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1) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

  Cara yang digunakan dalam memusatkan siswa pada tujuan dan topik yaitu 

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi, 

mengemukakan masalah-masalah khusus, dan mencatat rangkunman hasil diskusi.  

2) Memperluas masalah atau urunan pendapat 

 Tugas guru dalam memimpin diskusi untuk memperjelas masalah yaitu 

mengurai kembali masalah tersebut hingga menjadi jelas, meminta komentar siswa 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan, dan menguraikan gagasan siswa dengan 

memberikan informasi tambahan. 

3) Menganalisis pandangan siswa 

 Apabila didalam diskusi terdapat perbedaan pendapat maka guru hendaknya 

mampu menganalisis alasan perbedaan dengan cara meneliti apakah alasan tersebut 

mempunyai dasar yang kuat dan memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang 

tidak desepakati. 

4) Meningkatkan urunan siswa 

 Cara untuk meningkatkan urunan siswa yaitu mengajukan beberapa 

pertanyan yang menantang, memberikan beberapa contoh verbal atau nonverbal 

yang sesuai, memberi waktu untuk berpikir, dan memberikan dukunga terhadap 

pendapat siswa dengan penuh perhatian. 

5) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi 

 Penyebaran kesempatan berpartisipasi dapat dilakukan dengan cara 

memancing pertanyaan kepada siswa yang enggan berpartisipasi, mencegah 

terjadinya pembicaraan serentak dengan memberikan kesempatan kepada siswa 
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yang pendiam, mencegah dengan bijaksana siswa yang sering memonopoli 

pembicaraan, dan mendorong siswa untuk berkomentar terhadap pertanyaan 

temannya. 

6) Menutup diskusi 

 Hal-hal yang dapat dikuasai guru dalam menutup diskusi adalah membuat 

rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa, memberi gambaran tentang 

tindak lanjut hasil diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil 

diskusi. 

g. Keterampilan mengelola kelas 

  Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang 

dapat mengganggu suasana pembelajaran (Sanjaya, 2011: 44).  

Menurut Joni (1985: 54-67) keterampilan mengelola kelas terbagi menjadi 

dua yaitu: 

1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal, antara lain: 

(a)  Menunjukan sikap tanggap.  

Guru sebaiknya memiliki sikap tanggap terhadap berbagai perilaku yang 

muncul didalam kelas, baik perilaku yang mendukung seperti tanggap terhadap 

perhatian siswa, keantusiasan siswa, motivasi siswa yang tinggi, dan lain-lain; 

maupun tanggap terhadap perilaku yang tidak mendukung seperti 

ketidakacuhan, motivasi belajar siswa rendah, dan lain sebagainya. Cara guru 

dalam menunjukan sikap tanggap yaitu dengan memandang secara saksama, 
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gerak mendekati, memberikan pertanyaan, dan memberikan reaksi terhadap 

gangguann dan ketakacuhan siswa. 

(b) Membagi perhatian 

Pengelolaan yang efektif terjadi bila guru mampu membagi perhatiannya 

kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. 

Membagi perhatian dapat dilakukan dengan visual yaitu guru mengalihkan 

pandangan dari satu kegiatan ke kegiatan lain, dan dapat dilakukan dengan 

verba yaitu guru dapat memberikan komentar singkat terhadap aktivitas siswa. 

(c) Memusatkan perhatian kelompok 

Keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar dapat dipertahankan apabila dari 

waktu ke waktu guru mampu memusatkan kelompok terhadap tugas-tugas 

yang dilakukan. Ada dua cara yang dilakukan guru dalam memusatkan 

perhatian kelompok. Pertama, menyiagakan siswa yaitu dengan memusatkan 

perhatian siswa pada suatu tugas dengan mencipakan situasi yang menarik. 

Kedua, menuntut tanggungjawab siswa dengan cara mempresentasikan hasil 

kerja kelompok siswa.  

(d) Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas 

Komponen ini berhubungan dengan petunjuk guru yang disampaikan secara 

jelas dan singkat kepada siswa baik untuk seluruh kelas, kelompok, maupun 

perorangan. 

(e) Menegur 

Cara guru dalam menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kelas atau 

kelompok dalam kelas yaitu dilakukan dengan cara verbal yang harus 



44 
 

 
 

memenuhi syarat, antara lain tegas dan jelas serta tertuju kepada siswa yang 

menggagu, menghindari peringatan kasar dan menyakitkan, serta menghindari 

ejekan yang berlebihan. 

(f) Memberi penguatan 

Tujuan dan cara penggunaan kompone keterampilan memberi penguatan 

dapat digunakan untuk mengatasi siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran 

maupun yang mengganggu proses pembelajaran. 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal, 

Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa 

yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remidial 

untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

h. Keterampilan pembelajaran perseorangan 

  Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Peran guru dalam pembelajaran 

perseorangan ini adalah sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator, 

konselor, dan sekaligus sebgai peserta kegiatan (Rusman, 2014: 91). Komponen-

komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran perseorangan 

meliputi:  

1) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi.  

Pendekatan secara pribadi dapat diciptakan dengan cara : menunjukkan 

kepekaan dan kehangatan terhadap kebutuhan siswa baik dalam kelompok 

kecil dan perorangan, berusaha mengendalikan situasi hingga siswa merasa 
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aman, penuh pemahaman, merasa dibantu, serta merasa menemukan alternatif 

pemecahan masalah yang dihadapi. 

 

2) Keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.  

Keterampilan ini meliputi: memberikan orientasi umum tentang tujuan dan 

masalah yang akan dipecahkan. 

3) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Keterampilan ini 

meliputi: memberikan penguatan yang sesuai, mengembangkan supervisi 

proses awal, mengadakan supervisi proses lanjut. 

4) Keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. 

Keterampilan ini meliputi: membantu siswa menerapkan tujuan pelajaran, 

membuat rencana belajar bersama siswa, membantu siswa menilai pencapaian 

dan kemajuannya sendiri. 

i. Keterampilan menutup pelajaran (Clouse Skills) 

  Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. Menutup pelajaran menurut Sanjaya (2011: 43) 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru pada akhir pelajaran berguna untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari serta 

keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa, serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

   Komponen-komponen menutup pelajaran yang dapat dilakukan guru sesuai 

pendapat Mulyasa (2009: 84) adalah: 
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1) Menarik kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari. Kegiatan ini dapat 

dilakukan oleh guru, siswa, siswa atas permintaan guru, atau siswa bersama 

guru. 

2) Mengajukan pertanyaan untuk mengukur tingakat pencapaian tujuan dan 

keefektifan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

3) Menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari, dan tugas-

tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan pokok bahasan yang telah dipelajari. 

4) Memberikan post tes baik lisan, tulisan, maupun perbuatan.   

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa ketrampilan 

mengajar adalah usaha yang dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran yang 

diarahkan kepada siswa agar dapat membawa perubahan baik kognitif, afektif 

maupun psikomotorik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru 

dalam penelitian ini adalah usaha yang dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran 

yang diarahkan kepada siswa agar dapat membawa perubahan baik kognitif, afektif 

maupun psikomotorik selama proses pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran NHT dengan media gambar.  

Indikator keterampilan guru yang diamati dalam pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran NHT dengan media gambar, diantaranya yaitu:  

(1) Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan membuka 

pembelajaran). 

(2) Membuka pelajaran (keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan 

bertanya). 

(3) Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pembelajaran). 
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(4) Menyampaikan materi pelajaran menggunakan gambar (keterampilan 

menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi). 

(5) Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang 

ditampilkan (keterampilan bertanya). 

(6) Membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

(keterampilan mengelola kelas dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan). 

(7) Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan melakukan 

variasi). 

(8) Membimbing diskusi kelompok siswa (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil);  

(9) Melakukan pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas). 

(10) Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan). 

(11) Menutup pelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 

2.1.3.5 Aktivitas Siswa 

Menurut Sardiman (2011: 100), aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu saling 

terkait. Sehubungan dengan hal itu, anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa 

perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri. 

Berpikir pada taraf verbal baru akan timbul setelah anak itu berpikir pada taraf 

berbuat. Menurut Hamalik (2011:171) pengajaran yang efektif adalah pengajaran 

yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri bagi 

siswa. Siswa belajar sambil bekerja sehingga mereka memperoleh pengetahuan, 
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pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan 

keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat. 

Dierich (dalam Hamalik, 2011:172) menggolongkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Aktivitas visual, komponen-komponennya: membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati demonstrasi, pameran, atau mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

b. Aktivitas lisan (oral), komponen-komponennya: mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

c. Aktivitas mendengarkan, komponen-komponennya: mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu diskusi. 

d. Aktivitas menulis, komponen-komponennya: menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan 

mengisi angket.  

e. Aktivitas menggambar, komponen-komponennya: menggambar, membuat 

grafik, peta, chart, diagram. 

f. Aktivitas metrik, komponen-komponennya: melakukan percobaan, memilih 

alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, menari dan berkebun. 
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g. Aktivitas mental, komponen-komponennya: merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis, factor-faktor, melihat, hubungan-

hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Aktivitas emosional, komponen-komponennya: menaruh minat, gembira, 

merasa bosan, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama 

pembelajaran baik secara fisik maupun psikis (mental) yang merupakan satu 

kesatuan dan tidak dapar terpisahkan. Siswa melakukan aktivitas belajar agar dapat 

memperoleh pengalaman dan pengetahuan selama belajar dan mengalami 

perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Aktivitas siswa 

yang diamati dalam penelitian ini adalah aktivitas visual, aktivitas lisan (oral), 

aktivitas mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas menggambar, aktivitas metrik, 

aktivitas mental, dan aktivitas emosional. 

Indikator aktivitas siswa yang akan diamati dalam penelitian ini merupakan 

indikator aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media 

gambar. Adapun indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran (aktivitas emosional).  

b. Menanggapi apersepsi (aktivitas lisan). 

c. Memperhatikan penjelasan guru tentang materi (aktivitas visual, aktivitas 

mendengar, aktivitas menulis). 

d. Melakukan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan (aktivitas emosional, 

aktivitas lisan).  
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e. Siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (aktivitas 

mental, aktivitas emosional). 

f. Mengerjakan soal dengan bekerjasama bersama kelompoknya (aktivitas visual, 

aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional). 

g. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor siswa yang dipanggil guru 

(aktivitas mental, aktivitas lisan). 

h. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru (aktivitas visual, 

aktivitas mendengarkan, aktivitas lisan, aktivitas mental). 

i. Siswa aktif bertanya (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas emosional). 

j. Siswa menyimpulkan hasil diskusi (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas  

menulis, aktivitas lisan). 

k. Mengerjakan soal evaluasi (aktivitas mental, aktivitas menulis) 

2.1.3.6 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar (Rifa’I, 2011: 85).  

Susanto (2014: 1) berpendapat bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang berupa pengetahuan atau pemahaman, keterampilan dan sikap yang 

diperoleh peserta didik selama berlangsungnya proses belajar mengajar atau yang 

lazim disebut dengan pembelajaran. Suprijono (2012: 7) mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

potensi kemanusiaan saja. Purwanto (2014: 46) juga berpendapat bahwa hasil 

belajar adalah pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses 
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belajar mengajar. Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, 

sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya.  

Gagne (dalam Suprijono, 2012: 5-6) menjelaskan bahwa hasil belajar akan 

menghasilkan berupa:  

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis.  

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang, yang terdiri dari kemampuan mengategorisasi, analitis-sintesis fakta-

konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan ini 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas.  

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan 

masalah.  

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan gerak jasmani dalam urusan 

dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.  

e. Sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan 

eksternalisasi nilai-nilai dan menjadikan nilai tersebut sebagai standar perilaku.  

Hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom dapat diklasifikasikan kedalam 

tiga ranah (domain), yaitu:  
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a. Domain kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi kategori 

pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan 

(application), analisis (analysis), penilaian (evaluation), dan mencipta 

(creating).  

b. Domain afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai peserta 

didik. Kategori tujuannya berentangan dari keinginan untuk menerima 

sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan peserta didikan 

afektif adalah penerimaan (receiving),  penanggapan (responding), 

penilaian (valu-ing), pengorganisasian (organization) dan karakterisasi.  

c. Domain psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik peserta didik 

seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi 

syaraf. Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah persepsi 

(perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan 

terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), 

penyesuaian (adaptation), dan kreativitas (originality)). 

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang terjadi pada individu pada saat berlangsungnya proses 

belajar mengajar yang mencakup ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotor. 

Berdasarkan ketiga ranah tersebut penulis menetapkan Indikator yang 

mencakup ranah tersebut: 

a. Ranah Kognitif 
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Menurut Purwanto (2014: 50) hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku 

yang terjadi dalam kawasan kognisi. Hasil belajar kognitif tidak merupakan 

kemampuan tunggal. Kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam 

domain kognitif meliputi beberapa tingkat atau jenjang. 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, penilaian dan 

mencipta.  

Adapun indikator hasil belajar pada ranah kognitifnya adalah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pribadi (C1) 

2) Menjelaskan masalah masalah sosial (C2) 

3) Membedakan masalah pribadi dan masalah sosial (C2) 

4) Menemukan pemecahan masalah tentang masalah-masalah pribadi (C4) 

5) Menjelaskan masalah-masalah sosial di lingkungan tempat tinggal (C2) 

6) Menyebutkan contoh berbagai macam masalah-masalah sosial di lingkungan 

tempat tinggal (C1) 

7) Mengidentifikasi penyebab dari masalah-masalah sosial di lingkungan tempat 

tinggal (C1) 

8) Menemukan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal (C4) 

9) Menjelaskan masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan (C2) 
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10) Menyebutkan contoh dari masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan (C1) 

11) Mengidentifikasi penyebab dari masalah-masalah sosial di lingkungan 

perkotaan (C1) 

12) Menemukan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah-masaah sosial di 

lingkungan perkotaan (C4) 

b. Ranah Afektif 

Menurut Hamdani (2011: 152) untuk memperoleh gambaran tentang kawasan 

tujuan interaksional afektif secara utuh,berikut ini akan dijelaskan setiap tingkat 

secara berurutan. 

1) Tingkatan menerima (receiving), yaitu proses pembentukan sikap dan perilaku 

dengan cara membangkitkan kesadaran tentang adanya stimulus tertentu yang 

mengandung estetika. 

2) Tingkat tanggapan (responding), yaitu perilaku baru dari sasaran didik (siswa) 

sebagai manifestasi dari pendapatnya, yang timbul akibat adanya perangsang 

pada saat ia belajar. 

3) Tingkat menilai, yaitu pengakuan secara objektif (jujur) bahwa siswa itu 

objektif, system atau benda tertentu mempunyai kadar manfaat 

4) Tingkat organisasi (organization), yaitu proses konseptualisasi nilai-nilai dan 

menyusun hubungan antarnilai tersebut, kemudian memilih nila-nilai yang 

terbaik untuk diterapkan. 

5) Tingkat karakterisasi (characterization), yaitu sikp dan erbuatan yang secara 

konsisten dilakukan oleh seserang selaras dengan nilai-nilai yang dapat 
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diterimanya, sehingga sikap dan perbuatan itu seolah-olah telah menjadi ciri-

ciri pelakunya. 

Adapun indikator hasil belajar pada ranah afektifnya adalah sebagai berikut: 

a. Kedisiplinan  

b. Rasa ingin tahu  

c. Keberanian  

d. Tanggung Jawab  

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Menurut Harrow (dalam Purwanto, 2014: 52) ada enam 

aspek ranah psikomotoris, yakni (a) gerakan reflex, (b) keterampilan gerakan dasar, 

(c) kemampuan perceptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan 

keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan gerakan interpretative. 

2.1.4 Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.4.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya (Susanto, 2014: 6). Sedangkan menurut Gunawan 

(2013: 51) IPS merupakan satu mata pelajaran yang diberikan di SD yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial.  
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NCSS menjelaskan istilah social studies (Pendidikan IPS) sebagai berikut. 

The term social studies is used to include history, economics, antropology, 

sociology, civics, geography and all modifications of subjects whose content 

as well as aim is social. In all content definitons, the social studies is 

conceived as the subject matter of the academic disciplines somehow 

simplified, adapted, modified, or selected for school instruction. 

Pendidikan IPS merupakan perpaduan dari sejarah, ekonomi, antropologi, 

sosiologi, kewarganegaraan, geografi dan semua modifikasi dari mata pelajaran 

sosial lainnya. Dalam semua definisi konten, IPS dipahami sebagai subjek disiplin 

akademik yang disederhanakan, diadaptasi, dimodifikasi, atau dipilih untuk 

pembelajaran di sekolah. 

Sapriya (2014: 7) berpendapat bahwa mata pelajaran IPS merupakan sebuah 

nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi 

serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk 

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

serta warga dunia yang cinta damai (BNSP 2007: 575). 

Menurut Taneo (2010: 1.14) IPS adalah ilmu pengetahuan yang 

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu 
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lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk 

dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. 

Taneo (2010: 1.13) mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa IPS 

harus dipelajari:  

a. Agar siswa dapat mensistematisasikan bahan informasi, dan atau kemampuan 

yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi bermakna. 

b. Agar siswa dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial 

secara rasional dan bertanggung jawab.  

c. Agar siswa dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan 

sendiri dan antar manusia.  

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan 

pelajaran yang disusun untuk membekali siswa agar dapat hidup bersama dengan 

sesamanya dan saling berinteraksi satu sama lain. IPS adalah mata pelajaran yang 

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

lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk 

dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan.  

2.1.4.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk membentuk dan 

mengembangkan pribadi warga Negara yang baik (good citizenship). Dengan 

demikian, tujuan pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta 

didik dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang lebih tinggi (Susanto, 2014: 10). 
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Ahmadi (2014: 9) tujuan IPS adalah membina anak didik menjadi warga 

Negara yang baik yang memiliki pengetahuan keterampilan dan kepedulian sosial 

yang berguna bagi dirinya sendiri serta masyarakat dan Negara. 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan: 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inquiry, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai–nilai sosial dan kemanusiaan.  

d. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan global (BSNP 

2007: 575). 

Menurut Gunawan (2013: 52-53) juga berpendapat bahwa atapelajarn IPS 

bertujuan agar anak memiliki kemampuan sebagai berikut:  

a. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupannya kelak di masyarakat. 

b. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan 

menyusul alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di 

masyarakat. 

c. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama 

warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. 
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d. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan 

keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari 

kehidupan tersebut. 

e. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan 

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Susanto (2014: 13) berpendapat ada tiga kajian utama berkenaan dengan 

dimensi tujuan pembejaran IPS, yaitu: a) pengembangan kemampuan berpikir 

siswa; b) pengembangan nilai dan etika; c) pengembangan tanggung jawab dan 

partisipasi sosial. 

Uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan IPS adalah 

mengajarkan seorang individu untuk berpikir secara kritis dan logis dalam 

berinteraksi dengan orang lain. 

2.1.4.3 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial 

Gunawan (2013: 51) ruang lingkup matapelajaran IPS meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a. Manusia, tempat, dan lingkungan 

b. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan 

c. Sistem sosial dan budaya 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

e. IPS SD sebagai pendidikan global (global education), yakni: mendidik siswa 

akan kebhinekaan bangsa, budaya, dan peradaban di dunia; menanamkan 
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kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan transportasi antar bangsa di 

dunia; mengurangi kemiskinan, kebodohan dan perusakan lingkungan. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a) Manusia, tempat, dan lingkungan. 

b) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 

c) Sistem sosial dan budaya. 

d) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan (BSNP, 2007: 575). 

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup IPS mencakup manusia, lingkungan, 

sejarah, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan. Dalam penelitian ini, ruang 

lingkup IPS yang akan diteliti masuk pada ruang lingkup manusia, lingkungan, 

sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya dengan standar kompetensi: “Mengenal 

sumber daya alam, kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi”. Kompetensi dasar yaitu: “2.4 Mengenal 

permasalahan sosial di daeranya”. 

2.1.4.4 Pembelajaran IPS di SD 

Pembelajaran IPS di sekolah dasar mencakup hal-hal yang ada disekitar 

lingkungan peserta didik. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran 

IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata 

pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia 

yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Mata 

pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses 
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pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat (KTSP, 2006 :175). 

Dalam pembelajaran ada beberapa ketrampilan yang terdapat dalam IPS 

menurut Depdiknas (2007:15) adalah: 

a. Ketrampilan berpikir yaitu kemampuan mendeskripsikan, mendefinisikan, 

mengklasifikasi, membuat hipotesis, membuat generalisasi, memprediksi, 

membandingkan dan mengkontraskan dan melahirkan ide-ide baru. 

b. Ketrampilan akademik yaitu kemampuan membaca, menelaah, menulis, 

berbicara, mendengarkan, membaca dan menginterpretasi peta, membuat garis 

besar, membuat grafik dan membuat catatan. 

c. Ketrampilan penelitian yaitu mendefinisikan masalah, merumuskan suatu 

hipotesis, menemukan dan mengambil data yang berhubungan dengan masalah, 

menganalisis data, mengevaluasi hipotesis dan menarik kesimpulan, menerima, 

menolak atau memodifikasi hipotesis dengan tepat. 

d. Ketrampilan sosial yaitu kemampuan bekerja sama, memberikan kontribusi 

dalam tugas dan diskusi kelompok, mengerti tanda-tanda nonverbal yang 

disampaikan oleh orang lain, merespon dalam cara-cara menolong masalah 

yang lain, memberikan penguatan terhadap kelebihan orang lain, dan 

mempertunjukkan kepemimpinan yang tepat. 

2.1.4.5 Penilaian dalam IPS 

Evaluasi adalah keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar 

pengambilan keriteria (purwanto, 2013: 1). Menurut Gunawan (2013: 79) evaluasi 
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pembelajaran penting untuk menentukan apakah siswa dapat melanjutkan studi ke 

jenjang yang lebih tinggi atau mengulang materi ajar yang lama. Bagi guru, evaluasi 

pembelajaran penting untuk mengetahui efektivitas dalam pembelajaran.  

Evaluasi dalam pembelajaran IPS menurut Solihatin dan Raharjo (2011: 43) 

adalah menerapkan prinsip keseimbangan antara formal tes dan nonformal tes 

dengan alat evaluasi tes dan nontes. Evaluasi tersebut dilakukan secara continue, 

utuh, dan menyeluruh. 

Asas evaluasi pembelajaran IPS menurut Wahap (2011: 1.31-1.32) 

meliputi: (1) asas komprehensif, yang mencakup penguasaan penguasaan materi, 

kecakapan keterampilan, kesadaran, dan sikap mentalnya (aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor), (2) asas kontinuitas, berarti mensyaratkan bahwa evaluasi wajib 

dilaksanakan secara berkesinambungan mulai pra, proses, hingga akhir 

pembelajaran, (3) asas objektif, berarti evaluasi yang dilaksanakan harus diukur dan 

dinilai dengan apa adanya. 

Jenis evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran IPS adalah obyektif tes 

dengan pilihan ganda dan uraian. 

2.1.5 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilakukan 

dengan pembagian kelompok belajar dengan memberi kesempatan kepada setiap 

peserta didik untuk bekerja sama dengan semua semua siswa dalam tugas-tugas 

yang diberikan oleh. (Susanto, 2014: 198). 
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Hamruni (2012: 121) pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

pembelajaran yang menerapkan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 

empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, 

jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). 

Dalam pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan sejumlah 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda 

(Hamdani, 2011: 30). Model pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang banyak digunakan dan manjadi perhatian serta dianjurkan oleh 

para ahli pendidikan (Rusman, 2014: 205) 

Menurut Suprijiono (2012: 58) ada lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif. Unsur-unsur tersebut antara lain: 1) saling ketergantungan positif;  

2) tanggung jawab perseorangan; 3) interaksi promotif, 4) komunikasi 

antaranggota; 5) pemrosesan kelompok. 

Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus 

agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, seperti menjadi 

pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau 

tugas yang direncanakan untuk diajarkan (Jauhar, 2011: 53). Sedangkan menurut 

Wena (2013: 189) pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran 

kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. 

Berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil 

yang dibentuk secara heterogen, sehingga siswa terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Dalam pembelajara kooperatif diterapkan strategi dengan jumlah 
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siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Unsur 

model pembelajaran model pembelajaran kooperatif yaitu saling ketergantungan 

positif, tanggung jawab perseorangan, interaksi promotif, komunikasi 

antaranggota, dan pemrosesan kelompok. 

2.1.6 Model Pembelajaran NHT 

2.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran NHT 

Numbered Head Together (NHT) adalah suatu model pembelajaran 

berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas 

kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara satu dan 

yang lainnya (Susanto, 2014: 227). Sedangkan menurut Hamdayama (2014: 175) 

NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 

memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasa akademik. 

Tujuan dari NHT adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk saling 

berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu 

untuk meningkatkan kerja siswa, NHT juga bias diterapkan untuk semua mata 

pelajaran dan tingkat kelas (Huda, 2013: 203). 

Menurut Susanto (2014:231) ciri-ciri pembelajaran kooperatif tipe NHT 

yaitu: 

a. Kelompok heterogen 

b. Setiap anggota kelompok memiliki nomor kepala yang berbeda-beda 

c. Berpikir bersama (head together) 
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Menurut Hamdani (2010:89-90) menyatakan bahwa model numbered head 

together memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model pembelajaran 

kooperatif ini adalah: 1)setiap siswa menjadi siap; 2) siswa dapat melakukan diskusi 

dengan sungguh-sungguh; 3) siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang 

pandai. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif ini adalah:  

1) kemungkinan nomor yang telah di panggil, akan di panggil lagi oleh guru; 2) tidak 

semua anggota kelompok di panggil guru. 

Kelebihan dan kekurangan Numbered Head Together (NHT) menurut 

Hamdayama (2014: 177), kelebihannya antara lain: (a) melatih siswa untuk dapat 

bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain; (b) melatih siswa untuk bias 

menjadi tutor sebaya; (c) memupuk rasa kebersamaan; (d) membuat siswa menjadi 

terbiasa dengan perbedaan. Sedangkan kekurangannya adalah: (a) siswa yang sudah 

terbiasa dengan cara konvensional akan sedikit kewalahan; (b) guru harus bisa 

memfasilitasi siswa; (c) tidak semua mendapat giliran. 

2.1.6.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran NHT 

Suprijono (2012: 92) menjelaskan bahwa pembelajaran dengan 

mengguankan model numbered head together diawali dengan Numbering. Guru 

membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya 

mempertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari. Jika jumlah siswa dala satu 

kelas terdiri dari 40 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan jumlah 

konsep yang dipelajari, maka tiap kelompok terdiri dari 8 orang. Tiap-tiap orang 

dalam tiap-tiap kelompok dibri nomor 1-8. Kemudian guru mengajukan beberapa 

pertanyaan dan tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads 
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Together”berdiskusi memikirkan jawaban yang benar. Langkah berikutnya guru 

memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. Mereka 

diberi kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah diterimanya dari 

guru. 

Hamdani (2011: 89) menyebutkan langkah-langkah model pembelajaran 

Numbered Head Together adalah sebagai berikut:  

a. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor.  

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya.  

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota 

kelompok mengetahui jawabannya.  

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan siswa yang nomornya dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka.  

e. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor 

lain.  

f. Kesimpulan  

2.1.7 Media Pembelajaran 

2.1.7.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran yang dimaksudkan untuk memudahkan, memperlancar komunikasi 

antara guru dan siswa sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif dan 

berhasil dengan baik. Media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting 

sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran (Susanto, 2014: 315). 

Sedangkan menurut Kustandi (2013: 8) media pembelajaran adalah alat yang dapat 
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membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan 

yang disampaikan, sehingga data mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik 

dan sempurna. 

Asyhar (2012: 8) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari berbagai sumber 

secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Media tidak 

hanya berupa TV, radio, komputer, tetapi juga meliputi manusia sebagai sumber 

belajar atau kegiatan, seperti diskusi, seminar simulasi, dan sebagainya. Dengan 

demikian, media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa 

sehingga mendorong terciptanya peoses belajar pada diri siswa 

(Hamdani, 2011: 244). Sementara Daryanto (2013: 4) berpendapat bahwa media 

pembelajaran merupakan sarana perantara dalam proses pembelajaran.  

Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran (Hamdani, 2011: 243). Menurut Aqib (2014: 50) media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan 

merangsang terjadinya proses belajar pada si pembelajar (siswa). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

media adalah alat atau perantara yang dapat menyampaikan pesan atau inti 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Media 

pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen 
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dalam sistem pembelajaran. Media pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media tidak hanya 

berupa TV, radio, komputer, tetapi juga meliputi manusia sebagai sumber belajar 

atau kegiatan, seperti diskusi, seminar simulasi, dan sebagainya.  

2.1.7.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Sanjaya (2014: 170-171) berpendapat bahwa fungsi media pembelajaran 

secara khusus adalah: 

a. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. 

b. Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. 

c. Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. 

Secara umum, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi diantaranya 

adalah:  

a. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 

Dengan perantaraan gambar, potert, slide, film, video, atau media yang lain, 

siswa dpat memperoleh gambaran yang nyata tentang benda atau peristiwa 

sejarah.  

b. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya 

jauh, berbahaya, atau terlarang.  

c. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati 

secara langsung karena ukurannya terlalu besar ataubterlalu kecil.  

d. Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung.  

e. Mengamati dengan teliti binatang–binatang yang sukar diamati secara 

langsungkarena sukar ditangkap.  
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f. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati.  

g. Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar diawetka.  

h. Dengan mudah membandingkan sesuatu. Dengan bantuan gambar, model, atau 

foto, siswa dapat dengan mudah membandingkan dua benda yang berbeda, 

seperti sifat, ukuran, warna, dan sebagainya.  

i. Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat. 

j. Dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara cepat. 

k. Mengamati gerakan-gerakan mesin atau alat yang sukar diamati secara 

langsung. 

l. Melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat. 

m. Melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang atau lama. 

n. Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mangamati suatu objek 

secara serempak. 

o. Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan tempatnya masing-masing 

(Hamdani, 2010: 246-248).  

Menurut Aqib (2014: 51) berpendapat bahwa fungsi media pembelajaran 

secara umum adalah: (1) menyeragamkan penyampaian materi; (2) pembelajaran 

lebih jelas dan menarik; (3) proses pembelajaran lebih interaksi; (4) efisiensi waku 

dan tenaga; (5) meningkatkan kualitas hasil pembelajaran; (6) belajar dapat 

dilakukan kapam saja dan dimana saja; (7) menumbuhkan sikap positif belajar 

terhadap proses dan materi belajar; (8) meningkatkan peran guru kearah yang lebih 

positif dan produktif. 
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Berdasarkan pendapat ahli tersebut disimpulkan fungsi media pembelajaran 

adalah menyampaikan materi pembelajaran secara lebih jelas dan menarik sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan maksimal, menyeragamkan 

penyampaian materi, pembelajaran lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran 

lebih interaksi, efisiensi waku dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran, belajar dapat dilakukan kapam saja dan dimana saja, menumbuhkan 

sikap positif belajar terhadap proses dan materi belajar, meningkatkan peran guru 

kearah yang lebih positif dan produktif, menangkap suatu objek atau peristiwa-

peristiwa tertentu, memanipulas keadaan, menambah motivasi belajar siswa. 

2.1.7.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran menurut Sudjana (2010: 2) memiliki manfaat yaitu: 

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan 

motivasi siswa. 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

baik. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengar 

uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasi dan lain-lain. 
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 Susilana dan Cepi (2009: 9) menyebutkan bahwa secara umum media 

mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestikanya. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

 Menurut Susilana (2014: 323) berpendapat manfaat media pembelajaran 

di dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: a) media pembelajaran 

dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar 

serta meningkatakan proses dan hasil belajar; b) media pembelajaran dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya; 

c) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang, dan waktu; d) 

media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta kemungkinan terjadinya 

interaksi langsung dengan guru dan masyarakat serta lingkungannya, seperti 

melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. 
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 Berdasarkan penjelasan manfaat media pembelajaran diatas, dapat 

disimpulkan bahwa manfaat media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi 

siswa dalam proses pembelajaran serta melatih siswa untuk belajar mandari sesuai 

kemampuan dan bakat yang dimiliki. Dengan bantuan media pembelajaran 

diharapkan siswa memahami secara mudah dan tuntas sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. 

2.1.7.4 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

 Sanjaya (dalam Hamdani, 2010: 257) mengungkapkan pertimbangan 

dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yaitu dengan menggunakan kata 

ACTION (Acces, Cost, Technology, Interactivity, Organization, Novelty). 

a. Acces, artinya kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam 

pemilihan media. 

b. Cost, arinya pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan 

suatu media harus seimbang dengan manfaatnya. 

c. Technology, artinya ketersediaan teknologinya dan kemudahan dalam 

penggunaannya. 

d. Interactivity, artinya mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau 

interaktivitas. 

e. Organization, artinya dukungan organisasi atau lembaga dan cara 

pengorganisasiannya. 

f. Novelty, artinya aspek kebaruan dari media yang dipilih. Media yang lebih baru 

biasanya lebih menarik dan lebih baik.      
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 Kriteria pemilihan media pembelajaran menurut Susilana (2009: 70-73) 

adalah sebagai berikut: 

a. Kesesuaian dengan tujuan 

b. Kesesuaian dengan materi pembelajaran 

c. Kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa 

d. Kesesuaian dengan teori 

e. Kesesuaian dengan gaya belajar siswa 

f. Kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung dan waktu yang 

tersedia.  

2.1.7.5 Hubungan Kerucut Pengalaman Edgar Dale dengan Media Pembelajaran.  

Edgar Dale dan James Finn merupakan dua tokoh yang berjasa dalam 

pengembangan teknologi pembelajaran modern. Edgar Dale mengemukakan 

tentang kerucut pengalaman (Cone of Experience) yang tampak dalam gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 2.2 Kerucut Pengalaman oleh Edgar Dale 

        (Arsyad, 2013: 14) 
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Kerucut pengalaman Dale menggambarkan bahwa pengalaman belajar yang 

diperoleh siswa dapat berupa konkret dan abstrak melalui partisipasi siswa dalam 

kejadian nyata, pengamatan kejadian nyata, pengamatan kejadian menggunakan 

media, dan pengamatan simbol. Pengalaman belajar yang paling konkret 

diperoleh dari pengalaman siswa secara langsung terhadap suatu objek yang 

memiliki tujuan tertentu.Sedangkan pengalaman belajar yang paling abstrak 

diperoleh siswa apabila pengalaman tersebut berkaitan dengan simbol-simbol 

verbal. 

Berdasarkan teori tersebut, maka disimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran berkaitan erat dengan pengalaman belajar yang diperoleh siswa. 

Dalam proses pemerolehan pengalaman belajar tertentu, guru sebaiknya 

memperhatikan jenjang atau tingkat pengalaman tersebut, baik konkret maupun 

abstrak. Oleh sebab itu, pemilihan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran harus sesuai dengan tujuan dan pengalaman belajar yang ingin 

dicapai.  

2.1.7.6 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Menurut Aqib (2014: 52) media pembelajaran digolongkan menjadi: 

a. Media grafis (simbol-simbol komunikasi visual), misalnya: gambar/foto, 

sketsa, diagram, grafik, kartun, poster, peta/globe, papan flannel, dan papan 

bulletin. 

b. Media audio (dikaitakn dengan indera pendengaran), misalnya: radio dan alat 

perekam pita magnetik. 
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c. Multimedia (dibantu proyeksi LCD), misalnya file program computer 

multimedia. 

Hamdani (2011: 250-254) menyebutkan ada berbagai jenis media 

pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pengajaran, diantaranya: 

a. Media grafis berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. 

Jenis media grafis diantaranya: gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau 

chart. 

b. Teks, media ini membenatu siswa untuk fokus pada materi karena cukup 

mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi. 

c. Audio, memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek, mengklasifikasikan 

objek, mampu menunjukkan hubungan spasial dari satu objek, membantu 

menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. 

d. Media grafik mampu menunjukkan objek dengan ide, menjelaskan konsep yang 

sulit, menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret, menunjukkan dengan jelas 

suatu langkah yang prosedural. 

e. Media animasi menyediakansuatu tiruan yang apabila dilakukan pada peralatan 

yang sesungguhnya terlalu mahal atau berbahaya. 

f. Media video cocok untuk mengajarka materi dalam ranah perilaku atau 

psikomotorik. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimulkan bahwa media pembelajaran 

ada beragam jenisnya, setiap media pembelajaran tersebut dapat digunakan sesuai 

dengan jenis materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Dalam penelitian ini 

menggunakan media gambar yang termasuk salah satu jenis media grafis. 
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2.1.8 Media Pembelajaran Gambar 

Gambar merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di 

dalam setiap kegiatan pengajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya, tanpa 

memerlukan perlengkapan, dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya 

(Daryanto, 2013: 108). Kustandi (2013: 41) berpendapat bahwa gambar atau foto 

adalah media yang sering digunakan. Gambar atau foto berfungsi untuk 

menyampaikan pesan melalui dgambar yang menyangkut indera penglihatan. 

Selain itu, median gambar mempunyai tujuan untuk menarik perhatian, 

memperjelas materi, mengilustrasikan fakta atau informasi yang mungkin akan 

cepat jika diilustrasikan dengan gambar. 

Hamdani (2011: 250) mengatakan gambar atau foto adalah media yang 

paling umum dipakai. Keduanya merupakan bahasa yang paling umum, yang dapat 

dimengerti dan dapat dinikmati di mana-mana. Beberapa kelebihan media gambar 

antara lain:  

a. Sifatnya konkrit; gambar lebih realistis menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal semata. 

b. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek 

atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan para siswa tidak selalu bias dibawa 

ke objek atau peristiwa tersebut. Gambar atau foto dapat mengatasi hal tersebut. 

c. Media gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kata. Sel 

atau penampang daun yang tidak mungkin kita lihat dengan mata telanjang 

dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar atau foto. 
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d. Gambar dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia berapa saja sehingga dapat mencegah kesalahpahaman. 

e. Harga murah dan gampang didapat serta digunakan, tanpa memerlukan 

peralatan khusus. 

Media gambar juga mempunyai beberapa kelemahan. Menurut Hamdani 

(2011: 251) gambar mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:  

a. Gambar hanya menekankan persepsi indera mata 

b. Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran 

c. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

Syarat yang perlu dipenuhi oleh gambar yang baik sebagai media 

pendidikan, antara lain sebagai berikut: 

a. Autentik, yaitu gambar tersebut harus secara jujur menunjuk seperti benda 

sebenarnya. 

b. Sederhana, yaitu komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukka poin-

poin pokok gambar. 

c. Ukuran relating, yaitu gambar dapat membesarkan atau memperkecil objek atau 

benda sebenarnya. 

d. Gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

e. Tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus 

(Hamdani, 2011: 251) 



78 
 

 
 

2.1.1 Penerapan Model NHT dengan Media Gambar pada Pembelajaran 

IPS  

Dalam pelaksanaannya, penerapan model pembelajaran NHT ini akan 

dibantu dengan media gambar agar pembelajaran yang dilakukan optimal. Gambar 

merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di dalam setiap kegiatan 

pengajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya, tanpa memerlukan 

perlengkapan, dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya (Daryanto, 2013: 

108). 

Penggunaan gambar akan mempermudah guru dalam penyampaian materi 

yang akan diajarkan dan menarik perhatian siswa. Dengan begitu maka kegiatan 

pembelajara yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran NHT dengan 

media gambar akan menyenangkan dan optimal. 

Langkah-langkah model NHT dengan media gambar adalah sebagai 

berikut:  

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

b. Guru menampilkan materi pelajaran dengan menggunakan gambar untuk 

dipelajari siswa.  

c. Guru menjelaskan materi pokok dengan menggunakan media gambar tersebut.  

d. Siswa dibagi dalam 5 kelompok  

e. Setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor.  

f. Guru membagi tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya.  
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g. Kelompok mendiskusiksn jawaban dan memastikan setiap anggota kelompok 

dapat mengerjakannya. 

h. Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil diskusi.  

i. Siswa lain menanggapi, kemudian guru menunjuk nomor yang lain.  

j. Guru melakukan refleksi terhadap hasil kerja  

k. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi 

pelajaran.  

l. Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

2.1.10 Teori Belajar yang Mendasari Model NHT dengan Media Gambar  

Ada beberapa teori yang akan dijadikan dasar atau pedoman dalam 

melakukan penelitan ini, teori tersebut akan menjadi acuan dalam menerapkan 

model pembelajaran NHT berbantuan gambar antara lain: 

a. Teori Belajar Konstruktivisme 

Tori belajar konstruksivisme adalah teori belajar yang berkenaan dengan 

kesiapan anak utnuk belajar, yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual 

dari lahir hingga dewasa (Jauhar, 2011:40).  

Thobroni (2011: 109) menyatakan bahwa hal yang paling penting dari teori ini 

adalah guru tidak boleh hanya memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus 

membangun pengetahuan di dalam benaknya. Seorang guru dapat membantu proses 

ini dengan cara membuat pembelajaran menjadi sangat bermakna dan sangat 

relevan bagi siswa. Selain itu, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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menemukan atau menrapkan ide-ide dan mengajak siswa menggunakan strategi-

strategi mereka sendiri untuk belajar. Proses konstruksi pengetahuan dilakukan 

secara bersama-sama dengan bantuan yang diistilahkan dengan scaffolding, 

misalnya dengan memberikan petunjuk, pedoman, bagan / gambar, prosedur, atau 

balikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan contoh, demontrasi, ata praktik dariorang 

dewasa. Teori ini melandasi munculnya pembelaja ran kolaboratif / kooperatif, 

pembelajaran berbasis masalah (PBL), dan pembelajaran kontekstual  

(Sani, 2013: 19-20). 

Teori belajar konstruktivisme mendukung model NHT dengan media 

gambar karena dalam pembelajaran ini siswa menemukan konsep dan prinsip 

pengetahuan sendiri melalui tayangan gambar, kemudian siswa mengkonstruksi 

sendiri pengalaman belajarnya dengan menemukan jawaban terhadap masalah yang 

didiskusikan melalui pembentukan kelompok belajar dengan model NHT. 

b. Teori Belajar Behaviorisme 

Teori behaviorisme adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman (Sani, 2013: 4). Sedangkan menurut Budiningsih 

(2012: 20) teori behaviorisme mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran 

merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tindakannya perubahan 

tingkah laku.  

Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari pengalaman yang dicetuskan oleh Gagne dan Berlier. Teori 

ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap 
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arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal 

sebagai aliran yang tampak sebabagai hasil belajar (Thobroni, 2011: 64). 

Teori ini mendasari model NHT dengan media gambar karena dalam 

pembelajaran ini siswa akan diberikan rangsangan oleh guru berupa gambar dalam 

gambar agar respon siswa terhadap pembelajaran akan semakin meningkat dan 

siswa menjadi aktif, karena siswa dituntuk untuk memberikan jawaban terhadap 

masalah yang diberikan oleh guru. 

c. Teori Belajar Kognitivisme 

Menurut Budiningsih (2012: 51) teori kognitif adalah perubahan persepsi 

dan pemahaman, yang tidak selalu benbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan 

dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yag telah tertata dalam bentuk struktur  kognitif yang 

dimilikinya. 

Teori ini lebih menekankan kepada proses belajar dari pada hasil belajar. 

Bagi yang menganut aliran kognivitivistik, belajar tidak hanya melibatkan 

hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses 

berpikir yang sangat kompleks. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun di 

dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan 

lingkungan. Proses ini tidak hanya berjalan terpatah-patah, terpisas-pisah, tetapi 

melalui proses mengalir, bersambung dan menyeluruh (Thobroni, 2011: 93) 

Teori belajar kognitivisme mendukung model NHT dengan media gambar 

karena dalam pembelajaran ini siswa berpartisipasi secara aktif untuk memperoleh 
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pengalaman dan menemukan konsep dan prinsip pengetahuan sendiri melalui 

tayangan gambar. 

Dari berbagai teori belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga teori 

tersebut akan diimplemantasikan melalui model pembelajaran NHT dengan media 

gambar pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai pendukung antara lain:  

a. Kamik Suryani pada tahun 2013 dengan judul penelitian Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas V SDN 

Wonokromo II Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas guru 

mengalami peningkatan dengan skor rata-rata dari siklus I sebesar 75%, siklus 

II sebesar 78,13%, dan siklus III sebesar 88,54%. Aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan skor rata-rata dari siklus I sebesar 73,44%, siklus II 

sebesar79,69%, dan siklus III sebesar 89,06%. Sedangkan yang mencapai nilai 

65 atau lebih pada siklus I sebesar 75%, siklus II sebesar 79%, dan siklus III 

sebesar 87,5%.   

http://ejurnal.unnes.ac.id/index.php/indek/search/advacedResults 

b. Joko Widodo pada tahun 2014 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas V SDN Petemon X-358 Surabaya. 

http://ejurnal.unnes.ac.id/index.php/indek/search/advacedResults
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisi data nilai rata-rata hasil belajar 

siswa pada siklus 1 sebesar 60,97 mengalami peningkatan pada siklus 2 

mencapai 64,72 dan pada siklus III mencapai 89,58. Hasil aktivitas guru pada 

siklus 1 sebesar 61,54%, mengalami peningkatan pada siklus II mencapai 75 % 

dan pada siklus III mencapai 90,38 %. Hasil aktivitas siswa pada siklus I 

mencapai 63,33%, Mengalami Peningkatan pada siklus II mencapai 75,39 % 

dan pada siklus III mencapai 88,79 %. 

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian 

pgsd/article/view/10679/baca-artikel 

c. Pulung Dhian Wijarnoko pada tahun 2014 dengan judul Numbered Head 

Together Berbantuan Media Visual Untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran PKn. Hasil penelitian diperoleh bahwa kualitas pembelajaran 

mengalami peningkatan. Keterampilan guru meningkat setiap pertemuan 

dengan jumlah skor 22; 28; 32. Aktivitas siswa dengan rata-rata skor 18,8; 23,1; 

26,3 dan prosentase ketuntasan hasil belajar siswa meningkat berturut-turut 

33,3%; 51,4%; 88,2%. 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jlj 

d. Eka Putri Niulasari pada tahun 2014 dengan judul penelitian Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT untuk Maningkatkan Hasil Belajar IPS 

Kelas V SDN Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

yang diperoleh pada siklus I sebesar 57,50 (40%), siklus II sebesar 69,10 (60%), 

dan siklus III sebesar 82,60 (95%). Selain itu, dari hasil penelitian juga 

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian%20pgsd/article/view/10679/baca-artikel
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian%20pgsd/article/view/10679/baca-artikel
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jlj
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menunjukkan adanya peningkatan aktivitas guru, aktivitas siswa, afektif siswa, 

dan psikomotor siswa. 

http://ejurnal.unnes.ac.id/index.php/indek/search/advacedResults 

e. Nurul Istiqomah pada tahun 2013 dengan judul penelitian Penggunaan Model 

Numbered Heads Together (NHT) dalam Peningkatan Pembalajaran IPS Siswa 

Kelas IV Sekolah Dasar. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan model 

Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan pembelajaran IPS 

tentang perkembangan teknologi siswa kelas IV SD Negeri Wadas Tahun 2013. 

http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/search/results 

f. Darmayasa pada tahun 2013 dengan judul penelitian Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray berbantuan Media Gambar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase rata-rata motivasi belajar pada 

siklus I baru mencapai 68,76%, setelah dilaksanakan tindakan pada siklus II 

persentase rata-rata motivasi belajar sebesar 83,38%, Persentase hasil belajar 

siswa pada siklus I mencapai 67,5% dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 

73,07%, setelah dilaksanakan tindakan pada siklus II persentase rata-rata hasil 

belajar siswa mencapai 81,34 % dan ketuntasan belajar klasikal menjadi 96,15 

%. 

http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/search/results 

g. Mira Tri Utami pada tahun 2014 dengan judul “Penggunaan Tipe STAD dengan 

Media Gambar dalam Peningkatan Pembelajaran IPS di Kelas IV Sekolah 

Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tipe STAD dengan 

media gambar dapat meningkatkan pembelajaran IPS, baik peningkatan 

http://ejurnal.unnes.ac.id/index.php/indek/search/advacedResults
http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/search/results
http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/search/results
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terhadap guru dalam melaksanakan tipe STAD dengan media gambar, keaktifan 

siswa dalam pembelajaran (aktivitas belajar) dan hasil belajar siswa. 

h. Penelitian yang ditulis oleh Todd Haydon tahun 2010 dengan judul “Effects of 

Numbered Heads Together on the Daily Quiz Scores and On-Task Behavior of 

Students with Disabilities (Pengaruh Numbered Heads Together pada Skor Kuis 

Harian dan pada Tugas Perilaku Siswa Penyandang Cacat)”. Hasil penelitian 

menunjukkan: 

Results indicated that three students with various disabilities had higher 

percent intervals of on-task behavior and daily quiz scores during either Heads 

Together condition. Teacher satisfaction ratings suggested that Heads Together 

was easy to implement, and all three students preferred this strategy to baseline 

instruction. A discussion of study limitations, implications, and future research 

directions is included. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga siswa dengan berbagai cacat memiliki 

interval persen lebih tinggi dan kuis harian memperoleh skor baik selama 

menggunakan Heads Together. Guru menyarankan bahwa Heads Together 

adalah mudah diterapkan, dan tiga siswa lebih suka strategi ini untuk instruksi 

dasar. Sebuah pembahasan studi keterbatasan, implikasi, dan arah penelitian 

masa depan disertakan. 

http://link.springer.com/Science /10.1007/s10864-010-9108-3 

i. Larry Maheday, Ph.D. pada tahun 2006 dengan judul “The Effects of Numbered 

Heads Together with and Without an Incentive Package on the Science Test 

Performance of a Diverse Group of Sixth Graders (Pengaruh Numbered Heads 

http://link.springer.com/Science%20/10.1007/s10864-010-9108-3
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Together dengan dan Tanpa Paket Insentif terhadap Kinerja Uji Ilmu Grup 

Beragam pada Kelas Enam)”. Hasil penelitian menunjukkan: 

Previous research has shown that Numbered Heads Together is an efficient and 

effective instructional technique to increase student responding and to improve 

achievement. 

Penelitian sebelumnya tekah menunjukkn bahwaNumbered Heads Together 

adalah instruksional yang efisien dan efektif untuk meningkatkan prestasi. 

http://link.springer.com/Science /10.1007/s10864-005-9002-6 

j. Ali Ebrahim pada tahun 2010 dengan judul “The Effect Of Cooperative 

Learning Strategies On Elementary Students’ Science Achievement and Social 

Skills In Kuwait (Pengaruh Strategi Pembelajaran Kooperatif Pada Prestasi 

dan Keterampilan Sosial Siswa Sekolah Dasar di Kuwait)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 

Analysis of the achievement test scores and the social skills survey responses 

revealed that cooperative learning strategies have significantly (p > 0.05) more 

positive effects on both students’ achievement and social skills than teacher-

centered strategies. These results provide an evidential base to inform policy 

decisions and encourage and persuade teachers to implement cooperative 

learning methods in Kuwaiti classrooms. 

Analisis pencapaian nilai tes dan tanggapan survei keterampilan sosial 

mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif secara signifikan (p> 

0,05) lebih banyak efek positif pada prestasi kedua siswa dan keterampilan 

sosial daripada strategi berpusat pada guru. Hasil ini memberikan dasar bukti 
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untuk menginformasikan keputusan kebijakan dan mendorong dan membujuk 

para guru untuk menerapkan metode pembelajaran kooperatif di kelas Kuwait. 

http://link.springer.com/Science/10.1007/s10763-011-9293-0 

Berdasarkan kajian empiris diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian 

tersebut dapat digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini yang berjudul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model NHT dengan Media 

Gambar pada Siswa Kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang”. 

 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Data awal hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan tim 

kolaborasi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya hasil belajar   

pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang adalah  partisipasi siswa dalam 

belajar masih rendah, hal ini terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung siswa 

kurang aktif menanggapi pernyataan maupun pertanyaan dari guru dan siswa harus 

ditunjuk agar mau bertanya. Siswa kurang berani dalam menyatakan pendapatnya 

dimuka umum, sehingga siswa cenderung pendiam ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Pembelajaran masih dilaksanakan dengan guru sebagai pusat dalam 

pembelajaran, guru belum menggunkan metode yang inovatif, metode yang 

digunakan adalah metode ceramah sehingga siswa kurang berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran. Media yang digunakan oleh guru masih sederhana dan kurang 

menarik bagi siswa. Belum ada pembentukan kelompok belajar dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung sehingga parsitipasi, kerjasama, dan kompetensi 

diantara siswa kurang dikembangkan. 

http://link.springer.com/Science/10.1007/s10763-011-9293-0


88 
 

 
 

Jika kondisi pembelajaran dalam kelas seperti uraian di atas, maka sebaiknya 

guru melakukan upaya untuk mengubah metode dan model  pembelajaran yang 

digunakan, karena model pembelajaran yang digunakan guru sebagaimana uraian 

diatas kurang memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga 

pengetahuan siswa masih abstrak. Oleh karena itu model pembelajaran yang dapat 

diterapkan guru adalah model pembelajaran NHT dengan media gambar. 

Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal maka diperlukan inovasi dalam 

pembelajaran. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Model pembelajaran tipe NHT pada dasarnya merupakan 

sebuah variasi diskusi kelompok dengan ciri khasnya adalah guru hanya menunjuk 

seorang siswa yang mewakili kelompoknya tanpa memberitahu terlebih dahulu 

siapa yang akan mewakili kelompoknya tersebut. Sehingga cara ini menjamin 

keterlibatan total semua siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran setelah siswa 

dibagi ke dalam beberapa kelompok secara heterogen, masing–masing siswa dalam 

satu kelompok diberi nomor yang berbeda dengan anggota yang lain. Kemudian 

masing–masing angota kelompok mendiskusikan lembar kerja siswa yang 

diberikan guru, mereka saling bekerjasama untuk menyelesaikan dan mengajari 

anggota kelompok yang belum mengetahui cara mengerjakannya. Selanjutnya guru 

memanggil nomor dan memilih salah satu nomor dari beberapa kelompok secara 

acak untuk menyampaikan hasil jawaban. Langkah terakhir adalah menarik 

kesimpulan secara bersama–sama antara guru dengan siswa. 
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Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT diharapkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar akan meningkat. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam skema dibawah ini: 
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Langkah-langkah penerapan model NHT dengan media 

gambar yaitu:  

a) Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai.  

b) Guru menampilkan materi pelajaran dengan 

menggunakan gambar untuk dipelajari siswa.  

c) Guru menjelaskan materi pokok dengan menggunakan 

media gambar tersebut.  

d) Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam 

kelompok mendapat nomor.  

e) Guru membagi tugas dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya.  

f) Kelompok mendiskusiksn jawaban dan memastikan 

setiap anggota kelompok mengetahui jawabannya. 

g) Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan nomor 

yang dipanggil melaporkan hasil diskusi.  

h) Siswa lain menanggapi, kemudian guru menunjuk 

nomor yang lain.  

i) Guru melakukan refleksi terhadap hasil kerja. 

j) Guru bersama-sama dengan siswa membuat 

kesimpulan terhadap materi pelajaran.  

k) Guru memberikan evaluasi kepada siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berfikir Penelitian 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

1. Keterampilan guru kurang optimal, guru belum 

menggunakan model pembelajaran yang invatif, guru 

kurang mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran. 

2. Aktivitas siswa rendah, siswa kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran, siswa kurang aktif dalam 

menanggapi pembelajaran dan penyampaian pendapat, 

siswa kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan guru. 

3. Hasil belajar siswa rendah 77% belum mencapai KKM 

(60). 

KONDISI 

AWAL 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

 

1. Keterampilan guru dalam meningkat.  

2. Aktivitas siswa meningkat.  

3. Hasil belajar siswa meningkat.  

KONDISI 

AKHIR 
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Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis tindakan 

penelitian ini sebagai berikut: 

Penerapan model NHT dengan media gambar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

tindakan kelas. Penelitian ini terdiri dari tiga siklus dengan masing-masing siklus 

satu kali pertemuan. Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara 

berulang. 

  Menurut Arikunto (2010: 135) Penelitian tindakan kelas ialah penelitian 

yang dilakukan oleh guru ke kelas atau di sekolah tempat ia mengajar dengan 

penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran. 

  Menurut Arikunto (2010: 137) menyatakan bahwa secara garis besar 

terdapat empat tahapan yang lazim dilalui dalam melaksanakan penelitian tindakan, 

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun model dan 

penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 
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 Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan 

tahapan sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan  

 Tahap perencanaan meerupakan tahap awal yang berupa kegiatan untuk 

menetukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan 

masalah yang akan dihadapi. Pada tahap ini peneliti melakukan kolaborasi dengan 

guru sejawat mengenai waktu pelaksanaan, materi yang akan diajarkan, dan 

bagaimana rencana pelaksanaan penelitiannya (Subyantoro, 2012: 39) 

 Arikunto (2010: 138) menjelaskan bahwa tahapan ini berupa menyusun 

rancangan kegiatan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh 

siapa dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Dalam tahap menyusun 

rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah 

instrument pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi 

selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2012: 18) 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, perencanaan pembelajarannya adalah 

sebagi berikut: 

a. Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, indikator, dan materi 

pembelajaran bersama tim kolaborasi.  

b. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban 
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soal evaluasi dan penskoran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan 

dengan menggunakan model NHT dengan media gambar.  

c. Menyiapka sumber dan media pembelajaran. 

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, serta alat atau instrumen pengumpulan data untuk memperkuat 

hasil observasi yang meliputi lembar pengamatan, catatan lapangan, dan 

dokumentasi berupa alat perekam (foto dan video). 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Tindakan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan sebagai upaya 

perbaikan, peningkatan, dan perubahan sebagai sebuah solusi. Tindakan yang 

dilakukan peneliti mengacu pada rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Tindakan merupakan kegiatan inti dari PTK, sebagi upaya peningkatan guru dalam 

menyelesaikan masalah (Subyantoro, 2012: 40). 

 Menurut Arikunto (2010: 139) pelaksanaan tindakan adalah implementasi 

atau penerapan isi rencana di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas. 

 Dalam pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus 

dilaksanakan satu kali pertemuan. Setiap siklus pembelajaran menerapkan model 

NHT dengan media gambar. Jika ternyata tindakan perbaikan pada siklus pertama 

belum berhasil menjawab masalah yang menjadi keseriusan guru maka terdapat 

siklus berikutnya yang langkah-langkahnya tetap sama dengan menerapkan model 

pembelajaran NHT dengan media gambar. Siklus I, siklus II, dan siklus III 

dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun. 
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3.1.3 Observasi  

Pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. 

Pengamatan dilakukan pada waktu yang sama dengan pelaksanaan tindakan, 

keduanya dilakukan bersamaan (Arikunto, 2010: 139). Kegiatan observasi 

dilaksanakan secara kolaboratif bersama guru pengamat dan teman sejawat untuk 

mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru selama pembelajaran. 

Pengamatan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data 

berupa lembar pengamatan ketrampilan guru dan aktivitas siswa. Hasil pengamatan 

selanjutnya dicatat pada lembar pengamatan dan selanjutnya direfleksi. 

3.1.4 Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Kegiatan refleksi dilaksanakan ketika peneliti sudah selesai 

melakukan tindakan, kemudian berdiskusi dengan kolaborator mengenai 

implementasi rancangan tindakan (Arikunto, 2010: 140). 

 Berdasarkan hasil analisis peneliti melakukan refleksi, yaitu mencoba 

mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas guru dan siswa, serta hasil belajar 

pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang, apakah sudah efektif melihat 

ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama. Kemudian tim kolaborasi 

membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu pada siklus 

sebelumnya. 
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3.2 SIKLUS PENELITIAN 

 Suyadi (2010: 65) menyatakan bahwa siklus adalah putaran dari suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pada 

evaluasi. Dalam hal ini yang dimaksud siklus-siklus dalam PTK adalah suatu 

putaran penuh tahapan-tahapan dalam PTK sebagaimana disebutkan di atas. Jadi 

satu siklus adalah kegiatan penelitian yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi.  

 Siklus adalah satu putaran secara beruntun, dari tahap perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi (Arikunto 2010: 140). Secara rinci perencanaan siklus dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan  

 Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

a. Membuat surat izin penelitian untuk melakukan penelitian di SDN Salaman 

Mloyo Semarang.  

b. Melaksanakan diskusi bersama guru kolaborator di SDN Salaman Mloyo 

Semarang untuk membahas permasalahan di kelas, meminta izin untuk 

melakukan penelitian serta merancang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

mengatasi permasalahan.  

c. Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, indikator, dan materi 

pembelajaran bersama tim kolaborasi  
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d. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban 

soal evaluasi dan penskoran, dengan materi masalah-masalah sosial sesuai 

dengan model NHT dengan media gambar.  

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru serta 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus pertama terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 

menit. Prosedur pelaksanaanya adalah:  

- Pra Kegiatan (± 5 menit)  

a. Guru menyiapkan materi, media gambar, yang digunakan dalam kegiatan 

belajar. 

b. Salam.  

c. Pengkondisian kelas.  

d. Doa.  

e.  Presensi  

- Kegiatan Awal (± 10 menit)  

a. Guru melakukan apersepsi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

- Kegiatan Inti (± 40 menit)  
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a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar masalah sosial dan 

masalah pribadi yang diperlihatkan (eksplorasi) 

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi masalah sosial dan 

masalah pribadi (eksplorasi)  

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan gambar 

(eksplorasi)  

d. Siswa maju ke depan untuk bermain peran memberikan contoh sikap mengatasi 

masalah sosia dengan baik (eksplorasi) 

e. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

lima siswa untuk mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru (elaborasi)  

f. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi)  

g. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa (elaborasi)  

h. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi (elaborasi)  

i. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan 

setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ jawabannya (elaborasi)  

j. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi)  

k. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi)  

l. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan (elaborasi)  

m. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi)  
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n. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya (konfirmasi)  

o. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin tertinggi 

(konfirmasi)  

- Kegiatan akhir (15 menit)  

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran.  

b. mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman materi  

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR kepada siswa  

d. Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya  

e. Guru menutup pembelajaran  

3.2.1.3 Observasi  

 Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatam terhadap siswa, guru, dan suasana kelas dalam kegiatan pembelajaran.  

a. Melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran. 

Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran dan 

perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

b. Melalui lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah laku 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai 

adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran.  

c. Melalui lembar observasi, peneliti mengamati suasana kelas pada saat 

pembelajaran. 
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3.2.1.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I. 

b. Mengevaluasi secara umum proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus I. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus selanjutnya. 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.1.1 Perencanaan  

 Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

a. Melaksanakan diskusi bersama guru kolaborator di SDN Salaman Mloyo 

Semarang untuk membahas kekurangan yang terjadi saat siklus 1, merancang 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada siklus kedua.  

b. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah diperbaiki dan 

disempurnakan. Dalam tahap ini kekurangan yang terjadi pada siklus I 

diperbaiki.  

c. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban 

soal evaluasi dan penskoran, dengan materi masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal sesuai dengan model NHT dengan media gambar.  

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran  
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3.2.1.2 Pelaksanakan Tindakan  

Siklus kedua terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. 

Prosedur pelaksanaanya adalah:  

- Pra Kegiatan (± 5 menit)  

a. Guru menyiapkan materi, media gambar, yang digunakan dalam kegiatan 

belajar. 

b. Salam.  

c. Pengkondisian kelas.  

d. Doa.  

e. Presensi  

- Kegiatan Awal (± 10 menit)  

a. Guru melakukan apersepsi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

- Kegiatan Inti (± 40 menit)  

a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar masalah-masalah sosial 

di lingkungan tempat tinggal yang diperlihatkan oleh guru (eksplorasi)  

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal (eksplorasi)  

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan gambar 

(eksplorasi)  
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d. Siswa maju ke depan untuk bermain peran memberikan contoh sikap 

kerjassama dalam mengatasi masalah sosial di lingkungan tempat tinggal 

(eksplorasi) 

e. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

lima siswa untuk mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru (elaborasi)  

f. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi)  

g. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa (elaborasi)  

h. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi (elaborasi)  

i. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ jawabannya 

(elaborasi)  

j. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi)  

k. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi)  

l. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan (elaborasi)  

m. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi)  

n. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya (konfirmasi)  

o. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin tertinggi 

(konfirmasi)  

- Kegiatan akhir (15 menit)  
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a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran.  

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman materi  

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR kepada siswa  

d.  Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya  

e. Guru menutup pembelajaran  

3.2.1.3 Observasi  

 Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatam terhadap siswa, guru, dan suasana kelas dalam kegiatan pembelajaran.  

a. Melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran. 

Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran dan 

perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

b. Melalui lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah laku 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai 

adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran.  

c. Melalui lembar observasi, peneliti mengamati suasana kelas pada saat 

pembelajaran. 

3.2.1.4 Refleksi  

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II. 

b. Mengevaluasi secara umum proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus II. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus selanjutnya. 
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3.2.3 Siklus Tiga 

3.2.3.1 Perencanaan  

 Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

a. Melaksanakan diskusi bersama guru kolaborator di SDN Salaman Mloyo 

Semarang untuk membahas kekurangan yang terjadi saat siklus II, merancang 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada siklus III.  

b. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah diperbaiki dan 

disempurnakan. Dalam tahap ini kekurangan yang terjadi pada siklus II 

diperbaiki.  

c. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban 

soal evaluasi dan penskoran, dengan materi masalah-masalah sosial di 

lingkungan perkotaan sesuai dengan model NHT dengan media gambar.  

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus ketiga terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. 

Prosedur pelaksanaanya adalah:  

- Pra Kegiatan (± 5 menit)  

a. Guru menyiapkan materi, media gambar, yang digunakan dalam kegiatan 

belajar. 
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b. Salam.  

c. Pengkondisian kelas.  

d. Doa.  

e. Presensi  

- Kegiatan Awal (± 10 menit)  

a. Guru melakukan apersepsi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

- Kegiatan Inti (± 40 menit)  

a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar masalah-masalah sosial 

di lingkungan perkotaan yang diperlihatkan oleh guru (eksplorasi)  

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi masalah sosial 

dilingkungan perkotaan (eksplorasi)  

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan gambar 

(eksplorasi)  

d. Siswa maju ke depan untuk bermain peran memberikan contoh sikap kerjasama 

dalam mengatasi masalah sosial di lingkungan perkotaan (eksplorasi) 

e. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

lima siswa untuk mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru (elaborasi)  

f. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi)  
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g. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa (elaborasi)  

h. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi (elaborasi)  

i. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan 

setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ jawabannya (elaborasi)  

j. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi)  

k. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi)  

l. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan (elaborasi)  

m. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi)  

n. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya (konfirmasi)  

o. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin tertinggi 

(konfirmasi)  

- Kegiatan akhir (15 menit)  

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran.  

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman materi  

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR kepada siswa  

d. Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya  

e. Guru menutup pembelajaran  

3.2.3.3 Observasi  
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 Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatam terhadap siswa, guru, dan suasana kelas dalam kegiatan pembelajaran.  

a. Melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran. 

Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran dan 

perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

b. Melalui lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah laku 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai 

adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran.  

c. Melalui lembar observasi, peneliti mengamati suasana kelas pada saat 

pembelajaran. 

3.2.3.4 Refleksi  

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus III. 

b. Mengevaluasi secara umum proses dan hasil pembelajaran siklus III. 

c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus III. 

d. Merencanakan perbaikan pembelajaran untuk mempertahankan mutu secara 

berkelanjutan. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini dilakukan di kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang 

adalah guru kelas IV dan seluruh siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang 

dengan jumlah siswa sebanyak 22 siswa, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 15 siswa 

perempuan. 
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3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Tempat pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV 

SDN Salaman Mloyo Semarang yang berada di jalan Puspowarno Tengah IV 

Semarang, Kelurahan Salaman Mloyo, Kecamatan Semarang Barat. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

3.51 Variabel Masalah 

Variabel masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang. 

c. Hasil belajar dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang. 

3.52 Variabel Tindakan 

Variabel tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model NHT 

dengan media gambar dalam pembelajaran IPS kelas IV. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 
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Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data menempel. 

Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, temat, dan sebagainya (Arikunto, 

2010:189). Dalam PTK ini sumber data yang diambil adalah sebagai berikut: 

3.6.1.1 Siswa  

 Sumber data siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang diperoleh dari 

hasil observasi yang diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama 

sampai siklus ketiga, hasil evaluasi dalam pembelajaran melalui model 

pembelajaran NHT dengan media gambar. 

3.6.1.2 Guru 

 Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran melalui model pembelajaran NHT dengan media gambar. 

3.6.1.3 Data Dokumen 

 Data dokumen pada penelitian ini diambil dari hasil belajar siswa 

sebelumnya serta foto dan video pada pelaksanaan pembelajaran melalui model 

pembelajaran NHT dengan media gambar. 

3.6.1.4 Catatan Lapangan 

 Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran. 

3.4.3 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 
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  Herrhyanto (2010: 1.3) berpendapat bahwa data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk bilangan atau angka. Data kuantitatif merupakan data yang berwujud 

angka-angak sebagai hasil observasi atau pengukuran. Data ini diperoleh dari 

pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah 

data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif bersifat objektif dan bisa 

ditafsirkan sama oleh semua orang (Widoyoko, 2012: 21). 

 

 Data kuantitatif dalam penelitian ini diwujudkan dengan hasil belajar siswa 

yang diperoleh dari hasil tes pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

NHT dengan media gambar. 

3.1.2.2 Data Kualitatif 

  Herrhyanto (2010: 1.3) berpendapat bahwa data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kategori atau atribut. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan 

kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa/kejadian dan 

lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata. Penentuan 

kualitas dataitu menuntut kemampuan menilai tentang bagaimana mutu sesuatu itu. 

Data ini biasanya diperoleh dari hasil wawancara yang bersifat subjektif sebab data 

tersebut dapat ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Data kualitatif dapat di 

angkakan dalam bentuk ordinal atau rangking. (Widoyoko, 2012: 18-19) 

 Data kualitatif dalam penelitian diperoleh dari data hasil observasi dengan 

menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa, dan 
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catatan lapangan dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran NHT 

dengan media gambar. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode non tes dan tes. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat 

untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Dalam objek ini bisa 

berupa kecakapan peserta didik, minat, motivasi dan sabagainya (Widoyoko, 2013: 

45). 

Tes adalah sekumpulan butir yang merupakan sampel dari populasi butir 

yang mengukur perilaku tertentu baik berupa keterampilan, pengetahuan, 

kecerdasan, bakat dan sebagainya dimana dalam penyelenggaraan-nya siswa 

didorong untuk memberikan penampilan maksimalnya (Purwanto, 2014: 65).  

 Sukmadinata (2012: 223) tes umumnya bersifat mengukur, walaupun 

beberapa bentuk tes psikologis terutama tes kepribadian banyak bersifat deskriptif, 

tetati deskriptifnya mengarah kepada karakteristik atau klasifikasi tertentu sehingga 

mirip dengan interpretasi dari hasil pengukuran. Sedangkan menurut Arifin (2013: 

118) tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka 

melaksanakan kegiatan pengukuran, yang didalamnya terdapat berbagai 

pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab 

oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. 
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 Menurut Widoyoko (2012: 57) tes dapat diartikan sebagai sejumlah 

pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat 

kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes.  

Penelitian ini menggunakan tes tertulis. Tes tertulis digunakan untuk 

memperoleh data tentang hasil belajar melalui model pembelajaran NHT dengan 

media gambar. 

3.6.3.2 Teknik Non Tes 

 Hamdani (2011: 316) menjelaskan bahwa teknik non tes adalah suatu alat 

penilaian yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan 

peserta tes tanpa menggunakan tes. Adapun teknik non tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. 

Instrumen non-tes merupakan bagian dari alat ukur hasil belajar peserta didik 

(Widoyoko, 2013: 104). 

Adapun metode non test yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik ata cara mengumpulkan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlagsung (Sukmadinata, 2012: 220). Sedangkan menurut Arifin (2013: 152) 

observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, 

objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Hamdani (2011: 317) menyatakan bahwa observasi adalah salah satu bentuk 

teknik non tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan 

terhadap objeknya secara langsung, saksama, dan sitematis. 

Dalam penelitian ini, observasi ini digunakan untuk menggambarkan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. Sasaran dalam 

observasi ini adalah guru dan siswa dengan menggunakan alat lembar observasi 

(pengamatan) yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran 

IPS. 

b. Catatan lapangan 

Catatan lapangan/catatan harian merupakan instrumen untuk mencatat segala 

peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan guru (Sanjaya, 

2013: 98). Dalam penelitian ini, catatan lapangan berisi catatan guru selama 

pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses 

pembelajaran. Catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran 

berupa data aktivitas siswa, keterampilan guru dari awal sampai akhir pada pokok 

bahasan. Catatan lapangan berguna untuk memperkuat data. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274). 

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk 
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mengetahui daftar nama siswa dan data awal yang didapatkan dari nilai hasil tes, 

catatan lapangan dan beberapa foto siswa pada saat dilakukan penelitian. 

(Sukmadinata, 2012: 221). 

d. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan ata yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012: 199). 

Sukmadinata (2012: 219) berpendapat bahwa angket adalah suatu teknik atau 

cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-

jawab dengan responden). Sedangkan menurut Arifin (2013: 166) angket termasuk 

alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan paham 

dalam hubungan kausal. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah:  

3.1.1 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif pembelajaran IPS. Dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Sugiyono (2012: 23) berpendapat 

bahwa data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang 

diangkakan (skoring). Data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk persentase.  

Adapun langkah-langkah untuk menganalisi data kuantitatif adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan mean atau rerata kelas 

�̅� =  
∑𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 



115 
 

 
 

Keterangan: 

�̅� = nilai rata-rata 

xi  = jumlah nilai siswa 

fi  = jumlah siswa 

      (Herrhyanto, 2010: 4.2) 

b. Menentukan median 

Me =  Bb + p (
𝑛

2
− 𝐹

fm
)        

Keterangan: 

Bb = batas bawah kelas interval yang mengandung median 

fm = frekuensi kelas interval yang mengandung median 

F = frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung 

median 

p = panjang kelas interval 

       (Herrhyanto, 2010: 4.21) 

c. Menentukan modus 

 Mo =  Bb + p (
𝑏1

𝑏1+𝑏2
) 

Keterangan: 

Bb =  batas bawah kelas interval yang mengandung modus 

b1 = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya 

b2 = selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya 

p  =  panjang kelas interval 

(Herrhyanto, 2010: 4.19) 
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d. Menentukan persentase ketuntasan belajar klasikal 

p =
∑ siswa yang tuntas belajar

∑ siswa
× 100% 

 (Aqib, 2011: 41) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasa belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam da ketagori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria ketuntasan 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

Individual Klasikal 

≥ 60  ≥ 75  Tuntas  

< 60  < 75  Tidak tuntas 

( KKM IPS Kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang, 2014) 

Setelah mendapatkan persentase hasil belajar siswa, peneliti memerlukan 

kriteria untuk menyatakan tingkat keberhasilan siswa dalam %. 

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen 

(%) 

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 

≥ 80% 

60-79% 

40-59% 

20-39% 

< 20% 

sangat tinggi 

tinggi 

sedang 

rendah 

sangat rendah 

(Aqib, 2011: 41) 
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Dalam penelitian ini kualifikasi tingkat keberhasilan belajar siswa diartikan 

dalam kategori sangat baik (>80%), baik (60-79%), cukup (40-59%), kurang (20-

39%) dan sangat kurang (<20%). 

3.7.12 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari menganalisis lembar observasi aktivitas siswa, 

lembar observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran NHT dengan media gambar. 

Menurut Poerwanti (2008: 6.9) dalam mengolah data skor dapat dilakukan 

langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor maksimal (m)  

b. skor minimal (k) 

c. Menentukan median 

Median = 
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙+𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

2
 

d. Membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang) 

Rumus yang digunakan adalah rumus menur ut Herrhyanto (2010: 5.3) 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor = (T-R)+1 

= ¼  (n+2) untuk data genap 

Letak Q1 (kuartil pertama) 

     = ¼  (n+1) untuk data ganjil 
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= ½ (n+1) untuk data genap 

= ¾ (n+2) untuk data genap 

Q4 = T = skor tertinggi 

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

Q1, Q2, Q3, dan Q4 digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan atau sebagai nilai 

acuan yang digunakan untuk menilai keterampilan guru dan aktifitas siswa. Nilai 

yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam tabel kriteria 

ketuntasan data kualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letak Q2 (Median) 

    = ½ (n+1)  untuk data ganjil 

Letak Q3 (kuartil ketiga) 

     = ¾ (n+1) untuk data ganjil 
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Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

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 

 

Table 3.4 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Ketuntasan 

34,25 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas  

22 ≤ skor < 34,25  Baik  Tuntas  

10,75 ≤ skor < 22  Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 10,75  Kurang  Tidak Tuntas 

 

Tabel 3.5 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria Aktifitas Siswa Kriteria Ketuntasan 

34,25 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas  

22 ≤ skor < 34,25  Baik  Tuntas  

10,75 ≤ skor < 22  Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 10,75  Kurang  Tidak Tuntas 
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran melalui model NHT media gambar dapat  meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang, dengan 

indikator: 

a. Keterampilan guru kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang dalam 

pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik (22 ≤ skor < 34,25) pada lembar pengamatan 

keterampilan guru.  

b. Aktivitas siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang dalam pembelajaran 

IPS melalui model NHT dengan media gambar meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik  (22 ≤ skor < 34,25) pada lembar pengamatan 

aktivitas siswa  

c. 75% siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang mencapai ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥ 60 dalam pembelajaran IPS melalui model NHT 

dengan media gambar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan sebanyak 3 siklus. Tiap siklus dilaksanakan dalam 

1 pertemuan. Hasil penelitian berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil evaluasi 

siswa. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri dari observasi 

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

melalui model NHT dengan media gambar pada siswa kelas IV SDN Salaman 

Mloyo Semarang. Secara spesifik akan dijabarkan pada deskripsi per siklus sebagai 

berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Pra Siklus 

Kondisi awal sebelum dilakukan tindakan diantaranya aktivitas siswa 

rendah, siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, siswa kurang aktif 

dalam menanggapi pembelajaran dan penyampaian pendapat, siswa kurang 

memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru, 

keterampilan guru kurang optimal, guru belum menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif, guru kurang mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran.. 

Hal-hal tersebut berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Rata-rata nilai 

ulangan harian siswa kelas IV dalam mata pelajaran IPS adalah 56,6. Nilai terendah 
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40 dan nilai tertinggi 90. Hanya 5 siswa yang tuntas dan sisanya 17 siswa masih 

mendapat nilai dibawah KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 60. Dengan presentase 

ketuntasan pra tindakan 23%. 

Tabel 4.1 Data Hasil Belajar Siswa Sebelum Dilaksanakan Tindakan 

NO Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 56,6 

2. Nilai tertinggi 90 

3. Nilai terendah 40 

4. Siswa memenuhi KKM 5 

5. Siswa belum memenuhi KKM 17 

6. Ketuntasan belajar klasikal 23% 

Hasil ketuntasan siswa sebelum tindakan dalam bentuk grafik adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Siswa Sebelum Tindakan 

Dari diagram tersebut terlihat bahwa hanya 23 % siswa yang mencapai nilai 

diatas KKM (60) dan sisanya 77% belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

yang ditetapkan. 
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4.12 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus I 

4.1.2.2 Perencanaan Siklus I 

Sebelum melakukan pelaksanaan tindakan yang sesuai model NHT dengan 

media gambar, perlu direncanakan pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu agar 

pelaksanaan jelas dan sesuai dengan hasil yang direncanakan. Perencanaan dalam 

siklus I dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mengakaji silabus mata pelajaran IPS pada kelas IV.  

b. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran dan materi perkembangan teknologi produksi yang akan 

dijadikan sebagai materi dalam penelitian bersama tim kolaborasi.  

c. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban 

soal evaluasi dan penskoran, dengan materi masalah sosial sesuai dengan model 

NHT dengan media gambar.  

d. Menyiapkan perlengkapan untuk melaksanakan model NHT (kepala nomor).  

e. Menyiapkan lembar observasi berupa lembar pengamatan aktivitas siswa dan 

keterampilan guru.  

f. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung.  

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada hari senin, 16 Februari 

2015. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x35 
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menit) dengan materi “masalah sosial” yang diikuti oleh siswa kelas IV SDN 

Salaman Mloyo tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 22 siswa. 

Standar Kompetensi siklus 1 yaitu: “Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.”. 

Kompetensi Dasar siklus I yaitu: “2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya”. Sedangkan, indikator pada siklus I yaitu: (1) menjelaskan masalah-

masalah sosial; (2) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pribadi; (3) 

membedakan masalah pribadi dengan masalah sosial; (4) menemukan pemecahan 

masalah tentang masalah-masalah pribadi; (5) menunjukkan contoh sikap 

kerjasama. 

Pada siklus I kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi pra kegiatan, 

kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan 

akhir. 

4.1.2.2.1 Pra Kegiatan (± 5 menit)  

Pada tahapan pra kegiatan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan guru 

adalah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti gambar untuk penyampaian 

materi pembelajaran, guru mengawali pembelajaran salam, kemudian meminta 

ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa, setelah itu guru melakukan 

presensi untuk mengetahui kehadiran siswa, dan pengkondisian kelas sebelum 

memulai pelajaran. Siswa diminta untuk mempersiapkan perlengkapan atau alat-

alat belajar yang diperlukan. 
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4.1.2.2.2 Kegiatan Awal (± 10 menit)  

Pada awal pembelajaran guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada 

siswa, ” Anak-anak pernahkah kalian lupa mengerjakan PR? Apa yang terjadi jika 

kalian lupa mengerjakan PR?”. Sebagian besar siswa menjawab pernah lupa 

mengerjakan PR, yang terjadi jika lupa mengerjakan PR dimarahi guru dan 

dihukum guru di depan kelas. Selanjutnya, guru memberitahu kepada siswa tentang 

materi yang akan dibahas pada pertemuan siklus 1, yaitu: “masalah sosial”. Guru 

menginformasikan tujuan dari mempelajari materi tersebut bagi siswa. 

4.1.2.2.3 Kegiatan Inti  (± 40 menit)  

Kegiatan inti dalam pembelajaran ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan penjabaran sebagai berikut : 

a. Eksplorasi  

Pada tahap ini guru menggali informasi dan pengalaman belajar yang sudah 

dimiliki siswa tentang masalah sosial dan masalah pribadi, dimulai dengan tanya 

jawab tentang pengertian masalah sosial, namun guru mendapati belum banyak 

siswa yang paham tentang masalah sosial dengan baik. Guru mulai menampilkan 

gambar di papan tulis tentang masalah sosial di papan tulis. Sebagian besar siswa 

antusias mengamati gambar yang di tampilkan. Guru menjelaskan gambar yang 

ditampilkan di papan tulis sambil melakukan tanya jawab kepada siswa berkaitan 

dengan gambar yang  ditampilkan tersebut. Kemudian guru menjelaskan materi 

tentang masalah sosial dengan menggunakan gambar. 
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b. Elaborasi 

Pada tahap ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Guru membagikan 

nomor kepala pada tiap kelompok. Guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap 

kelompok dan siswa menyimak penjelasan guru tentang aturan diskusi. Kemudian 

guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi. Guru membimbing 

diskusi kelompok dengan berkeliling ke tiap-tiap kelompok agar ketika siswa 

mendapat kesulitan dapat menanyakan kejelasan pemecahan masalah kepada guru 

secara langsung. Pada tahap presentasi, mula-mula guru menunjuk salah satu nomor 

dalam suatu kelompok untuk menjawab, selanjutnya guru menunjuk siswa yang 

mendapat nomor lain dalam kelompok lain untuk menanggapi jawabannya. Proses 

ini dilakukan sampai semua pertanyaan dalam LKS selesai dijawab . Namun 

banyak siswa yang tidak memperhatikan apa yang di presentasikan oleh temanya 

didepan kelas. 

c. Konfirmasi 

Guru dan siswa membahas bersama hasil diskusi dan meluruskan jawaban 

siswa yang kurang tepat. kemudian siswa yang kurang paham tentang materi yang 

telah disampaikan dipersilahkan untuk bertanya. Ternyata tidak ada siswa yang 

bertanya, mungkin karena mereka telah paham atau mereka tidak berani bertanya. 

Kemudian guru melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi yang telah 

dilakukan. Namun guru belum memberikan penghargaan berupa stiker semangat 

dan diikuti tepuk tangan oleh teman-teman yang lain. 
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4.1.2.3.1 Kegiatan Akhir (± 15 menit)  

Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Selanjutnya, guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa untuk 

mengukur kemampuan siswa memahami materi yang telah diajarkan. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan tidak diperbolehkan menyontek 

temannya, walaupun masih ada siswa yang kurang fokus terhadap pekerjaannya 

sendiri. Namun, guru dapat mengkondisikan siswa untuk menyelesaikan soal 

evaluasi, sehingga setelah batas waktu habis semua siswa telah menyelesaikan soal 

evaluasi. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR kepada siswa. Setelah 

semuanya selesai, guru menugaskan siswa untuk mempelajari materi pada 

pertemuan selanjutnya agar siswa mempunyai bekal dalam pembelajaran materi 

selanjutnya dan terakhir guru mengakhiri pembelajaran dengan salam penutup. 

4.1.2.3 Pengamatan Siklus I 

4.1.2.3.2 Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model NHT dengan media gambar yang dilakukan oleh kolaborator pada siklus I, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator Keterampilan Guru Skor  

1. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 3 

2. Membuka pelajaran  2 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 2 

4. Meyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan 

gambar 

2 

5. Melakukan Tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran  

1 

6. Membimbing pembentukan kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi 

1 

7. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran 1 

8. Membimbing diskusi kelompok siswa 2 

9. Melakukan pengelolaan kelas 2 

10. Memberikan penguatan kepada siswa 1 

11. Menutup pelajaran 4 

Jumlah Skor 21 

Kriteria  Cukup  

Ketuntasan  Tidak Tuntas 

Data hasil pengamatan keterampilan guru pada sikus I disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Diagram Keterampilan Guru pada Siklus I 
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Dari hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

melalui model NHT dengan media pada siklus I diperoleh jumlah skor dari semua 

indikator yaitu 21 dalam kriteria cukup. Keterampilan guru tersebut dapat 

dideskripsikan sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran)  

Pada indikator mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Pada kegiatan ini guru sudah menyiapkan 

media pembelajaran berupa gambar untuk menjelaskan materi, guru mengucapkan 

salam, guru membimbing siswa untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa 

bersama, selanjutnya guru mulai mempresensi kehadiran siswa. Tetapi guru belum 

memusatkan perhatian siswa karena siswa masih banyak yang gaduh dan belum 

siap mengikuti pembelajaran. 

b. Membuka Pelajaran (keterampilan membuka pelajaran, keteranpilan bertanya) 

Pada indikator membuka pelajaran memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. 

Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan, “Anak-anak pernahkah kalian lupa 

mengerjakan PR? Apa yang terjadi jika kalian lupa mengerjakan PR” dan siswa 

merespon pertanyaan guru dengan beragam jawaban. Apersepsi ini menstimulasi 

terjadinya interaksi dua arah yang komunikatif. Guru sudah memberikan acuan 

yaitu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari 

saat itu. Akan tetapi guru belum menarik perhatian siswa sehingga suasana 

pembelajaran masih gaduh dan belum terkondisikan. Guru juga lupa memberikan 

motivasi belajar kepada siswa. 
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c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran)  

Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 2 dengan 

kriteria cukup. Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator dan Penyampaian tujuan pembelajaran sudah menggunakan kata kerja 

operasional, namun suara guru tidak jelas terdengar keseluruh ruangan kelas 

khususnya deretan paling belakang. Bahasa guru saat menyampaikan tujuan 

pembelajaran sulit dimengerti siswa karena belum sesuai dengan tingkat 

perkembangan bahasa siswa. Penyampaian tujuan pembelajaran sudah 

menggunakan kata kerja operasional. 

d. Menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan gambar 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi)  

Pada indikator menyampaikan materi pelajaran memperoleh skor 2 dengan 

kriteria cukup. Guru sudah menyampaikan materi dengan menggunakan gambar 

untuk menjelaskan materi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Selain itu guru juga mengaitkan materi dengan tujuan pembelajaran yang sudah 

disampaikan agar penyampaikan materi jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang sudah direncanakan. Akan tetapi materi masalah sosial dalam siklus I ini 

belum disusun sesuai karakteristik siswa sehingga dalam penyampaiannya kurang 

sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Materi ini belum sepenuhnya dapat dipahami 

siswa dengan baik sehingga kurang bermakna bagi siswa, hal ini dibuktikan dengan 

hasil evaluasi yang belum mengalami peningkatan secara signifikan. 

e. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang 

ditampilkan (keterampilan bertanya)  
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Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

materi pelajaran yang ditampilkan memperoleh skor 1 dengan kategori kurang. 

Dalam melakukan tanya jawab dengan siswa, pertanyaan sudah sesuai dengan 

materi pembelajaran. Namun dalam penyampaian pertanyaan kurang menarik, 

kurang jelas dan kurang singkat sehingga siswa kurang merespon pertanyaan dari 

guru. Guru kurang menuntun siswa untuk mengarahkan ke jawaban yang benar, 

sehingga siswa tampak kesulitan untuk menemukan jawaban yang benar. Guru juga 

kurang memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir memikirkan jawaban. 

 

f. Membimbing Pembentukan Kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

(keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan)  

Pada indikator membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan 

aturan diskusi memperoleh skor 1 dengan kriteria kurang. Guru sudah membagi 

siswa dalam beberapa kelompok, namun kelompok yang dibentuk belum bersifat 

heterogen. Guru belum menjelaskan aturan diskusi pada siswa. Guru juga belum 

mengkondisikan siswa dalam kelompok sehingga siswa masih gaduh dan susah 

mengelompol dengan anggota kelompok yang sudah dibentuk. 

g. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan menggunakan 

variasi)  

Pada indikator keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran 

memperoleh skor 1 dengan kriteria kurang. Hal ini ditunjukkan dengan sudah 

menggunakan variasi media pembelajaran dengan memaparkan gambar di papan 

tulis. Guru belum menggunakan variasi suara serta guru menerapkan variasi 
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interaksi dan pembelajaran di kelas. Guru juga belum menggunakan variasi dalam 

kegiatan karena guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memperoleh informasi secara maksimal karena keterbatasan fasilitas pendukung 

berupa internet dan komputer di kelas. 

h. Membimbing diskusi kelompok siswa (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil)  

Pada indikator membimbing diskusi kelompok siswa memperoleh skor 2 

dengan kriteria cukup. Guru sudah memotivasi siswa untuk bekerjasama dengan 

kelompoknya. Guru berkeliling pada tiap-tiap kelompok untuk membimbing dan 

memberikan bantuan pada kelompok jika menemui kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah. Pada saat diskusi, ada beberapa siswa yang asyik bermain sendiri, tidak 

ikut memberikan pendapat ketika berdiskusi sehingga guru mengingatkan siswa 

sehingga perhatiannya kembali fokus untuk ikut berdiskusi dengan teman 

kelompoknya. Guru juga sudah meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kelompoknya masing-masing, akan tetapi guru tidak bisa sepenuhnya membimbing 

siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Akan tetapi guru belum menciptakan 

kondisi diskusi yang optimal karena setelah siswa selesai berdiskusi mereka gaduh 

sehingga suasana kelas menjadi kurang kondusif. 

i. Melakukan pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas)  

Pada indikator melakukan pengelolaan kelas memperoleh skor 2 dengan kriteria 

cukup. Guru sudah menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang kurang 

kondusif dengan memberi teguran pada siswa yang mengganggu saat pembelajaran 

berlangsung, tetapi guru belum membagi perhatian pada seluruh siswa karena 
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keterbatasan tenaga dalam mengkondisikan siswa. Guru juga belum mampu 

mengubah perilaku siswa yang membuat gaduh, guru sebatas menegur.  

j. Memberi penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan)  

Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 1 dengan 

kriteria kurang. Guru sudah memberikan penguatan verbal berupa kata-kata “bagus, 

pintar, hebat” saat siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru, tetapi guru belum 

memberikan penguatan gestural dengan gerakan, ekspresi tubuh maupun acungan 

jempol bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru. Guru belum memberi 

penguatan dengan memberikan kegiatan menyenangkan serta guru juga belum 

Penguatan berupa tanda atau benda (bintang,dan hadiah). Deskriptor yang belum 

muncul disebabkan karena persiapan guru dalam memberikan penguatan masih 

kurang, sehingga penguatan yang diberikan sebatas reward dan penguatan verbal. 

k. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran)  

Pada indikator menutup pelajaran memperoleh skor 4 dengan sangat baik. Guru 

sudah membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran dan melaksanakan 

evaluasi. Guru sudah memberikan tindak lanjut berupa PR serta mempelajari materi 

yang akan dipelajari selanjutnya. Guru juga sudah menyuruh salah satu siswa untuk 

memimpin doa penutup pelajaran. 

Dari data tersebut terdapat 4 aspek yang mendapat kategori kurang yaitu 

melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang ditampilkan, 

membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi, 

melakukan variasi dalam proses pembelajaran, dan memberikan penguatan kepada 
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siswa; 5 aspek mendapat kategori cukup, yaitu melaksanakan kegiatan membuka 

pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi pelajaran , 

membimbing diskusi kelompok siswa, dan melakukan pengelolaan kelas; 1 aspek 

mendapat kategori baik, yaitu mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran; 1 aspek mendapat kategori sangat baik yaitu menutup pelajaran. 

4.1.2.3.3 Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I  

Peneliti juga mengamati setiap perilaku, aktivitas, dan respon siswa dalam 

siklus I saat pembelajaran IPS melalui model NHT media gambar dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.  

Lembar aktivitas siswa tersebut memiliki 11 indikator yang diamati, dari 

hasil pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan oleh kolaborator pada siklus I 

yang dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

No Indikator Penilaian Jumlah Rata-rata 

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri dalam menerima 

pembelajaran  
- - 2 18 2 66 3 

2. Menanggapi apersepsi  - 1 15 5 1 50 2,27 

3. Memperhatikan penjelasan guru  - 1 16 5 - 48 2,18 

4. Melakukan kegiatan bertanya dan 

menjawab pertanyaan  
- 10 9 2 1 38 1,73 

5. Siswa tertib pada saat pembentukan 

kelompok  
- 10 9 2 1 38 1,73 

6. Siswa mengerjakan soal dengan 

bekerjasama dengan kelompoknya  
- - 16 5 1 51 2,31 

7. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai 

nomor siswa yang dipanggil guru  
- 20 - 1 1 27 1,23 

8. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor 

yang ditunjuk guru  
- 19 1 1 1 28 1,27 

9. Siswa aktif bertanya  - 20 1 1 - 25 1,14 

10. Menyimpulkan hasil diskusi  - 10 9 2 1 38 1,73 

11. Mengerjakan soal evaluasi  - - 13 8 1 54 2,45 

Jumlah 463 21,04 

Rata-rata Skor 2 

Kriteria Cukup  

kualifikasi Tidak Tuntas 

(Lampiran halaman 352) 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I disajikan dalam diagram 

batang sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

Dari data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model NHT dengan media gambar pada siklus I, diperoleh skor 21,04 dan rata-rata 

skor aktivitas siswa sebesar 2 dengan kriteria cukup. Penjabaran dari setiap 

indikator aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (aktivitas emosional)  

Pada indikator mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran memperoleh 

rata-rata skor 3 dengan kriteria baik. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa sudah 

menempati tempat duduk masing-masing. Kemudian siswa berdoa bersama-sama 

dengan dipimpin oleh ketua kelas. Selesai berdoa, semua siswa mulai menyiapkan 

buku dan alat tulis yang diperlukan dalam mengikuti pembelajaran. Namun saat 

pembelajaran akan dimulai beberapa siswa belum memperhatikan penjelasan guru 

masih ada yang gaduh dan mengobrol sendiri dengan teman sebangkunya. 
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b. Menanggapi apersepsi (aktivitas lisan)  

Pada indikator menanggapi apersepsi memperoleh rata-rata skor 2,27 dengan 

kriteria cukup. Ketika guru melakukan apersepsi pada siswa dengan bertanya, 

“Anak-anak pernahkah kalian lupa mengerjakan PR? Apa yang terjadi jika kalian 

lupa mengerjakan PR?”, banyak siswa yang merespon dengan menjawab sesuai 

pemahaman siswa masing-masing. Siswa antusias dengan berebut menjawab 

pertanyaan dari guru. Namun hanya beberapa siswa yang berani menjawab 

apersepsi dengan suara lantang dan bahasa yang santun.  

c. Memperhatikan penjelasan guru (aktivitas visual, aktivitas mendengar, aktivitas 

menulis)  

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 2,18 

dengan kriteria cukup. Pada kegiatan ini, siswa memperhatikan gambar yang 

ditampilkan di papan tulis dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik, namun 

siswa belum merangkum materi yang penting, siswa juga tidak menanyakan materi 

yang belum jelas. Beberapa siswa masih membuat gaduh sehingga siswa belum 

menanggapi pertanyaan dari guru. 

d. Melakukan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan (aktivitas emosional, 

aktivitas lisan)  

Pada indikator siswa melakukan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan 

memperoleh rata-rata skor 1,73 dengan kriteria cukup. Siswa sudah mengangkat 

tangan saat bertanya dan menjawab pertanyaan, siswa sudah banyak yang 

menjawab pertanyaan dari guru namun siswa banyak yang belum mengajukan 

pertanyaan karena masih takut untuk bertanya. 
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e. Siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (aktivitas 

mental, aktivitas emosional)  

Pada indikator siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran 

memperoleh rata-rata skor 1,73 dengan kriteria cukup. Pada saat pembentukan 

kelompok sebagian siswa tidak tertib saat pembagian kelompok karena banyak 

siswa yang ramai sehingga suasana menjadi kurang kondusif, siswa sudah 

menerima anggota kelompok dengan baik. Namun ketika guru membagikan nomor 

kepala pada tiap-tiap kelompok, siswa masih berebut gambar dan angka yang 

disukai. 

f. Siswa mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan kelompoknya (aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional)  

Pada indikator siswa saling bekerjasama dalam kegiatan berkelompok 

memperoleh rata-rata skor 2,18 dengan kriteria cukup. Siswa sudah dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok namun pembagian kelompok belum secara heterogen. 

Siswa mendiskusikan masalah dalam kelompok bersama teman satu kelompoknya, 

akan tetapi siswa belum memberikan pendapat untuk menjawab masalah, dan siswa 

yang pandai juga belum memberikan pemahaman kepada teman sekelompok yang 

belum paham.  

g. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru (aktivitas 

mental, aktivitas lisan)  

Pada indikator mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor siswa yang 

dipanggil guru memperoleh rata-rata skor 1,23 dengan kriteria kurang. Pada saat 

presentasi hasil diskusi, beberapa siswa yang nomor kepalanya ditunjuk oleh guru 
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untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masih takut dan canggung 

ketika mempresentasikan di depan kelas, namun ketepatan jawaban yang 

disampaikan rata-rata benar dan dapat diterima semua siswa. Akan tetapi volume 

suara ketika presentasi belum terdengar oleh semua siswa. 

h. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk guru (aktivitas visual, 

aktivitas mendengar, aktivitas lisan, aktivitas mental)  

Pada indikator menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru 

memperoleh rata-rata skor 1,27 dengan kriteria kurang. Beberapa siswa yang nomor 

kepalanya dipanggil guru untuk menanggapi jawaban masih belum percaya diri 

dalam memberikan tanggapan. Tanggapan yang disampaikan sudah sesuai dengan 

konteks masalah yang sedang dibahas, namun kendalanya volume suaranya kurang 

keras. 

i. Siswa aktif bertanya (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas emosional)  

Pada indikator siswa aktif bertanya memperoleh rata-rata skor 1,14 dengan 

kriteria kurang. Pada indikator ini, siswa belum aktif melakukan kegiatan bertanya 

kepada guru dan atau teman sebangkunya ketika menemui kesulitan dalam 

memahami materi yang dipelajari. Pada kegiatan diskusi, siswa yang belum paham 

bertanya pada teman nya yang lebih paham. Namun siswa tidak bertanya pada saat 

presentasi. 

j. Menyimpulkan materi bersama guru (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas 

menulis, aktivitas lisan)  
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Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-rata skor 

1,72 dengan kriteria cukup. Siswa sudah mengingat materi yang telah diajarkan 

bersama dan mengungkapkanya secara lisan, siswa juga banyak yang menjawab 

pertanyaan guru mengenai materi pembelajaran namun sebagian besar siswa belum 

membuat rangkuman materi yang telah dipelajarai secara tertulis. 

k. Mengerjakan soal evaluasi (aktivitas mental, aktivitas menulis)  

Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-rata skor 

2,45 dengan kriteria cukup. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri 

namun sebagian juga masih tengak tengok untuk mencari jawaban yang benar. 

Siswa sudah mengerjakan evaluasi dengan petunjuk guru dengan alokasi waktu 

yang ditentukan guru. 

Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus I, peneliti memberi 

simpulan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT 

dengan media gambar pada siklus I temasuk dalam kriteria cukup. Hal ini 

didasarkan pada jumlah rataan skor yang didapat yaitu 21,04 dengan keriteria 

cukup. 

4.1.2.3.4 Deskripsi Data Respon Siswa Siklus I 

Untuk mengetahui antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

melalui model NHT degan media gambar, guru membagikan angket respon kepada 

siswa. Pengambilan data angket respon siswa dilakukan diakhir pertemuan tiap 

siklus. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Analisis Angket Respon Siswa Siklus I 

No  Pertanyaan  Persentase Jawaban 

Ya  Tidak  

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

IPS yang baru saja dilakukan?  

73% 27% 

2. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

menggunakan gambar?  

68% 32% 

3. Apakah kamu memahami materi yang 

disampaikan oleh guru?  

64% 36% 

4. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran?  

50% 50% 

5. Apakah kamu mau mengikuti pembelajaran 

seperti itu lagi?  

64% 36% 

Rata-rata 64% 36% 

Adapun diagram hasil respon siswa terhadap pembelajaran IPS melalui 

model NHT dengan media gambar pada siklus I sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 Diagram Analisis Angket Respon Siswa Siklus I 

 Dari tabel dan diagram tersebut dapat disimpulkan respon siswa positif 

terhadap pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar. Hal ini 

terlihat dari jawaban siswa pada angket yang diberikan guru. Jawaban dari masing-
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masing pertanyaan-pertanyaan menunjukkan bahwa siswa menyukai pembelajaran 

IPS melalui model NHT dengan media gambar 

Pertanyaan pertama berhubungan dengan ketertarikan pembelajaran yang 

telah dilakukan, sebanyak 73% siswa menjawab ya dan 27% tidak. Ini berarti lebih 

dari setengah jumlah siswa tertarik terhadap pembelajaran menggunakan model 

NHT dengan media gambar.  

Pertanyaan kedua tentang pembelajaran menggunakan media gambar yang 

menyenangkan, rata-rata 68% siswa menjawab ya dan 32% tidak. Hal ini 

disebabkan karena siswa merasa senang ketika dapat mengamati gambar-gambar 

yang ada di papan tulis.  

Pertanyaan ketiga berhubungan dengan pemahaman siswa terhadap materi 

yang disampaikan guru dengan menggunakan model NHT. Rata-rata 64% siswa 

menjawab ya dan 36% tidak.  

Pertanyaan keempat yang menanyakan tentang kesulitan dalam 

pembelajaran menggunakan model NHT dengan media gambar. 50% siswa 

menjawab ya dan selebihnya 50% menjawab tidak. Pertanyaan terakhir 64% siswa 

ingin pembelajaran seperti itu lagi sisanya 36% menjawab tidak. 

Dari beberapa respon siswa yang positif terhadap penggunaan model NHT 

dengan media gambar berarti peneliti tepat memilih model dan media untuk 

memperjelas penyampaian pembelajaran IPS. Tetapi keterampilan guru, aktivitas 

dan hasil belajar siswa masih perlu perbaikan untuk mencapai tujuan penelitian. 
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4.1.2.4.1 Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Siklus I 

1) Hasil belajar Kognitif 

 Data hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil tes individu dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model NHT dengan media gambar. 22 

siswa yang mengerjakan soal evaluasi. Tes dilakukan dengan mengerjakan soal 

evaluasi materi masalah sosial. Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi masalah 

sosial menggunakan model NHT dengan media gambar dapat dilihat pada tabel 4.5 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No  Keterangan  Skor  

1. Rata-rata kelas 61,27 

2. Nilai tertiggi 92 

3. Nilai terendah 40 

4. Siswa memenuhi KKM 11 

5. Siswa belum memenuhi KKM 11 

6. Ketuntasan klasikal 50% 

 

 Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus I sebesar 61,27 dengan perolehan nilai tertinggi 92 dan nilai 

terendah 40. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 11 siswa dan yang belum 

memenuhi KKM sebanyak 11 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 

50% dengan kategori cukup (Aqib, 2011:41). 
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 Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media 

gambar pada siklus I dapat disajikan dalam tabel 4.6 pemaparan distribusi nilai 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No  Kategori  Rentang 

Skor 

Frekuensi  Bobot 

Skor 

Persentase  

1. Sangat kurang 0-19 0 0 0,00% 

2. Kurang  20-39 0 0 0,00% 

3. Cukup  40-59 11 528 50% 

4. Baik  60-79 8 564 36% 

5. Sangat baik  80-100 3 256 14% 

Jumlah  22 1348 100% 

 Data menunjukkan bahwa hasil belajar pembelajaran IPS kelas IV SDN 

Salaman Mloyo Semarang dalam kategori cukup, skor rata-rata kelas yang dicapai 

sebesar 61,27. Hasil belajar tersebut dinilai belum mencapai tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini, karena masih ada 11 siswa atau sebanyak 50% siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 60. Sebanyak 3 siswa atau 14% 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu antara 80-100 dengan jumlah 

skor 256. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik sebanyak 8 atau 36% 

antara 60-79 dengan jumlah skor 564. Sisanya, sebanyak 11 siswa atau 50% 

memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan jumlah skor 

528 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kategori kurang 

dan sangat kurang. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model NHT dengan media gambar pada siklus I disimpulkan tergolong kurang 

optimal. Kekondusifan kelas masih belum begitu terjaga, namun penerapan model 

NHT dengan media gambar ini cenderung berhasil dalam menumbuhkan respon 
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minat siswa dalam mengikuti pembelajaran yang ditunjukan dengan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

 Hasil tes tersebut diperoleh dari soal evaluasi siklus I yang diujikan oleh guru 

kepada siswa dengan beberapa macam soal. Soal evaluasi tersebut mengujikan 

materi-materi yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Soal 

evaluasi tersebut terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Hasil evaluasi mata 

pelajaran IPS materi masalah sosial di lingkungan tempat tinggal dapat dilihat pada 

diagram sebagai berikut : 

 

Gambar 4.5 Diagram Hasil Belajar Siklus I 

 Gambar 4.5 menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan hasil 

belajar dalam kategori sangat kurang dan kurang. Siswa yang mendapatkan nilai 

dalam kategori cukup sebanyak 11 siswa, siswa dalam kategori baik sebanyak 8 

siswa, dan ada 3 siswa dalam kategori sangat baik. Dalam pembelajaran IPS pada 
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siklus I ada 11 siswa yang belum tuntas mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 

60. 

Tabel 4.7 Perbandingan data Pra siklus dan Siklus I 

No  Pencapaian  Data Pra Siklus  Data Siklus I 

1. Rata-rata kelas 56,6 61,27 

2. Nilai tertinggi 90 92 

3. Nilai terendah 40 40 

4. Ketuntasan belajar klasikal 23% 50% 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal Pra 

Siklus dan Siklus I 

 Diagram pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa ketuntasan belajar klasikal 

pada siklus I mengalami peningkatan sebanyak 27% dari ketuntasan belajar klasikal 

pra siklus yaitu 23% dengan kategori kurang meningkat menjadi 50% pada siklus I 

dengan kategori cukup. (Aqib, 2011:41). 
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2) Hasil Belajar Afektif 

 Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil 

pengeamatan guru terhadap karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

NHT dengan media gambar. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan 

instrumen penilaian ketercapaian karakter bangsa. Subjek pengamatan ada 

sebanyak 22 siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang pada materi masalah 

sosial. Ada empat aspek karakter yang diamati, yaitu kerjasama, bertanggung 

jawab, disiplin, dan ingin tahu. Data penilaian karakter yang diperoleh adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus I 

No  Indikator  Penilaian  Jumlah  Rata-rata 

0 1 2 3 4 

1. Kerjasama  - - 12 8 2 56 2,54 

2. Bertanggung Jawab - 2 13 5 2 51 2,32 

3. Disiplin  - 2 15 5 - 47 2,14 

4. Ingin Tahu - 6 14 2 - 40 1,82 

Jumlah  194 8,82 

Rata-rata Skor 2,205 

Kriteria  Cukup  

Kualifikasi  Tuntas  

 

 Hasil penilaian ketercapaian karakter siswa disajikan dalam bentuk grafik 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.7 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus I 

 Dari tabel hasil pengamatan karakter siswa pada siklus I dalam 

pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar, memperoleh jumlah 

skor 8,82 dengan rata-rata 2,205 dan termasuk dalam kategori cukup. Adapun 

perolehan skor tiap indikator mencakup beberapa deskriptor penilaian, yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

a) Kerjasama  

Pada indikator karakter siswa ini memperoleh nilai rata – rata 2,54. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 2 siswa yang sudah melaksanakan 4 deskriptor, 5 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor, 13 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 2 siswa yang 

melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun 

komponen indikator kerjasama dalam pencapaian nilai karakter yaitu: aktif dan 

antusias dalam pembelajaran, mendiskusikan soal yang diberikan guru, saling 
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mengerjakan isi jawaban yang benar, dapat menjelaskan alasan jawaban yang 

benar. 

b) Bertanggung Jawab 

Pada indikator bertanggung jawab, memperoleh rata – rata skor 2,32. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 2 siswa yang sudah melaksanakan 4 deskriptor, 6 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor, 15 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 2 siswa yang 

hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. 

Adapun komponen indikator tanggung jawab dalam pencapaian nilai karakter yaitu: 

menyelesaikan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai pembentukan 

kelompok, mengerjakan tugas dengan standar baik, mengerjakan soal evaluasi 

sendiri. 

c) Disiplin 

Pada indikator karakter siswa disiplin memperoleh nilai rata – rata 2,14. Hal ini 

ditunjukkan dengan tidak ada siswa yang melaksanakan 4 deskriptor, 5 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor, 15 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 2 siswa yang 

hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. 

Adapun komponen indikator disiplin dalam pencapaian nilai karakter yaitu: 

Membawa perlengkapan belajar yang lengkap, memperhatikan materi yang 

dijelaskan guru, menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga kekondusifan kelas 

selama pembelajaran. 
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d) Ingin Tahu 

Pada indikator ingin tahu memperoleh rata – rata skor 1,82. Hal ini ditunjukkan 

dengan tidak ada siswa yang melaksanakan 4 deskriptor, 2 siswa melaksanakan 3 

deskriptor, 14 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 6 siswa yang hanya 

melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun 

komponen indikator ingin tahu dalam pencapaian nilai karakter yaitu: 

Memperhatikan penjelasan guru, bertanya bila ada materi yang belum dipahami, 

mencatat topik penting dalam pembelajaran, mengungkapkan gagasan, ide, atau 

pendapat. 

3) Hasil Belajar Psikomotor 

Hasil belajar psikomotor diperoleh dari hasil kerja dalam diskusi kelompok 

dalam mengerjakan lembar kerja siswa materi masalah sosial. Jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran siklus 1 sebanyak 22 siswa dan terbagi menjadi 5 

kelompok yaitu kelompok kucing, kelompok kuda, kelompok ayam, kelompok 

musang dan kelompok kelinci, kelompok kucing dan kelompok kuda dengan 

masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa.  

Data penilaian hasil psikomotor yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Data Penilaian Psikomotor Siklus I 

No  Nama Kelompok  Penilaian  Jumlah  Nilai  Kategori  

1 2 3 4 

1. Kelompok kucing 3 1 3 2 9 70 Baik  

2. Kelompok kuda 2 1 2 2 7 58 Cukup  

3. Kelompok ayam 2 1 2 2 7 58 Cukup  

4. Kelompok musang 3 1 2 2 8 65 Baik  

5. Kelompok kelinci 3 1 3 3 10 80 Baik  

Jumlah  13 5 12 11 41 331  

Rata-rata 2,6 1 2.4 2.2 8,2 66 Baik  

 

Table tersebut, menunjukan bahwa nilai rata-rata dari hasil penilaian 

psikomotor siklus I adalah sebesar 68 dengan kategori baik. Bila dikorelasikan 

dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN Salaman Mloyo 

Semarang yaitu 60 maka rerata tersebut sudah di atas KKM. Dapat terlihat bahwa 

3 kelompok sudah mencapai ketuntasan sedangkan 2 kelompok belum mencapai 

ketuntasan yaitu pada kelompok kuda dan kelompok ayam. Kelompok yang 

mendapatkan nilai terendah yaitu kelompok kuda dan kelompok ayam yaitu 

mendapatkan nilai 58. Sedangkan kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi 

diperoleh oleh kelompok kelinci dengan mendapatkan nilai 80. 

1.1.3.4 Refleksi Siklus I 

Dari hasil penelitian siklus I, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui model NHT dengan media gambar yang perlu dianalisis kembali bersama 
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kolaborator sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran siklus 

II. Adapun refleksi pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar 

pada siklus I adalah sebagai berikut : 

4.1.2.4.2 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus I ini memperoleh kriteria 

ketuntasan 21 dengan skala penilaian cukup. Berdasarkan indikator keberhasilan 

yang diharapkan adalah kriteria ketuntasan 22 ≤ skor < 34,25 dengan skala 

penilaian baik, maka perlu perbaikan pada di siklus II. Adapun kekurangan pada 

siklus I diantaranya adalah:  

a. Pada indikator mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran ada 1 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu memusatkan perhatian siswa.  

b. Pada indikator membuka pelajaran ada 2 deskriptor yang tidak tampak yaitu 

menarik perhatian siswa dan memberikan motivasi belajar kepada siswa.  

c. Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran ada 2 deskriptor yang tidak 

tampak yaitu suara guru jelas terdengar ke seluruh ruang kelas dan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

d. Pada indikator membuka pelajaran ada 2 deskriptor yang tidak tampak yaitu 

relevan dengan karakteristik siswa dan kebermaknaan materi yang dijelaskan.  

e. Pada indikator melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran 

yang ditampilkan ada 3 deskriptor yang tidak tampak yaitu penyampaian 
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pertanyaan menarik, jelas dan singkat, pemberian tuntunan untuk mengarahkan 

ke jawaban yang benar, memberikan siswa waktu untuk berpikir.  

f. Pada indikator pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

yang ditampilkan ada 3 deskriptor yang tidak tampak yaitu membentuk 

kelompok secara heterogen, menjelaskan aturan diskusi, dan mengkondisikan 

siswa dalam kelompok supaya tertib.  

g. Pada indikator melakukan variasi dalam proses pembelajaran ada 3 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu adanya variasi gaya mengajar meliputi variasi suara, 

mimik dan pemusatan perhatian, pemberian kesenyapan, gestural, perubahan 

posisi, pemusatan perhatian dan kontak pandang, adanya variasi dalam pola 

interaksi seperti klasikal,kelompok maupun perorangan dan adanya variasi 

dalam kegiatan seperti mendengarkan informasi, menelaah materi dan 

memberikan latihan pada siswa.  

h. Pada indikator membimbing diskusi kelompok siswa ada 2 deskriptor yang 

tidak tampak yaitu mendorong siswa mengutarakan pendapat dan selalu 

menciptakan kondisi diskusi yang optimal.  

i. Pada indikator melakukan pengelolaan kelas ada 2 deskriptor yang tidak tampak 

yaitu menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang kurang kondusif 

dan modifikasi (mengubah) tingkah laku siswa yang kurang perhatian.  

j. Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa ada 3 deskriptor yang tidak 

tampak yaitu penguatan gestural dan penguatan dengan memberikan kegiatan 
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yang menyenangkan, penguatan dengan memberikan kegiatan menyenangkan 

dan penguatan berupa tanda atau benda (bintang dan hadiah).  

4.1.2.4.3 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I menunjukkan bahwa aktvitas 

memperoleh rata-rata skor 22,72 dengan kategori skala penilaian cukup. 

Berdasarkan indikator keberhasilan yang diharapkan adalah kirteria ketuntasan 22 

≤ skor < 34,25 dengan skala penilain baik, maka perlu perbaikan pada kekurangan-

kekurangan di siklus II. Kekurangan dalam siklus I adalah sebagai berikut:  

a. Banyak siswa yang belum mempelajari materi yang akan dipelajari pada 

pelaksanaan pembelajaran siklus I.  

b. Masih sedikit siswa yang berani menjawab pertanyaan dari guru tentang materi 

masalah sosial. 

c. Siswa belum mencatat materi yang penting, siswa juga tidak menanyakan 

materi yang belum dipahami kepada guru.  

d. Volume suara siswa saat presentasi dan menanggapi hasil diskusi belum 

terdengar oleh semua siswa.  

e. Siswa belum aktif bertanya kepada guru dan temannya ketika mengalami 

kesulitan dalam memahami materi yang dipelajari.  

4.1.3.2.1 Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I yang diperoleh adalah 50% yaitu 

11 dari 22 siswa tuntas belajar dan 50% yaitu 11 dari 22 siswa tidak tuntas belajar. 
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Dengan perolehan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 92. Adapun rata-rata kelas 

yaitu 61,27. Hasil tersebut belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang 

direncanakan yaitu ≥75 % siswa tuntas belajar dengan memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 60. 

4.1.2.5 Revisi Siklus I 

Dari hasil refleksi siklus I, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

melalui model NHT dengan media gambar perlu dilakukan perbaikan dengan 

melanjutkan ke pelaksanaan siklus II karena indikator keberhasilan belum tercapai 

dengan optimal. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi 

untuk pelaksanaan siklus selanjutnya adalah: 

4.1.2.5.2 Katerampilan Guru 

a. Pada indikator mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran  guru harus 

memusatkan perhatian siswa. 

b. Pada indikator membuka pelajaran guru garus menarik perhatian siswa dan guru 

harus memberikan motivasi belajar kepada siswa.  

c. Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran suara guru harus jelas 

terdengar ke seluruh ruang kelas dan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak. 

d. Pada indikator membuka pelajaran, guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran harus relevan dengan karakteristik siswa dan kebermaknaan 

materi yang dijelaskan.  
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e. Pada indikator melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi guru 

dalam penyampaian pertanyaan harus menarik, jelas dan singkat, pemberian 

tuntunan untuk mengarahkan ke jawaban yang benar, guru harus memberikan 

siswa waktu untuk berpikir.  

f. Pada indikator pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

guru harus membentuk kelompok secara heterogen, guru harus menjelaskan 

aturan diskusi, dan guru harus mengkondisikan siswa dalam kelompok supaya 

tertib.  

g. Pada indikator melakukan variasi dalam proses pembelajaran guru harus 

melakukan variasi gaya mengajar meliputi variasi suara, mimik dan pemusatan 

perhatian, pemberian kesenyapan, gestural, perubahan posisi, pemusatan 

perhatian dan kontak pandang, guru harus melakukan variasi dalam pola 

interaksi seperti kelompok maupun perorangan dan guru harus melakukan 

variasi dalam kegiatan seperti mendengarkan informasi, menelaah materi dan 

memberikan latihan pada siswa.  

h. Pada indikator membimbing diskusi kelompok siswa guru harus mendorong 

siswa mengutarakan pendapat dan guru harus menciptakan kondisi diskusi yang 

optimal.  

i. Pada indikator melakukan pengelolaan kelas guru harus menunjukkan sikap 

tanggap terhadap kondisi kelas yang kurang kondusif dan guru harus modifikasi 

(mengubah) tingkah laku siswa yang kurang perhatian.  
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j. Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa guru harus memberikan 

penguatan gestural dan penguatan dengan memberikan kegiatan yang 

menyenangkan, penguatan dengan memberikan kegiatan menyenangkan dan 

guru harus memberikan penguatan berupa tanda atau benda (bintang dan 

hadiah).  

4.1.2.5.3 Aktivitas Siswa 

a. Guru harus memotivasi siswa agar bersemangat dalam belajar dan memberikan 

acuan kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari pada saat awal 

pembelajaran.  

b. Guru harus menumbuhkan rasa nyaman kepada siswa agar siswa tidak merasa 

takut untuk bertanya saat menemukan kesulitan.  

c. Guru harus lebih tanggap dalam menghadapi perilaku siswa yang mengganggu 

pembelajaran.  

d. Guru harus menuntun siswa dalam kegiatan presentasi dengan cara memberikan 

penjelasan lebih jauh tentang materi hasil diskusi.  

e. Guru harus mempersiapkan siswa untuk mengikuti setiap kegiatan 

pembelajaran dengan baik agar siswa dapat memahami pembelajaran yang telah 

dilakukan.  
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4.1.2.5.3 Hasil Belajar Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan yaitu meningkatkan ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa pada siklus II sehingga dapat mencapai indikator keberhasilan 

yang telah direncanakan. 

4.1.3 Data Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.3.1 Perencanaan Siklus II 

Perencanaan tindakan yang akan dilakukan pada siklus II adalah sebagai 

berikut: 

a. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah diperbaiki dan 

disempurnakan. Dalam tahap ini kekurangan yang terjadi pada siklus I 

diperbaiki.  

b. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban 

soal evaluasi dan penskoran, dengan materi masalah sosial di lingkungan 

ptempat tinggal sesuai dengan model NHT dengan media gambar. 

c. Menyiapkan media pembelajaran berupa gambar tentang materi masalah sosial 

di lingkungan tempat tinggal, dan juga nomor kepala.  

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan aktivitas 

siswa.  

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan.  

 

 



159 
 

 
 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari kamis, 19 februari 

2015. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x35 

menit) dengan materi “masalah sosial di lingkungan tempat tinggal” yang diikuti 

oleh siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 22 

siswa. 

Standar Kompetensi siklus II yaitu: “Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.”. 

Kompetensi Dasar siklus II yaitu: “2.4 Mengenal masalah sosial didaerahnya”. 

Sedangkan, indikator pada siklus II yaitu: (1) menyebutkan contoh berbagai macam 

masalah-masalah sosial di lingkungan tempat tinggal; (2) mengidentifikasi 

penyebab dari masalah-masalah sosial di lingkngan tempat tinggal; (3) menemukan 

pemecahan masalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial di lingkungan tempat 

tinggal; (4) menunjukkan contoh sikap kerjasama. 

Pada siklus II kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi pra kegiatan, 

kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan 

akhir. 

4.1.4.2.2 Pra Kegiatan (± 5 menit) 

Sebelum guru memulai pembelajaran, terlebih dahulu guru menyiapkan 

perangkat pembelajaran yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan 

pembelajaran sesuai perencanaan yang disusun sebelumnya, guru menyiapkan 

gambar untuk menjelaskan materi pembelajaran. Kemudian guru mengawali 
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pembelajaran dengan salam, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin 

teman-temannya berdoa, guru melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran 

siswa, kemudian siswa diminta untuk mempersiapkan perlengkapan atau alat-alat 

belajar yang diperlukan dan mengkondisikan diri untuk tenang. 

4.1.4.2.2 Kegiata Awal (± 10 menit) 

Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa, “Anak-anak 

pernahkah kalian melihat berita di tv tentang peristiwa kebakaran?” sebagian siswa 

menjawab pernah, namun masih ada juga siswa yang belum menjawab pertanyaan 

dari guru. Kemudian guru memberikan pertanyaan lagi, “Bagaimana kondisinya 

jika terjadi peristiwa kebakaran?” harta benda habis terbakar, terjadinya kerugian 

dll. Setelah itu guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dan menyampaikan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4.1.4.2.3 Kegiatan Inti (± 40 menit) 

Kegiatan inti dalam penelitian ini meliputi:  

a. Eksplorasi  

Guru melakukan tanya jawab dengan menggali informasi dan pengalaman yang 

sudah dimiliki siswa tentang masalah sosial, dimulai dengan tanya jawab tentang 

pengertian masalah sosial. Selanjutnya, guru menampilkan gambar di papan tulis 

tentang masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Sebagian besar siswa antusias 

mengamati gambar yang di tampilkan. Guru menjelaskan gambar yang ditampilkan 

di papan tulis sambil melakukan tanya jawab kepada siswa berkaitan dengan 
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gambar yang sedang ditampilkan. Kemudian guru menjelaskan materi tentang 

masalah sosial di lingkungan tempat tinngal dengan menggunakan gambar. 

b. Elaborasi  

Pada tahap ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok secara heterogen dengan 

memperhatikan tingkat kognitif siswa agar pada tiap kelompok ada siswa yang bisa 

membimbing teman sekelompoknya untuk menjawab masalah yang diberikan oleh 

guru. Guru membagikan nomor kepala pada tiap kelompok. Guru membagikan 

lembar kerja siswa pada tiap kelompok dan siswa menyimak penjelasan guru 

tentang aturan diskusi. Kemudian guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berdiskusi. 

Guru membimbing diskusi kelompok dengan berkeliling ke tiap-tiap kelompok 

agar ketika siswa mendapat kesulitan dapat menanyakan kejelasan pemecahan 

masalah kepada guru secara langsung. Pada tahap presentasi, mula-mula guru 

menunjuk salah satu nomor dalam suatu kelompok untuk menjawab, selanjutnya 

guru menunjuk siswa yang mendapat nomor lain dalam kelompok lain untuk 

menanggapi jawabannya. Proses ini dilakukan sampai semua pertanyaan dalam 

LKS selesai dijawab . Sebagian siswa sudah banyak yang memperhatikan apa yang 

di presentasikan oleh temanya didepan kelas. 

c. Konfirmasi  

Pada tahap ini siswa dan guru membahas bersama hasil diskusi dan meluruskan 

jawaban siswa yang kurang tepat. Kemudian siswa yang kurang paham tentang 
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materi yang telah disampaikan dipersilahkan untuk bertanya. Ada salah satu siswa 

belum paham tentang pengertian masalah sosial di lingkungan tempat tinggal, 

kemudian guru dan siswa bersama-sama membahas tentang pengertian masalah 

sosial di lingkungan tempat tinggal tersebut. Kemudian guru melakukan umpan 

balik terhadap hasil diskusi yang telak dilakukan. Kelompok yang aktif dan 

memiliki poin tertinggi mendapatkan penghargaan berupa stiker semangat dan 

diikuti tepuk tangan oleh teman-teman yang lain. 

4.1.3.2.4 Kegiatan Penutup (15 menit) 

Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Kemudia guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa untuk 

mengukur tingkat kemampuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, walaupun masih ada siswa yang kurang 

fokus dengan pekerjaannya sendiri. Namun demikian, guru dapat mengkondisikan 

siswa untuk menyelesaikan soal evaluasi, sehingga setelah batas waktu habis semua 

siswa telah menyelesaikan soal evaluasi. Selanjutnya guru menugaskan siswa untuk 

mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya agar siswa mempunyai bekal 

dalam pembelajaran materi selanjutnya. 
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4.1.3.3 Pengamatan Siklus II 

4.1.3.3.1 Deskripsi Hasil Pengaatan Keterampilan Guru Siklus II 

Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

melalui model NHT dengan media gambar pada siklus II, dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.10 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator Keterampilan Guru Skor  

1. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 4 

2. Membuka pelajaran  2 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 

4. Meyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan 

gambar 

3 

5. Melakukan Tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran  

2 

6. Membimbing pembentukan kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi 

3 

7. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran 3 

8. Membimbing diskusi kelompok siswa 3 

9. Melakukan pengelolaan kelas 2 

10. Memberikan penguatan kepada siswa 2 

11. Menutup pelajaran 4 

Jumlah Skor 31 

Kriteria  Baik   

Ketuntasan  Tuntas 

(Lampiran halaman 356 ) 

Data hasil pengamatan keterampilan guru pada sikus II disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 4.8 Diagram Keterampilan Guru pada Siklus II 

Dari hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

melalui model NHT dengan media pada siklus II diperoleh jumlah skor dari semua 

indikator yaitu 31 dalam kriteria baik. Keterampilan guru tersebut dapat 

dideskripsikan sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran)  

Pada indikator mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. Pada kegiatan ini guru sudah 

menyiapkan media pembelajaran berupa gambar untuk menjelaskan materi, guru 

mengucapkan salam, guru membimbing siswa untuk mengawali pembelajaran 

dengan berdoa bersama, selanjutnya guru mulai mempresensi kehadiran siswa. 

Guru juga sudah memusatkan perhatian siswa dengan meminta siswa untuk 
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menyiapkan buku dan alat tulis yang akan digunakan dalam mengikuti 

pembelajaran IPS. 

b. Membuka Pelajaran (keterampilan membuka pelajaran, keteranpilan bertanya) 

Pada indikator membuka pelajaran memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. 

Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan, “Anak-anak pernahkah kalian 

melihat berita di tv tentang peristiwa kebakaran? Bagaimana kondisinya jika terjadi 

peristiwa kebakaran?” dan siswa merespon pertanyaan guru dengan beragam 

jawaban. Apersepsi ini menstimulasi terjadinya interaksi dua arah yang 

komunikatif. Guru sudah memberikan acuan yaitu dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan materi yang akan dipelajari saat itu. Akan tetapi guru belum 

menarik perhatian siswa sehingga suasana pembelajaran masih gaduhdan belum 

terkondisikan. Guru juga lupa memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran)  

Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 3 dengan 

kriteria baik. Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator dan Penyampaian tujuan pembelajaran sudah menggunakan kata kerja 

operasional, suara guru sudah jelas terdengar keseluruh ruangan kelas khususnya 

deretan paling belakang. Bahasa guru saat menyampaikan tujuan pembelajaran sulit 

dimengerti siswa karena belum sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. 

Penyampaian tujuan pembelajaran sudah menggunakan kata kerja operasional. 

d. Menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan gambar 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi)  
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Pada indikator menyampaikan materi pelajaran memperoleh skor 3 dengan 

kriteria baik. Guru sudah menyampaikan materi dengan menggunakan gambar 

untuk menjelaskan materi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Selain itu guru juga mengaitkan materi dengan tujuan pembelajaran yang sudah 

disampaikan agar penyampaikan materi jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang sudah direncanakan. Materi masalah sosial di lingkungan tempat tinggal 

dalam siklus II ini sudah disusun sesuai karakteristik siswa sehingga dalam 

penyampaiannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Namun materi ini belum 

sepenuhnya dapat dipahami siswa dengan baik sehingga kurang bermakna bagi 

siswa, hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi yang belum mengalami peningkatan 

secara signifikan. 

e. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang 

ditampilkan (keterampilan bertanya)  

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

materi pelajaran yang ditampilkan memperoleh skor 2 dengan kategori kurang. 

Dalam melakukan tanya jawab dengan siswa, pertanyaan sudah sesuai dengan 

materi pembelajaran. Guru sudah menuntun siswa untuk mengarahkan ke jawaban 

yang benar, sehingga siswa tidak kesulitan untuk menemukan jawaban yang benar. 

Namun dalam penyampaian pertanyaan kurang menarik sehingga siswa kurang 

merespon pertanyaan dari guru. Guru juga kurang memberikan waktu kepada siswa 

untuk berfikir memikirkan jawaban. 
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f. Membimbing Pembentukan Kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

(keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan)  

Pada indikator membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan 

aturan diskusi memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Guru sudah membagi siswa 

dalam beberapa kelompok, kelompok yang dibentuk sudah bersifat heterogen. Guru 

sudah menjelaskan aturan diskusi pada siswa. Namun belum mengkondisikan siswa 

dalam kelompok sehingga siswa masih gaduh dan susah mengelompok dengan 

anggota kelompok yang sudah dibentuk. 

g. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan menggunakan 

variasi)  

Pada indikator keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran 

memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Hal ini ditunjukkan dengan sudah 

menggunakan variasi media pembelajaran dengan memaparkan gambar di papan 

tulis. Guru menggunakan variasi suara serta guru menerapkan variasi interaksi dan 

pembelajaran di kelas. Guru sudah menggunakan variasi dalam pola interaksi 

seperti klasikan, kelompok maupun perorangan. Akan tetapi guru belum 

menggunakan variasi dalam kegiatan karena guru belum memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memperoleh informasi secara maksimal karena keterbatasan 

fasilitas pendukung berupa internet dan komputer di kelas. 

h. Membimbing diskusi kelompok siswa (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil)  
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Pada indikator membimbing diskusi kelompok siswa memperoleh skor 3 

dengan kriteria baik. Guru sudah memotivasi siswa untuk bekerjasama dengan 

kelompoknya. Guru berkeliling pada tiap-tiap kelompok untuk membimbing dan 

memberikan bantuan pada kelompok jika menemui kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah. Pada saat diskusi, ada beberapa siswa yang asyik bermain sendiri, tidak 

ikut memberikan pendapat ketika berdiskusi sehingga guru mengingatkan siswa 

sehingga perhatiannya kembali fokus untuk ikut berdiskusi dengan teman 

kelompoknya. Guru juga sudah meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kelompoknya masing-masing, akan tetapi guru tidak bisa sepenuhnya membimbing 

siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Akan tetapi juga belum menciptakan 

kondisi diskusi yang optimal karena setelah siswa selesai berdiskusi mereka gaduh 

sehingga suasana kelas menjadi kurang kondusif. 

i. Melakukan pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas)  

Pada indikator melakukan pengelolaan kelas memperoleh skor 2 dengan kriteria 

cukup. Guru sudah menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang kurang 

kondusif dengan memberi teguran pada siswa yang mengganggu saat pembelajaran 

berlangsung, tetapi guru belum membagi perhatian pada seluruh siswa karena 

keterbatasan tenaga dalam mengkondisikan siswa. Guru juga belum mampu 

mengubah perilaku siswa yang membuat gaduh, guru sebatas menegur.  

j. Memberi penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan)  

Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 2 dengan 

kriteria cukup. Guru sudah memberikan penguatan verbal berupa kata-kata “bagus, 

pintar, hebat” saat siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru, guru sudah 
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memberikan penguatan gestural dengan gerakan, ekspresi tubuh maupun acungan 

jempol bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru. Guru belum memberi 

penguatan dengan memberikan kegiatan menyenangkan serta guru juga belum 

Penguatan berupa tanda atau benda (bintang dan hadiah).  

k. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran)  

Pada indikator menutup pelajaran memperoleh skor 4 dengan sangat baik. Guru 

sudah membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran dan melaksanakan 

evaluasi. Guru sudah memberikan tindak lanjut berupa PR serta mempelajari materi 

yang akan dipelajari selanjutnya. Guru juga sudah menyuruh salah satu siswa untuk 

memimpin doa penutup pelajaran. 

Dari data tersebut tidak terdapat aspek yang mendapat kategori kurang kurang; 

4 aspek mendapat kategori cukup, yaitu membuka pelajaran, melakukan tanya 

jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang ditampilkan, melakukan 

pengelolaan kelas, dan memberikan penguatan kepada siswa; 5 aspek mendapat 

kategori baik, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi 

pembelajaran, membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan 

diskusi; 2 aspek mendapat kategori sangat baik yaitu mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran dan menutup pelajaran.  

Peningkatan keterampilan guru pada siklus II dapat dilihat pada diagram di 

bawah ini: 
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Gambar 4.9 Diagram peningkatan keterampilan guru siklus I dan siklus 

II 

Dari diagram tersebut menunjukkan jumlah skor keterampilan guru pada siklus 

I adalah 21 dengan kriteria cukup meningkat 10 poin pada siklus II menjadi 31 

dengan kriteria baik. 

4.1.3.3.3 Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

Peneliti juga mengamati setiap perilaku, aktivitas, dan respon siswa dalam 

siklus II saat pembelajaran IPS melalui model NHT media gambar dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.  

Lembar aktivitas siswa tersebut memiliki 11 indikator yang diamati, dari 

hasil pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan oleh kolaborator pada siklus II 

yang dijabarkan sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator Penilaian Jumlah Rata-rata 

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri dalam menerima 

pembelajaran  
- - - 15 7 73 3,32 

2. Menanggapi apersepsi  - - 4 15 3 65 2,95 

3. Memperhatikan penjelasan guru  - - 3 19 - 63 2,86 

4. Melakukan kegiatan bertanya dan 

menjawab pertanyaan  
- - 5 17 - 61 2,77 

5. Siswa tertib pada saat pembentukan 

kelompok  
- - 5 15 2 63 2,86 

6. Siswa mengerjakan soal dengan 

bekerjasama dengan kelompoknya  
- - 2 16 4 68 3,09 

7. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai 

nomor siswa yang dipanggil guru  
- 14 6 - 2 34 1,55 

8. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor 

yang ditunjuk guru  
- 2 20 - - 42 1,91 

9. Siswa aktif bertanya  - - 15 5 2 53 2,42 

10. Menyimpulkan hasil diskusi  - - 2 19 1 65 2,95 

11. Mengerjakan soal evaluasi  - - 2 15 5 69 3,14 

Jumlah 656 29,82 

Rata-rata Skor 2,71 

Kriteria Baik   

kualifikasi Tuntas 

(Lampiran halaman 361) 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus II disajikan dalam diagram 

batang sebagai berikut: 
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Gambar 4.10 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

Dari data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model NHT dengan media gambar pada siklus II, diperoleh skor 29,82 dan rata-rata 

skor aktivitas siswa sebesar 2.71 dengan kriteria baik. Penjabaran dari setiap 

indikator aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (aktivitas emosional)  

Pada indikator mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran memperoleh 

rata-rata skor 3,32 dengan kriteria baik. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa 

sudah menempati tempat duduk masing-masing. Kemudian siswa berdoa bersama-

sama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Selesai berdoa, semua siswa mulai 

menyiapkan buku dan alat tulis yang diperlukan dalam mengikuti pembelajaran. 

Saat pembelajaran akan dimulai beberapa siswa sudah memperhatikan penjelasan 

guru, tidak ada yang gaduh dan mengobrol sendiri dengan teman sebangkunya. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

a



173 
 

 
 

b. Menanggapi apersepsi (aktivitas lisan)  

Pada indikator menanggapi apersepsi memperoleh rata-rata skor 2,95 dengan 

kriteria baik. Ketika guru memberikan apersepsi pada siswa berupa pertanyaan, 

“Anak-anak pernahkah kalian melihat berita di tv tentang peristiwa kebakaran? 

Bagaimana kondisinya jika terjadi peristiwa kebakaran?”, banyak siswa yang 

merespon dengan menjawab sesuai pemahaman siswa masing-masing. Siswa 

antusias dengan berebut menjawab pertanyaan dari guru. Sebagian siswa berani 

menjawab apersepsi dengan suara lantang dan bahasa yang santun.  

c. Memperhatikan penjelasan guru (aktivitas visual, aktivitas mendengar, aktivitas 

menulis)  

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 2,86 

dengan kriteria baik. Pada kegiatan ini, siswa memperhatikan gambar yang 

ditampilkan di papan tulis dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik, 

sebagian siswa belum merangkum materi yang penting dan menanyakan materi 

yang belum jelas. Beberapa siswa ada yang masih membuat gaduh sehingga siswa 

belum menanggapi pertanyaan dari guru. 

d. Melakukan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan (aktivitas emosional, 

aktivitas lisan)  

Pada indikator siswa melakukan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan 

memperoleh rata-rata skor 2,77 dengan kriteria baik. Siswa sudah mengangkat 

tangan saat bertanya dan menjawab pertanyaan, siswa sudah banyak yang 

menjawab pertanyaan dari guru. Sebagian siswa ada yang sudah mengajukan 

pertanyaan kepada guru tentang materi yang belum dipahami. 
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e. Siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (aktivitas 

mental, aktivitas emosional)  

Pada indikator siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran 

memperoleh rata-rata skor 2,86 dengan kriteria baik. Pada saat pembentukan 

kelompok sebagian siswa sudah tertib saat pembagian kelompok, siswa sudah 

menerima anggota kelompok dengan baik. Namun ketika guru membagikan nomor 

kepala pada tiap-tiap kelompok, siswa masih berebut gambar dan angka yang 

disukai. 

f. Siswa mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan kelompoknya (aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional)  

Pada indikator siswa saling bekerjasama dalam kegiatan berkelompok 

memperoleh rata-rata skor 3,09 dengan kriteria baik. Siswa sudah dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok, pembagian kelompok sudah secara heterogen. Siswa 

mendiskusikan masalah dalam kelompok bersama teman satu kelompoknya, akan 

tetapi siswa belum memberikan pendapat untuk menjawab masalah, dan siswa yang 

pandai juga belum memberikan pemahaman kepada teman sekelompok yang belum 

paham. Pelaksanaan diskusi sudah optimal meskipun beberapa siswa ada yang 

masih mengganggu teman yang sedang mengerjakan soal. 

g. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru (aktivitas 

mental, aktivitas lisan)  

Pada indikator mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor siswa yang 

dipanggil guru memperoleh rata-rata skor 1,55 dengan kriteria kurang. Pada saat 

presentasi hasil diskusi, beberapa siswa yang nomor kepalanya ditunjuk oleh guru 



175 
 

 
 

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masih takut dan canggung 

ketika mempresentasikan di depan kelas, namun ketepatan jawaban yang 

disampaikan rata-rata benar dan dapat diterima semua siswa. Akan tetapi volume 

suara ketika presentasi belum terdengar oleh semua siswa. 

h. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk guru (aktivitas visual, 

aktivitas mendengar, aktivitas lisan, aktivitas mental)  

Pada indikator menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru 

memperoleh rata-rata skor 1,91 dengan kriteria baik. Beberapa siswa yang nomor 

kepalanya dipanggil guru untuk menanggapi jawaban masih belum percaya diri 

dalam memberikan tanggapan. Tanggapan yang disampaikan sudah sesuai dengan 

konteks masalah yang sedang dibahas, namun kendalanya volume suaranya kurang 

keras. 

i. Siswa aktif bertanya (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas emosional)  

Pada indikator siswa aktif bertanya memperoleh rata-rata skor 2,42 dengan 

kriteria baik. Pada indikator ini, sebagian siswa sudah aktif melakukan kegiatan 

bertanya kepada guru dan atau teman sebangkunya ketika menemui kesulitan dalam 

memahami materi yang dipelajari. Pada kegiatan diskusi, siswa yang belum paham 

bertanya pada temannya yang lebih paham. Namun siswa tidak bertanya pada saat 

presentasi. 

j. Menyimpulkan materi bersama guru (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas 

menulis, aktivitas lisan)  
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Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-rata skor 

2,95 dengan kriteria baik. Siswa sudah mengingat materi yang telah diajarkan 

bersama dan mengungkapkanya secara lisan, siswa juga banyak yang menjawab 

pertanyaan guru mengenai materi pembelajaran, sebagian siswa ada yang sudah 

membuat rangkuman materi yang telah dipelajarai secara tertulis. 

k. Mengerjakan soal evaluasi (aktivitas mental, aktivitas menulis)  

Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-rata skor 

3,14 dengan kriteria baik. Banyak siswa mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri 

namun sebagian juga masih tengak tengok untuk mencari jawaban yang benar. 

Siswa sudah mengerjakan evaluasi dengan petunjuk guru dengan alokasi waktu 

yang ditentukan guru. 

Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus II, peneliti memberi 

simpulan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT 

dengan media gambar pada siklus II temasuk dalam kriteria baik. Hal ini didasarkan 

pada jumlah rataan skor yang didapat yaitu 29,77 dengan keriteria baik. 

4.1.3.3.4 Deskripsi Data Respon Siswa Siklus II 

Untuk mengetahui antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

melalui model NHT degan media gambar, guru membagikan angket respon kepada 

siswa. Pengambilan data angket respon siswa dilakukan diakhir pertemuan tiap 

siklus. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 Hasil Analisis Angket Respon Siswa Siklus II 

No  Pertanyaan  Persentase Jawaban 

Ya  Tidak  

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

IPS yang baru saja dilakukan?  

80% 20% 

2. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

menggunakan gambar?  

85% 15% 

3. Apakah kamu memahami materi yang 

disampaikan oleh guru?  

80% 20% 

4. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran?  

26% 74% 

5. Apakah kamu mau mengikuti pembelajaran 

seperti itu lagi?  

75% 25% 

Rata-rata 69% 31% 

Adapun diagram hasil respon siswa terhadap pembelajaran IPS melalui 

model NHT dengan media gambar pada siklus II sebagai berikut: 

 

Gambar 4.11 Diagram Analisis Angket Respon Siswa Siklus II 

 Dari tabel dan diagram tersebut dapat disimpulkan respon siswa positif 

terhadap pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar. Hal ini 

terlihat dari jawaban siswa pada angket yang diberikan guru. Jawaban dari masing-

31

69

Tidak Ya
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masing pertanyaan-pertanyaan menunjukkan bahwa siswa menyukai pembelajaran 

IPS melalui model NHT dengan media gambar 

Pertanyaan pertama berhubungan dengan ketertarikan pembelajaran yang 

telah dilakukan, sebanyak 80% siswa menjawab ya dan 20% tidak. Ini berarti lebih 

dari setengah jumlah siswa tertarik terhadap pembelajaran menggunakan model 

NHT dengan media gambar.  

Pertanyaan kedua tentang pembelajaran menggunakan media gambar yang 

menyenangkan, rata-rata 85% siswa menjawab ya dan 15% tidak. Hal ini 

disebabkan karena siswa merasa senang ketika dapat mengamati gambar-gambar 

yang ada di papan tulis.  

Pertanyaan ketiga berhubungan dengan pemahaman siswa terhadap materi 

yang disampaikan guru dengan menggunakan model NHT. Rata-rata 80% siswa 

menjawab ya dan 20% tidak.  

Pertanyaan keempat yang menanyakan tentang kesulitan dalam 

pembelajaran menggunakan model NHT dengan media gambar. 26% siswa 

menjawab ya dan selebihnya 74% menjawab tidak. Pertanyaan terakhir 75% siswa 

ingin pembelajaran seperti itu lagi sisanya 25% menjawab tidak. 

Dari beberapa respon siswa yang positif terhadap penggunaan model NHT 

dengan media gambar berarti peneliti tepat memilih model dan media untuk 

memperjelas penyampaian pembelajaran IPS. Tetapi keterampilan guru, aktivitas 

dan hasil belajar siswa masih perlu perbaikan untuk mencapai tujuan penelitian. 
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4.1.3.4.1 Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

a. Hasil belajar Kognitif 

 Data hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil tes individu dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model NHT dengan media gambar. 22 

siswa yang mengerjakan soal evaluasi. Tes dilakukan dengan mengerjakan soal 

evaluasi materi masalah sosial. Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi masalah 

sosial menggunakan model NHT dengan media gambar dapat dilihat pada tabel 

4.13 sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No  Keterangan  Skor  

1. Rata-rata kelas 71,82 

2. Nilai tertiggi 96 

3. Nilai terendah 52 

4. Siswa memenuhi KKM 16 

5. Siswa belum memenuhi KKM 6 

6. Ketuntasan klasikal 73% 

 

 Pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus II sebesar 71,81 dengan perolehan nilai tertinggi 96 dan nilai 

terendah 52. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 16 siswa dan yang belum 

memenuhi KKM sebanyak 6 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 

73% dengan kategori cukup (Aqib, 2011:41). 
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 Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media 

gambar pada siklus II dapat disajikan dalam tabel 4.14 pemaparan distribusi nilai 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No  Kategori  Rentang 

Skor 

Frekuensi  Bobot 

Skor 

Persentase  

1. Sangat kurang 0-19 0 0 0,00% 

2. Kurang  20-39 0 0 0,00% 

3. Cukup  40-59 6 312 27% 

4. Baik  60-79 7 504 32% 

5. Sangat baik  80-100 9 764 41% 

Jumlah  22 1580 100% 

  

 Data menunjukkan bahwa hasil belajar pembelajaran IPS kelas IV SDN 

Salaman Mloyo Semarang dalam kategori cukup, skor rata-rata kelas yang dicapai 

sebesar 71,81. Hasil belajar tersebut dinilai belum mencapai tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini, karena masih ada 6 siswa atau sebanyak 27% siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 60. Sebanyak 9 siswa atau 41% 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu antara 80-100 dengan jumlah 

skor 764. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik sebanyak 7 atau 32% 

antara 60-79 dengan jumlah skor 504. Sisanya, sebanyak 6 siswa atau 27% 

memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan jumlah skor 

312 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kategori kurang 

dan sangat kurang. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model NHT dengan media gambar pada siklus II disimpulkan tergolong masih perlu 
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dioptimalkan lagi karena belum mencapai target ketuntasan klasikal kelas, yaitu 

≥75% siswa tuntas. Peningkatan media gambar menjadi lebih menarik sangat 

diperlukan untuk lebih menarik perhatian siswa mempelajari materi pembelajaran. 

Kekondusifan kelas masih belum begitu terjaga, namun penerapan model NHT 

dengan media gambar ini cenderung berhasil dalam menumbuhkan respon minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran yang ditunjukan dengan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

 Hasil tes tersebut diperoleh dari soal evaluasi siklus II yang diujikan oleh guru 

kepada siswa dengan beberapa macam soal. Soal evaluasi tersebut mengujikan 

materi-materi yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Soal 

evaluasi tersebut terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Hasil evaluasi mata 

pelajaran IPS materi masalah sosial dapat dilihat pada diagram sebagai berikut : 

 

Gambar 4.12 Diagram Hasil Belajar Siklus II 
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 Gambar 4.12 menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan hasil 

belajar dalam kategori sangat kurang dan kurang. Siswa yang mendapatkan nilai 

dalam kategori cukup sebanyak 6 siswa, siswa dalam kategori baik sebanyak 7 

siswa, dan ada 9 siswa dalam kategori sangat baik. Dalam pembelajaran IPS pada 

siklus II ada 6 siswa yang belum tuntas mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 

60. 

Tabel 4.15 Perbandingan Data Siklus I dan Siklus II 

No  Pencapaian  Data Siklus I  Data Siklus II 

1. Rata-rata kelas 61,27 71,82 

2. Nilai tertinggi 92 96 

3. Nilai terendah 40 52 

4. Ketuntasan belajar klasikal 50% 73% 

 

 

Gambar 4.13 Diagram Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal Siklus 

I dan Siklus II 
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 Diagram pada gambar 4.13 menunjukkan bahwa ketuntasan belajar klasikal 

pada siklus II mengalami peningkatan sebanyak 23% dari ketuntasan belajar 

klasikal prasiklus yaitu 50% dengan kategori kurang meningkat menjadi 73% pada 

siklus II dengan kategori baik. (Aqib, 2011:41). 

b. Hasil Belajar Afektif 

 Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil 

pengeamatan guru terhadap karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

NHT dengan media gambar. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan 

instrumen penilaian ketercapaian karakter bangsa. Subjek pengamatan ada 

sebanyak 22 siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang pada materi masalah 

sosial di lingkungan tempat tinggal. Ada empat aspek karakter yang diamati, yaitu 

kerjasama, bertanggung jawab, disiplin, dan ingin tahu. Data penilaian karakter 

yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.16 

Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus II 

No  Indikator  Penilaian  Jumlah  Rata-rata 

0 1 2 3 4 

1. Kerjasama  - - 2 18 2 66 3 

2. Bertanggung Jawab - - 8 12 2 60 2,73 

3. Disiplin  - - 11 9 2 57 2,59 

4. Ingin Tahu - - 6 15 1 61 2,77 

Jumlah  244 11,09 

Rata-rata Skor 2,77 

Kriteria  Baik  

Kualifikasi  Tuntas  
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 Hasil penilaian ketercapaian karakter siswa disajikan dalam bentuk grafik 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.14 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus II 

 Dari tabel hasil pengamatan karakter siswa pada siklus II dalam 

pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar, memperoleh jumlah 

skor 11,09 dengan rata-rata 2,77 dan termasuk dalam kategori baik. Adapun 

perolehan skor tiap indikator mencakup beberapa deskriptor penilaian, yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) Kerjasama  

Pada indikator karakter siswa ini memperoleh nilai rata – rata 3,0. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 2 siswa yang sudah melaksanakan 4 deskriptor, 18 

siswa melaksanakan 3 deskriptor, 2 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa 

yang melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun 
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komponen indikator kerjasama dalam pencapaian nilai karakter yaitu: aktif dan 

antusias dalam pembelajaran, mendiskusikan soal yang diberikan guru, saling 

mengerjakan isi jawaban yang benar, dapat menjelaskan alasan jawaban yang 

benar. 

2) Bertanggung Jawab 

Pada indikator bertanggung jawab, memperoleh rata – rata skor 2,73. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 2 siswa yang sudah melaksanakan 4 deskriptor, 12 

siswa melaksanakan 3 deskriptor, 8 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa 

yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. 

Adapun komponen indikator tanggung jawab dalam pencapaian nilai karakter yaitu: 

menyelesaikan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai pembentukan 

kelompok, mengerjakan tugas dengan standar baik, mengerjakan soal evaluasi 

sendiri. 

3) Disiplin 

Pada indikator karakter siswa disiplin memperoleh nilai rata – rata 2,59. Hal ini 

ditunjukkan dengan 2 siswa yang melaksanakan 4 deskriptor, 9 siswa melaksanakan 

3 deskriptor, 11 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa yang hanya 

melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun 

komponen indikator disiplin dalam pencapaian nilai karakter yaitu: Membawa 

perlengkapan belajar yang lengkap, memperhatikan materi yang dijelaskan guru, 

menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga kekondusifan kelas selama 

pembelajaran. 
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4) Ingin Tahu 

Pada indikator ingin tahu memperoleh rata – rata skor 2,77. Hal ini ditunjukkan 

dengan 1 siswa yang melaksanakan 4 deskriptor, 15 siswa melaksanakan 3 

deskriptor, 6 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa yang hanya 

melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun 

komponen indikator ingin tahu dalam pencapaian nilai karakter yaitu: 

Memperhatikan penjelasan guru, bertanya bila ada materi yang belum dipahami, 

mencatat topik penting dalam pembelajaran, mengungkapkan gagasan, ide, atau 

pendapat. 

c. Hasil Belajar Psikomotor 

Hasil belajar psikomotor diperoleh dari hasil kerja dalam diskusi kelompok 

dalam mengerjakan lembar kerja siswa materi masalah sosial. Jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran siklus II sebanyak 22 siswa dan terbagi menjadi 5 

kelompok yaitu kelompok kucing, kelompok kuda, kelompok ayam, kelompok 

musang dan kelompok kelinci, kelompok kucing dan kelompok kuda dengan 

masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa.  

Data penilaian hasil psikomotor yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 Data Penilaian Psikomotor Siklus II 

No  Nama Kelompok  Penilaian  Jumlah  Nilai  Kategori  

1 2 3 4 

1. Kelompok kucing 3 2 3 3 11 80 Sangat Baik  

2. Kelompok kuda 2 2 3 2 9 90 Baik  

3. Kelompok ayam 3 2 3 2 10 90 Baik 

4. Kelompok musang 3 2 3 3 11 65 Baik  

5. Kelompok kelinci 2 2 2 2 8 80 Baik  

Jumlah  13 10 14 12 49 405  

Rata-rata 2,2 2 2,8 2,4 9,8 81 Baik  

 

Tabel tersebut, menunjukan bahwa nilai rata-rata dari hasil penilaian 

psikomotor siklus II adalah sebesar 81 dengan kategori baik. Bila dikorelasikan 

dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN Salaman Mloyo 

Semarang yaitu 60 maka rerata tersebut sudah di atas KKM. Dapat terlihat bahwa 

5 kelompok sudah mencapai ketuntasan. Untuk kelompok terbaik yaitu kelompok 

kuda dan kelompk ayam. 

4.1.3.4 Refleksi Siklus II 

Dari hasil penelitian siklus II, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui model NHT dengan media gambar yang perlu dianalisis kembali bersama 

kolaborator sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran siklus 

III. Adapun refleksi pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar 

pada siklus II adalah sebagai berikut : 
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4.1.4.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus II ini memperoleh kriteria 

ketuntasan 31 dengan skala penilaian baik. Berdasarkan indikator keberhasilan 

yang diharapkan alah kriteria ketuntasan 22 ≤ skor < 34,25 dengan skala penilaian 

baik, maka hasil yang telah dicapai pada siklus II telah memenuhi indikator 

keberhasilan yang diharapkan. Pada siklus III diharapkan adanya peningkatan 

keterampilan guru dengan meminimalisir kekurangan yang muncul dalam siklus II. 

Adapun kekurangan pada siklus II diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pada indikator membuka pelajaran ada 2 deskriptor yang tidak tampak yaitu 

menarik perhatian siswa dan menimbulkan motivasi.  

b. Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran ada 1 deskriptor yang tidak 

tampak yaitu suara guru jelas terdengar ke seluruh ruang kelas.  

c. Pada indikator menyampaikan materi pelajaran ada 1 deskriptor yang tidak 

tampak yaitu kebermaknaan materi yang dijelaskan.  

d. Pada indikator melakukan tanya jawab dengan siswa menganai materi pelajaran 

yang ditampilkan ada 2 deskriptor yang tidak tampak yaitu penyampaian 

pertanyaan menarik, jelas dan singkat, memberikan siswa waktu untuk berpikir.  

e. Pada indikator pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

yang ditampilkan ada 1 deskriptor yang tidak tampak yaitu mengkondisikan 

siswa dalam kelompok supaya tertib.  

f. Pada indikator melakukan variasi dalam proses pembelajaran ada 1 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu adanya variasi dalam kegiatan seperti mendengarkan 

informasi, menelaah materi dan memberikan latihan pada siswa.  
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g. Pada indikator membimbing diskusi kelompok siswa ada 1 deskriptor yang 

tidak tampak yaitu selalu menciptakan kondisi diskusi yang optimal. 

h. Pada indikator melakukan pengelolaan kelas ada 2 deskriptor yang tidak tampak 

yaitu menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang kurang kondusif 

dan modifikasi tingkah laku yang kurang perhatian.  

i. Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa ada 2 deskriptor yang tidak 

tampak yaitu penguatan gestural dan penguatan dengan memberikan kegiatan 

yang menyenangkan.  

4.1.3.4.3 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II menunjukkan bahwa 

aktvitas memperoleh rata-rata skor 29,77 dengan kategori skala penilaian baik.  

Berdasarkan indikator keberhasilan yang diharapkan adalah kriteria ketuntasan 22 

≤ skor < 34,25 dengan skala penilain baik, maka hasil yang telah dicapai pada  

siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan yang diharapkan. Sehingga pada 

siklus III diharapkan adanya peningkatan aktivitas siswa dengan meminimalisir 

kekurangan yang muncul dalam siklus II. Adapun kekurangan dalam siklus II 

adalah sebagai berikut: 

a. Beberapa siswa masih ada yang berbicara dengan teman sebangkunya ketika 

guru menjelaskan materi pelajaran sehingga mengganggu dalam pembelajaran.  

b. Pada saat presentasi, suara siswa kurang begitu jelas, sehingga siswa lain 

cenderung kurang memperhatikan.  

c. Siswa belum banyak yang berpendapat tentang hasil presentasi kelompok lain.  
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d. Siswa belum banyak yang berani bertanya tentang kesulitan yang ditemui saat 

pembelajaran. 

4.1.3.5.1 Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II yang diperoleh adalah 73% yaitu 

16 dari 22 siswa tuntas belajar dan 27% yaitu 6 dari 22 siswa tidak tuntas belajar. 

Dengan perolehan nilai terendah 52, nilai tertinggi 96 dan rata-rata kelas yaitu 

71,82. Hasil tersebut belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang 

direncanakan yaitu ≥ 75% siswa tuntas belajar dengan memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) = 60. 

4.1.3.5 Revisi Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar perlu diperbaiki 

dengan melanjutkan ke siklus III karena indikator keberhasilan belum tercapai 

dengan optimal dan menyeluruh. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki dan direvisi 

untuk pelaksanaan siklus selanjutnya adalah : 

4.1.3.5.2 Keterampilan Guru 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keteranpilan guru 

yaitu: 

a. Pada keterampilan membuka pelajaran guru harus menarik perhatian siswa dan 

menimbulkan motivasi siswa.  
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b. Pada keterampilan menyampaikan tujuan pembelajaran guru harus 

menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan anak.   

c. Dalam menyampaikan materi pembelajaran guru harus menyampaikan materi 

dengan kebermaknaan materi yang dijelskan.  

d. Dalam melakukan tanya jawab guru harus menarik dan mengarahkan ke 

jawaban yang benar pada indikator melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi pelajaran yang ditampilkan  

e. Guru harus mengkondisikan siswa dengan kelompoknya pada indikator 

membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi.  

f. Dalam proses pembelajaran guru harus melakukan variasi dalam kegiatan 

seperti mendengarkan informasi, menelaah materi dan memberikan latihan pada 

siswa.  

g. Pada keterampilan membimbing diskusi kelompok siswa guru harus membantu 

siswa untuk mengutarakan pendapat dan menciptakan kondisi diskusi yang 

kondusif.  

h. Dalam indikator melakuakn pengelolaan kelas guru harus menunjukkan sikap 

tanggap terhadap kondisi kelas yang kurang kondusif dan modifikasi 

(mengubah) tingkah laku siswa yang kurang perhatian.  
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i. Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa guru harus memberikan 

penguatan gestural dan penguatan dengan memberikan kegiatan menyenangkan 

dan menarik perhatian siswa.  

4.1.3.5.3 Aktivitas Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa yaitu: 

a. Guru perlu memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam belajar.  

b. Guru harus bisa mengkondisikan siswa saat presentasi, sehingga presentasi 

yang dilakukan siswa di depan kelas dapat terdengar jelas dan siswa lain yang 

mendengarkannnya juga dapat memahami dan mengkoreksi hasil presentasi 

temannya.  

c. Guru harus selalu membimbing pada saat kegiatan diskusi kelompok agar 

apabila siswa menemukan kesulitan, guru bisa langsung membantunya.  

d.  Guru harus menimbulkan rasa nyaman bagi siswa saat proses pembelajaran, 

sehingga mereka timbul keberanian untuk berpendapat dan bertanya.  

4.1.3.5.3 Hasil Belajar Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu 

meningkatkan ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus III sehingga dapat mencapai 

indikator keberhasilan yang telah direncanakan. 
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4.4.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.4.1 Perencanaan Siklus III 

Dalam penelitian ini, perencanaan tindakan yang akan dilakukan pada siklus 

III adalah sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah diperbaiki dan 

disempurnakan. Dalam tahap ini kekurangan yang terjadi pada siklus II 

diperbaiki.  

b. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban 

soal evaluasi dan penskoran, dengan materi masalah sosial di lingkungan 

perkotaan melalui model NHT dengan media gambar. 

c. Menyiapkan media pembelajaran berupa gambar tentang materi masalah sosial 

di lingkungan perkotaan dan juga nomor kepala.  

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan aktivitas 

siswa.  

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan.  

4.1.4.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada hari senin, 23 februari 

2015. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x35 

menit) dengan materi “masalah sosial di lingkungan perkotaan” yang diikuti oleh 

siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 22 siswa. 

Standar Kompetensi siklus III yaitu: “Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan 



194 
 

 
 

provinsi.”. Kompetensi Dasar siklus III yaitu: “2.4 Mengenal masalah sosial 

didaerahnya”. Sedangkan, indikator pada siklus III yaitu: (1) menyebutkan contoh 

dari masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan; (2) mengidentifikasi 

penyebab dari masalah-masalah sosial di lingkngan perkotaan; (3) menemukan 

pemecahan masalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial di lingkungan 

perkotaan; (4) menunjukkan contoh sikap kerjasama. 

Pada siklus III kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi pra kegiatan, 

kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan 

akhir. 

4.1.4.3.1 Pra Kegiatan (± 5 menit) 

Sebelum guru memulai pembelajaran, terlebih dahulu guru menyiapkan 

perangkat pembelajaran yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan 

pembelajaran sesuai perencanaan yang disusun sebelumnya, guru menyiapkan 

gambar untuk menjelaskan materi pembelajaran. Kemudian guru mengawali 

pembelajaran dengan salam, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin 

teman-temannya berdoa, guru melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran 

siswa, kemudian siswa diminta untuk mempersiapkan perlengkapan atau alat-alat 

belajar yang diperlukan dan mengkondisikan diri untuk tenang. 

4.1.4.2.2 Kegiata Awal (± 10 menit) 

Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa, “Anak-anak 

pernahkah kalian ke Jakarta?” serentak siswa menjawab pernah. Kemudian guru 

memberikan pertanyaan lagi, “Bagaimana kehidupan masyarakat di sana?” serantak 
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siswa menjawa macet, terjadi polusi udara, sering terjadi banjir dll. Setelah itu guru 

menyampaikan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dan menyampaikan 

kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4.1.4.2.3 Kegiatan Inti (± 40 menit) 

Kegiatan inti dalam penelitian ini meliputi:  

a. Eksplorasi  

Guru melakukan tanya jawab dengan menggali informasi dan pengalaman yang 

sudah dimiliki siswa tentang masalah sosial di lingkungan tempat tinggal, dimulai 

dengan tanya jawab tentang pengertian masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. 

Selanjutnya, guru menampilkan gambar di papan tulis tentang masalah sosial di 

lingkungan perkotaan. Sebagian besar siswa antusias mengamati gambar yang di 

tampilkan. Guru menjelaskan gambar yang ditampilkan di papan tulis sambil 

melakukan tanya jawab kepada siswa berkaitan dengan gambar yang sedang 

ditampilkan. Kemudian guru menjelaskan materi tentang masalah sosial di 

lingkungan perkotaan dengan menggunakan gambar. 

b. Elaborasi  

Pada tahap ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok secara heterogen dengan 

memperhatikan tingkat kognitif siswa agar pada tiap kelompok ada siswa yang bisa 

membimbing teman sekelompoknya untuk menjawab masalah yang diberikan oleh 

guru. Guru membagikan nomor kepala pada tiap kelompok. Guru membagikan 

lembar kerja siswa pada tiap kelompok dan siswa menyimak penjelasan guru 



196 
 

 
 

tentang aturan diskusi. Kemudian guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berdiskusi. 

Guru membimbing diskusi kelompok dengan berkeliling ke tiap-tiap kelompok 

agar ketika siswa mendapat kesulitan dapat menanyakan kejelasan pemecahan 

masalah kepada guru secara langsung. Pada tahap presentasi, mula-mula guru 

menunjuk salah satu nomor dalam suatu kelompok untuk menjawab, selanjutnya 

guru menunjuk siswa yang mendapat nomor lain dalam kelompok lain untuk 

menanggapi jawabannya. Proses ini dilakukan sampai semua pertanyaan dalam 

LKS selesai dijawab . Sebagian siswa sudah banyak yang memperhatikan apa yang 

di presentasikan oleh temanya didepan kelas. 

c. Konfirmasi  

Pada tahap ini siswa dan guru membahas bersama hasil diskusi dan meluruskan 

jawaban siswa yang kurang tepat. Kemudian siswa yang kurang paham tentang 

materi yang telah disampaikan dipersilahkan untuk bertanya. Ada salah satu siswa 

belum paham tentang pengertian masalah sosial di lingkungan perkotaan, kemudian 

guru dan siswa bersama-sama membahas tentang pengertian masalah sosial di 

lingkungan perkotaan tersebut. Kemudian guru melakukan umpan balik terhadap 

hasil diskusi yang telak dilakukan. Kelompok yang aktif dan memiliki poin 

tertinggi mendapatkan penghargaan berupa stiker semangat dan diikuti tepuk 

tangan oleh teman-teman yang lain. 
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5.1.3.2.4 Kegiatan Penutup (15 menit) 

Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa sebagai 

tolak ukur kemampuan siswa memahami materi yang telah diajarkan. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, sehingga setelah batas waktu habis 

semua siswa telah menyelesaikan soal evaluasi. Setelah semuanya selesai, guru 

menugaskan siswa untuk mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya agar 

siswa mempunyai bekal dalam pembelajaran materi selanjutnya. 

4.1.4.3 Pengamatan Siklus III 

4.1.4.3.2 Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 

Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

melalui model NHT dengan media gambar pada siklus III, dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 4.18 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator Keterampilan Guru Skor  

1. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 4 

2. Membuka pelajaran  4 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 4 

4. Meyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan 

gambar 

4 

5. Melakukan Tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran  

3 

6. Membimbing pembentukan kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi 

4 

7. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran 3 

8. Membimbing diskusi kelompok siswa 4 

9. Melakukan pengelolaan kelas 4 

10. Memberikan penguatan kepada siswa 3 

11. Menutup pelajaran 4 

Jumlah Skor 41 

Kriteria  Sangat Baik   

Ketuntasan  Tuntas 

(Lampiran halaman 365) 

Data hasil pengamatan keterampilan guru pada sikus III disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 4.15 Diagram Keterampilan Guru pada Siklus III 

Dari hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

melalui model NHT dengan media pada siklus III diperoleh jumlah skor dari semua 

indikator yaitu 42 dalam sangat baik. Keterampilan guru tersebut dapat 

dideskripsikan sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran)  

Pada indikator mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. Pada kegiatan ini guru sudah 

menyiapkan media pembelajaran berupa gambar untuk menjelaskan materi, guru 

mengucapkan salam, guru membimbing siswa untuk mengawali pembelajaran 

dengan berdoa bersama, selanjutnya guru mulai mempresensi kehadiran siswa. 

Guru juga sudah memusatkan perhatian siswa dengan meminta siswa untuk 
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menyiapkan buku dan alat tulis yang akan digunakan dalam mengikuti 

pembelajaran IPS. 

b. Membuka Pelajaran (keterampilan membuka pelajaran, keteranpilan bertanya) 

Pada indikator membuka pelajaran memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat 

baik. Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan, “Anak-anak pernahkah kalian 

ke Jakarta? Bagaimana kehidupan masyarakat di sana?” dan siswa merespon 

pertanyaan guru dengan jawaban yang beragam. Apersepsi ini menstimulasi 

terjadinya interaksi dua arah yang komunikatif. Guru sudah memberikan acuan 

yaitu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari 

saat itu. Guru sudah menarik perhatian siswa sehingga suasana pembelajaran masih 

gaduhdan belum terkondisikan. Guru juga sudah memberikan motivasi belajar 

kepada siswa. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran)  

Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 4 dengan 

kriteria sangat baik. Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator dan Penyampaian tujuan pembelajaran sudah menggunakan kata kerja 

operasional, suara guru sudah jelas terdengar keseluruh ruangan kelas khususnya 

deretan paling belakang. Bahasa guru saat menyampaikan tujuan pembelajaran 

sudah dipahami siswa karena sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. 

Penyampaian tujuan pembelajaran sudah menggunakan kata kerja operasional. 

d. Menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan gambar 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi)  
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Pada indikator menyampaikan materi pelajaran memperoleh skor 4 dengan 

kriteria sangat baik. Guru sudah menyampaikan materi dengan menggunakan 

gambar untuk menjelaskan materi yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Selain itu guru juga mengaitkan materi dengan tujuan pembelajaran 

yang sudah disampaikan agar penyampaikan materi jelas untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang sudah direncanakan. Materi masalah sosial di lingkungan 

perkotaan dalam siklus III ini sudah disusun sesuai karakteristik siswa sehingga 

dalam penyampaiannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Materi ini sudah 

sepenuhnya dapat dipahami siswa dengan baik sehingga hasil evaluasi mengalami 

peningkatan secara signifikan. 

e. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang 

ditampilkan (keterampilan bertanya)  

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

materi pelajaran yang ditampilkan memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Dalam 

melakukan tanya jawab dengan siswa, pertanyaan sudah sesuai dengan materi 

pembelajaran. Guru sudah menuntun siswa untuk mengarahkan ke jawaban yang 

benar, sehingga siswa tidak kesulitan untuk menemukan jawaban yang benar. 

Dalam penyampaian pertanyaan sudah menarik sehingga banyak siswa merespon 

pertanyaan dari guru. Namun guru juga kurang memberikan waktu kepada siswa 

untuk berfikir memikirkan jawaban. 

f. Membimbing Pembentukan Kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

(keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan)  
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Pada indikator membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan 

aturan diskusi memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. Guru sudah membagi 

siswa dalam beberapa kelompok, kelompok yang dibentuk sudah bersifat 

heterogen. Guru sudah menjelaskan aturan diskusi pada siswa. Guru sudah 

mengkondisikan siswa dalam kelompok sehingga siswa tidak gaduh dan mudah 

mengelompok dengan anggota kelompok yang sudah dibentuk. 

g. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan menggunakan 

variasi)  

Pada indikator keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran 

memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Hal ini ditunjukkan dengan sudah 

menggunakan variasi media pembelajaran dengan memaparkan gambar di papan 

tulis. Guru menggunakan variasi suara serta guru menerapkan variasi interaksi dan 

pembelajaran di kelas. Guru sudah menggunakan variasi dalam pola interaksi 

seperti klasikan, kelompok maupun perorangan. Akan tetapi guru belum 

menggunakan variasi dalam kegiatan karena guru belum memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memperoleh informasi secara maksimal karena keterbatasan 

fasilitas pendukung berupa internet dan komputer di kelas. 

h. Membimbing diskusi kelompok siswa (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil)  

Pada indikator membimbing diskusi kelompok siswa memperoleh skor 4 

dengan kriteria sangat baik. Guru sudah memotivasi siswa untuk bekerjasama 

dengan kelompoknya. Guru berkeliling pada tiap-tiap kelompok untuk 

membimbing dan memberikan bantuan pada kelompok jika menemui kesulitan 



203 
 

 
 

dalam menyelesaikan masalah. Pada saat diskusi, ada beberapa siswa yang asyik 

bermain sendiri, tidak ikut memberikan pendapat ketika berdiskusi sehingga guru 

mengingatkan siswa sehingga perhatiannya kembali fokus untuk ikut berdiskusi 

dengan teman kelompoknya. Guru juga sudah meningkatkan partisipasi siswa 

dalam kelompoknya masing-masing, guru sepenuhnya membimbing siswa untuk 

mengutarakan pendapatnya. Guru sudah menciptakan kondisi diskusi yang optimal 

sehingga siswa tertib dan tidak gaduh saat diskusi kelompok. 

i. Melakukan pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas)  

Pada indikator melakukan pengelolaan kelas memperoleh skor 4 dengan kriteria 

sangat baik. Guru sudah menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif dengan memberi teguran pada siswa yang mengganggu saat 

pembelajaran berlangsung. Guru sudah membagi perhatian pada seluruh siswa 

karena keterbatasan tenaga dalam mengkondisikan siswa. Guru juga sudah mampu 

mengubah perilaku siswa yang membuat gaduh, dan guru sudah memberi teguran 

siswa yang kurang perhatian.  

j. Memberi penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan)  

Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 3 dengan 

kriteria baik. Guru sudah memberikan penguatan verbal berupa kata-kata “bagus, 

pintar, hebat” saat siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru, guru sudah 

memberikan penguatan gestural dengan gerakan, ekspresi tubuh maupun acungan 

jempol bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru. Tetapi guru belum 

memberi penguatan dengan memberikan kegiatan menyenangkan. Guru sudah 

memberi penguatan berupa tanda atau benda (bintang dan hadiah).  



204 
 

 
 

k. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran)  

Pada indikator menutup pelajaran memperoleh skor 4 dengan sangat baik. Guru 

sudah membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran dan melaksanakan 

evaluasi. Guru sudah memberikan tindak lanjut berupa PR serta mempelajari materi 

yang akan dipelajari selanjutnya. Guru juga sudah menyuruh salah satu siswa untuk 

memimpin doa penutup pelajaran. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPS pada siklus III menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan 

pembelajaran pada siklus II, pembelajaran siklus III dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Berdasarkan data tersebut terdapat 8 aspek mendapat kategori sangat baik, yaitu 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, membuka pelajaran, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran, 

membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi, 

membimbing diskusi kelompok siswa, melakukan pengelolaan kelas dan menutup 

pelajaran; dan 3 aspek mendapatkan kategori baik, yaitu, melakukan variasi dalam 

proses pembelajaran, melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran yang telah ditampilkan, dan memberikan penguatan kepada siswa. 

Peningkatan keterampilan guru pada siklus III dapat dilihat pada diagram di 

bawah ini: 
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Gambar 4.16 Diagram peningkatan keterampilan guru siklus II dan 

siklus III 

Dari diagram tersebut menunjukkan jumlah skor keterampilan guru pada siklus 

II adalah 31 dengan kriteria baik meningkat 10 poin pada siklus III menjadi 41 

dengan kriteria sangat baik. 

4.1.4.3.3 Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

Peneliti juga mengamati setiap perilaku, aktivitas, dan respon siswa dalam 

siklus III saat pembelajaran IPS melalui model NHT media gambar dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.  

Lembar aktivitas siswa tersebut memiliki 11 indikator yang diamati, dari 

hasil pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan oleh kolaborator pada siklus III 

yang dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

No Indikator Penilaian Jumlah Rata-rata 

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan diri dalam menerima 

pembelajaran  
- - - 2 20 86 3,91 

2. Menanggapi apersepsi  - - - 4 18 84 3,82 

3. Memperhatikan penjelasan guru  - - - 5 17 83 3,77 

4. Melakukan kegiatan bertanya dan 

menjawab pertanyaan  
- - - 8 14 80 3,64 

5. Siswa tertib pada saat pembentukan 

kelompok  
- - - 15 7 73 3,32 

6. Siswa mengerjakan soal dengan 

bekerjasama dengan kelompoknya  
- - - 9 13 79 3,59 

7. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai 

nomor siswa yang dipanggil guru  
- 7 12 1 2 42 1,91 

8. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor 

yang ditunjuk guru  
- 4 10 5 3 51 2,32 

9. Siswa aktif bertanya  - - 3 13 6 69 3,13 

10. Menyimpulkan hasil diskusi  - - - 7 15 81 3,68 

11. Mengerjakan soal evaluasi  - - - 6 16 82 3,73 

Jumlah 810 36,82 

Rata-rata Skor 3,35 

Kriteria Sangat Baik   

kualifikasi Tuntas 

(Lampiran halaman 370) 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus III disajikan dalam diagram 

batang sebagai berikut: 
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Gambar 4.17 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

Dari data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model NHT dengan media gambar pada siklus III, diperoleh skor 36,82 dan rata-

rata skor aktivitas siswa sebesar 3,35 dengan kriteria sangat baik. Penjabaran dari 

setiap indikator aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (aktivitas emosional)  

Pada indikator mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran memperoleh 

rata-rata skor 3,91 dengan kriteria sangat baik. Sebelum pembelajaran dimulai, 

siswa sudah menempati tempat duduk masing-masing. Kemudian siswa berdoa 

bersama-sama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Selesai berdoa, semua siswa 

mulai menyiapkan buku dan alat tulis yang diperlukan dalam mengikuti 

pembelajaran. Saat pembelajaran akan dimulai seluruh siswa sudah memperhatikan 

penjelasan guru, tidak ada yang gaduh dan mengobrol sendiri dengan teman 

sebangkunya. 
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b. Menanggapi apersepsi (aktivitas lisan)  

Pada indikator menanggapi apersepsi memperoleh rata-rata skor 3,82 dengan 

kriteria sangat baik. Ketika guru memberikan apersepsi pada siswa berupa 

pertanyaan, “Anak-anak pernahkah kalian ke Jakarta? Bagaimana kehidupan 

masyarakat di sana?”, banyak siswa yang merespon dengan menjawab sesuai 

pemahaman siswa masing-masing. Siswa antusias dengan berebut menjawab 

pertanyaan dari guru. Seluruh siswa berani menjawab apersepsi dengan suara 

lantang dan bahasa yang santun.  

c. Memperhatikan penjelasan guru (aktivitas visual, aktivitas mendengar, aktivitas 

menulis)  

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 3,77 

dengan kriteria sangat baik. Pada kegiatan ini, siswa memperhatikan gambar yang 

ditampilkan di papan tulis dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik, 

sebagian siswa belum merangkum materi yang penting dan menanyakan materi 

yang belum jelas. Beberapa siswa ada yang masih membuat gaduh sehingga siswa 

belum menanggapi pertanyaan dari guru. 

d. Melakukan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan (aktivitas emosional, 

aktivitas lisan)  

Pada indikator siswa melakukan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan 

memperoleh rata-rata skor 3,64 dengan kriteria sangat baik. Siswa sudah 

mengangkat tangan saat bertanya dan menjawab pertanyaan, siswa sudah banyak 

yang menjawab pertanyaan dari guru. Hampir seluruh siswa ada yang sudah 

mengajukan pertanyaan kepada guru tentang materi yang belum dipahami. 
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e. Siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (aktivitas 

mental, aktivitas emosional)  

Pada indikator siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran 

memperoleh rata-rata skor 3,32 dengan kriteria sangat baik. Pada saat pembentukan 

kelompok sebagian siswa sudah tertib saat pembagian kelompok, siswa sudah 

menerima anggota kelompok dengan baik. Siswa juga sudah tertib saat 

pembentukan kelompok. 

f. Siswa mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan kelompoknya (aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional)  

Pada indikator siswa saling bekerjasama dalam kegiatan berkelompok 

memperoleh rata-rata skor 3,56 dengan kriteria sangat baik. Siswa sudah 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, pembagian kelompok sudah secara 

heterogen. Siswa mendiskusikan masalah dalam kelompok bersama teman satu 

kelompoknya, siswa sudah memberikan pendapat untuk menjawab masalah, dan 

siswa yang pandai juga sudah memberikan pemahaman kepada teman sekelompok 

yang belum paham. Pelaksanaan diskusi sudah optimal meskipun ada siswa ada 

yang masih mengganggu teman yang sedang mengerjakan soal. 

g. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru (aktivitas 

mental, aktivitas lisan)  

Pada indikator mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor siswa yang 

dipanggil guru memperoleh rata-rata skor 1,91 dengan kriteria cukup. Pada saat 

presentasi hasil diskusi, beberapa siswa yang nomor kepalanya ditunjuk oleh guru 

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masih takut dan canggung 
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ketika mempresentasikan di depan kelas, namun ketepatan jawaban yang 

disampaikan rata-rata benar dan dapat diterima semua siswa. Akan tetapi volume 

suara ketika presentasi belum terdengar oleh semua siswa. 

h. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk guru (aktivitas visual, 

aktivitas mendengar, aktivitas lisan, aktivitas mental)  

Pada indikator menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru 

memperoleh rata-rata skor 2,32 dengan kriteria cukup. Beberapa siswa yang nomor 

kepalanya dipanggil guru untuk menanggapi jawaban masih belum percaya diri 

dalam memberikan tanggapan. Tanggapan yang disampaikan sudah sesuai dengan 

konteks masalah yang sedang dibahas, namun kendalanya volume suaranya kurang 

keras. 

i. Siswa aktif bertanya (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas emosional)  

Pada indikator siswa aktif bertanya memperoleh rata-rata skor 3,13 dengan 

kriteria baik. Pada indikator ini, sebagian siswa sedah aktif melakukan kegiatan 

bertanya kepada guru dan atau teman sebangkunya ketika menemui kesulitan dalam 

memahami materi yang dipelajari. Pada kegiatan diskusi, siswa yang belum paham 

bertanya pada teman nya yang lebih paham. Sudah banyak siswa yang bertanya 

pada saat presentasi. 

j. Menyimpulkan materi bersama guru (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas 

menulis, aktivitas lisan)  

Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-rata skor 

3,68 dengan kriteria sangat baik. Siswa sudah mengingat materi yang telah 
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diajarkan bersama dan mengungkapkanya secara lisan, seluruh siswa menjawab 

pertanyaan guru mengenai materi pembelajaran, semua siswa sudah membuat 

rangkuman materi yang telah dipelajarai secara tertulis. 

k. Mengerjakan soal evaluasi (aktivitas mental, aktivitas menulis)  

Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-rata skor 

3,73 dengan kriteria sangat baik. Banyak siswa mengerjakan soal evaluasi dengan 

mandiri dan siswa konsentrasi dengan jawaban masiing-masing. Siswa sudah 

mengerjakan evaluasi dengan petunjuk guru dengan alokasi waktu yang ditentukan 

guru. 

Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus III, peneliti memberi 

simpulan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT 

dengan media gambar pada siklus III temasuk dalam kriteria baik. Hal ini 

didasarkan pada jumlah rataan skor yang didapat yaitu 3,6,82 dengan keriteria 

sangat baik. 

4.1.4.3.4 Deskripsi Data Respon Siswa Siklus III 

Untuk mengetahui antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

melalui model NHT degan media gambar, guru membagikan angket respon kepada 

siswa. Pengambilan data angket respon siswa dilakukan diakhir pertemuan tiap 

siklus. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 4.20 Hasil Analisis Angket Respon Siswa Siklus III 

No  Pertanyaan  Persentase Jawaban 

Ya  Tidak  

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

IPS yang baru saja dilakukan?  

92% 8% 

2. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

menggunakan gambar?  

95% 5% 

3. Apakah kamu memahami materi yang 

disampaikan oleh guru?  

95% 5% 

4. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran?  

12% 88% 

5. Apakah kamu mau mengikuti pembelajaran 

seperti itu lagi?  

95% 5% 

Rata-rata 78% 22% 

 

Adapun diagram hasil respon siswa terhadap pembelajaran IPS melalui 

model NHT dengan media gambar pada siklus III sebagai berikut: 

 

Gambar 4.18 Diagram Analisis Angket Respon Siswa Siklus III 

22

78
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 Dari tabel dan diagram tersebut dapat disimpulkan respon siswa positif 

terhadap pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar. Hal ini 

terlihat dari jawaban siswa pada angket yang diberikan guru. Jawaban dari masing-

masing pertanyaan-pertanyaan menunjukkan bahwa siswa menyukai pembelajaran 

IPS melalui model NHT dengan media gambar 

Pertanyaan pertama berhubungan dengan ketertarikan pembelajaran yang 

telah dilakukan, sebanyak 94% siswa menjawab ya dan 6% tidak. Ini berarti lebih 

dari setengah jumlah siswa tertarik terhadap pembelajaran menggunakan model 

NHT dengan media gambar.  

Pertanyaan kedua tentang pembelajaran menggunakan media gambar yang 

menyenangkan, rata-rata 95% siswa menjawab ya dan 5% tidak. Hal ini disebabkan 

karena siswa merasa senang ketika dapat mengamati gambar-gambar yang ada di 

papan tulis.  

Pertanyaan ketiga berhubungan dengan pemahaman siswa terhadap materi 

yang disampaikan guru dengan menggunakan model NHT. Rata-rata 95% siswa 

menjawab ya dan 5% tidak.  

Pertanyaan keempat yang menanyakan tentang kesulitan dalam 

pembelajaran menggunakan model NHT dengan media gambar. 12% siswa 

menjawab ya dan selebihnya 88% menjawab tidak. Pertanyaan terakhir 96% siswa 

ingin pembelajaran seperti itu lagi sisanya 4% menjawab tidak. 

Dari beberapa respon siswa yang positif terhadap penggunaan model NHT 

dengan media gambar berarti peneliti tepat memilih model dan media untuk 
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memperjelas penyampaian pembelajaran IPS. Tetapi keterampilan guru, aktivitas 

dan hasil belajar siswa masih perlu perbaikan untuk mencapai tujuan penelitian. 

4.2.1.6 Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Siklus III 

a. Hasil belajar Kognitif 

 Data hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil tes individu dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model NHT dengan media gambar. 22 

siswa yang mengerjakan soal evaluasi. Tes dilakukan dengan mengerjakan soal 

evaluasi materi masalah sosial. Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi masalah 

sosial menggunakan model NHT dengan media gambar dapat dilihat pada tabel 

4.21 sebagai berikut : 

Tabel 4.21 

Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

No  Keterangan  Skor  

1. Rata-rata kelas 80,55 

2. Nilai tertiggi 100 

3. Nilai terendah 56 

4. Siswa memenuhi KKM 19 

5. Siswa belum memenuhi KKM 3 

6. Ketuntasan klasikal 86% 

 

 Pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus III sebesar 80,55 dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah 56. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 19 siswa dan yang belum 

memenuhi KKM sebanyak 6 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 

76% dengan kategori cukup (Aqib, 2011:41). 
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 Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media 

gambar pada siklus III dapat disajikan dalam tabel 4.22 pemaparan distribusi nilai 

sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

No  Kategori  Rentang 

Skor 

Frekuensi  Bobot 

Skor 

Persentase  

1. Sangat kurang 0-19 0 0 0,00% 

2. Kurang  20-39 0 0 0,00% 

3. Cukup  40-59 3 168 14% 

4. Baik  60-79 7 520 32% 

5. Sangat baik  80-100 12 1368 54% 

Jumlah  22 2056 100% 

  

 Data menunjukkan bahwa hasil belajar pembelajaran IPS kelas IV SDN 

Salaman Mloyo Semarang dalam kategori cukup, skor rata-rata kelas yang dicapai 

sebesar 80,55. Hasil belajar tersebut dinilai belum mencapai tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini, karena masih ada 3 siswa atau sebanyak 14% siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 60. Sebanyak 12 siswa atau 54% 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu antara 80-100 dengan jumlah 

skor 1368. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik sebanyak 7 atau 32% 

antara 60-79 dengan jumlah skor 520. Sisanya, sebanyak 3 siswa atau 14% 

memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan jumlah skor 

168 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kategori kurang 

dan sangat kurang. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model NHT dengan media gambar pada siklus III disimpulkan sudah berhasil 
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karena dari 22 siswa terdapat sebanyak 19 siswa yang sudah tuntas memenuhi 

KKM yaitu 60. 

 Hasil tes tersebut diperoleh dari soal evaluasi siklus III yang diujikan oleh 

guru kepada siswa dengan beberapa macam soal. Soal evaluasi tersebut mengujikan 

materi-materi yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Soal 

evaluasi tersebut terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Hasil evaluasi mata 

pelajaran IPS materi masalah sosial di lingkungan perkotaan dapat dilihat pada 

diagram sebagai berikut : 

 

Gambar 4.19 Diagram Hasil Belajar Siklus III 

 Gambar 4.19 menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan hasil 

belajar dalam kategori sangat kurang dan kurang. Siswa yang mendapatkan nilai 

dalam kategori cukup sebanyak 3 siswa, siswa dalam kategori baik sebanyak 7 

siswa, dan ada 12 siswa dalam kategori sangat baik. Dalam pembelajaran IPS pada 
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siklus III ada 3 siswa yang belum tuntas mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 

60. 

Tabel 4.23 Perbandingan Data Pra Siklus, Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

No  Pencapaian  Data Pra 

Siklus   

Data 

Siklus I 

Data 

Siklus II 

Data 

Siklus III 

1. Rata-rata kelas 56,5 61,27 71,82 80,55 

2. Nilai tertinggi 90 92 96 100 

3. Nilai terendah 40 40 52 56 

4. Ketuntasan belajar 

klasikal 

23% 50% 73% 86% 

 

 

Gambar 4.20 Diagram Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal Pra 

Siklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 Diagram pada gambar 4.20 menunjukkan bahwa ketuntasan belajar klasikal 

pada Pra siklus yaitu 23% meningkat pada siklus I menjadi 50% dan kembali 

meningkat pada siklus II menjadi 73% dan pada siklus III ketuntasan belajar 
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klasikal mencapai 86% dengan kategori sangat baik. (Aqib, 2011:41). Hal ini 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar klasikal siswa kelas IV SDN Salaman 

Mloyo Semarang Kota Semarang mengalami peningkatan sebesar 23% dari siklus 

I ke siklus II dan ketuntasan belajar klasikal kembali meningkat sebesar 13% dari 

siklus II ke siklus III. 

b. Hasil Belajar Afektif 

 Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil 

pengeamatan guru terhadap karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

NHT dengan media gambar. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan 

instrumen penilaian ketercapaian karakter bangsa. Subjek pengamatan ada 

sebanyak 22 siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang pada materi masalah 

sosial di lingkungan tempat tinggal. Ada empat aspek karakter yang diamati, yaitu 

kerjasama, bertanggung jawab, disiplin, dan ingin tahu. Data penilaian karakter 

yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.24 

Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus III 

No  Indikator  Penilaian  Jumlah  Rata-rata 

0 1 2 3 4 

1. Kerjasama  - - - 3 19 85 3,86 

2. Bertanggung Jawab - - - 4 18 84 3,82 

3. Disiplin  - - - 9 13 79 3,60 

4. Ingin Tahu - - - 19 3 69 3,13 

Jumlah  317 14,41 

Rata-rata Skor 3,60 

Kriteria  Sangat Baik  

Kualifikasi  Tuntas  
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 Hasil penilaian ketercapaian karakter siswa disajikan dalam bentuk grafik 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.21 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus III 

 Dari tabel hasil pengamatan karakter siswa pada siklus III dalam 

pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar, memperoleh jumlah 

skor 14,41 dengan rata-rata 3,60 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Adapun 

perolehan skor tiap indikator mencakup beberapa deskriptor penilaian, yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

1) Kerjasama  

Pada indikator karakter siswa ini memperoleh nilai rata – rata 3,86. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 19 siswa yang sudah melaksanakan 4 deskriptor, 3 

siswa melaksanakan 3 deskriptor, 0 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa 
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yang melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun 

komponen indikator kerjasama dalam pencapaian nilai karakter yaitu: aktif dan 

antusias dalam pembelajaran, mendiskusikan soal yang diberikan guru, saling 

mengerjakan isi jawaban yang benar, dapat menjelaskan alasan jawaban yang 

benar. 

2) Bertanggung Jawab 

Pada indikator bertanggung jawab, memperoleh rata – rata skor 3,82. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 18 siswa yang sudah melaksanakan 4 deskriptor, 4 

siswa melaksanakan 3 deskriptor, 0 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa 

yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. 

Adapun komponen indikator tanggung jawab dalam pencapaian nilai karakter yaitu: 

menyelesaikan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai pembentukan 

kelompok, mengerjakan tugas dengan standar baik, mengerjakan soal evaluasi 

sendiri. 

3) Disiplin 

Pada indikator karakter siswa disiplin memperoleh nilai rata – rata 3.60. Hal ini 

ditunjukkan dengan 13 siswa yang melaksanakan 4 deskriptor, 9 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor, 0 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa yang 

hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. 

Adapun komponen indikator disiplin dalam pencapaian nilai karakter yaitu: 

Membawa perlengkapan belajar yang lengkap, memperhatikan materi yang 
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dijelaskan guru, menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga kekondusifan kelas 

selama pembelajaran. 

4) Ingin Tahu 

Pada indikator ingin tahu memperoleh rata – rata skor 3,13. Hal ini ditunjukkan 

dengan 3 siswa yang melaksanakan 4 deskriptor, 19 siswa melaksanakan 3 

deskriptor, 0 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa yang hanya 

melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun 

komponen indikator ingin tahu dalam pencapaian nilai karakter yaitu: 

Memperhatikan penjelasan guru, bertanya bila ada materi yang belum dipahami, 

mencatat topik penting dalam pembelajaran, mengungkapkan gagasan, ide, atau 

pendapat. 

c. Hasil Belajar Psikomotor 

Hasil belajar psikomotor diperoleh dari hasil kerja dalam diskusi kelompok 

dalam mengerjakan lembar kerja siswa materi masalah sosial. Jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran siklus III sebanyak 22 siswa dan terbagi menjadi 5 

kelompok yaitu kelompok kucing, kelompok kuda, kelompok ayam, kelompok 

musang dan kelompok kelinci, kelompok kucing dan kelompok kuda dengan 

masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa.  

Data penilaian hasil psikomotor yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.25 Data Penilaian Psikomotor Siklus III 

No  Nama Kelompok  Penilaian  Jumlah  Nilai  Kategori  

1 2 3 4 

1. Kelompok kucing 3 3 3 3 12 100 Sangat Baik  

2. Kelompok kuda 3 2 3 3 11 90 Sangat Baik  

3. Kelompok ayam 2 2 3 2 9 90 Baik 

4. Kelompok musang 3 3 2 3 11 90 Sangat Baik  

5. Kelompok kelinci 2 2 3 2 11 80 Sangat Baik  

Jumlah  13 13 14 14 56   

Rata-rata 2,6 2,6 2,8 2,8 11,2 90 Sangat Baik  

 

Tabel tersebut, menunjukan bahwa nilai rata-rata dari hasil penilaian 

psikomotor siklus III adalah sebesar 90 dengan kategori sangat baik. Bila 

dikorelasikan dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN 

Salaman Mloyo Semarang yaitu 60 maka rerata tersebut sudah di atas KKM. Dapat 

terlihat bahwa 5 kelompok sudah mencapai ketuntasan. Kelompok yang 

mendapatkan nilai terendah adalah kelompok kelinci. Untuk kelompok yang 

mendapatkan nilai tertinggi adalah kelompok kucing. 

4.1.4.4 Refleksi Siklus III 

Berdasarkan hasil penelitian siklus III, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui model NHT dengan media gambar yang perlu dianalisis kembali bersama 

kolaborator (observer) sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran berikutnya.  
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Refleksi pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar 

dilaksanakan untuk menganalisis pembelajaran pada siklus III. Refleksi ini lebih 

difokuskan pada masalah dan keberhasilan yang nampak selama pembelajaran. 

Adapun permasalahan dan keberhasilan yang nampak selama pembelajaran sebagai 

berikut: 

4.1.4.5.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus III ini memperoleh kriteria 

ketuntasan 41 dengan skala penilaian sangat baik. Berdasarkan indikator 

keberhasilan yang diharapkan alah kriteria ketuntasan 34,25 ≤ skor ≤ 44 dengan 

skala penilaian sangat baik, tetapi dalam pelaksanaan di siklus III masih memiliki 

kekurangan yaitu 1 deskriptor tidak tampak pada indikator melakukan Tanya jawab 

dengan siswa mengenai materi pelajaran yaitu guru kurang memberikan waktu 

kepada siswa untuk berfikir memikirkan jawaban, 1 deskriptor tidak tampak pada 

indikator melakukan kegiatan variasi yaitu adanya variasi dalam kegiatan, 1 

deskriptor tidak tampak pada indikator memberikan penguatan kepada siswa yaitu 

penguatan dengan memberikan kegiatan menyenangkan. 

4.1.4.4.3 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan pada siklus III menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

memperoleh total skor rata-rata 36,82 termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Berdasarkan data tersebut maka aktivitas siswa telah memenuhi dari indikator 

keberhasilan yang telah direnacakan yaitu 34,25 ≤ skor ≤ 44 dengan kriteria sangat 

baik. Tetapi dalam  pelaksanaan di siklus III masih memiliki kekurangan yaitu 



224 
 

 
 

sebagian siswa belum berani menanggapi pendapat temannya selama diskusi kelas 

dan sebagian siswa membuat gaduh saat diskusi, dalam melakukan presentasi 

volume suara siswa masih ada yang masih tidak terdengar dibelakang, beberapa 

siswa ada yang belum berani bertanya bila kurang memahami materi yang 

disampaikan guru. 

4.1.4.4.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes pada pembelajaran IPS melalui NHT dengan media gambar pada 

siklus III secara keseluruhan siswa sudah mengalami ketuntasan dalam belajar, 86% 

yaitu 19 dari 22 siswa tuntas belajar dan 14% yaitu 3 dari 22 siswa tidak tuntas 

belajar. Dengan perolehan nilai terendah 56 dan nilai tertinggi 100. Adapun rata-

rata kelas yaitu 80,55. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria indikator 

keberhasilan yang direncanakan yaitu ≥ 75% siswa tuntas belajar dengan memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = 60. 

4.1.4.5 Revisi Siklus III 

Dari hasil refleksi tersebut, disimpulkan bahwa pembelajaran IPS melalui 

model NHT dengan media gambar sudah dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang 

dalam pembelajaran IPS. Pencapaian hasil belajar IPS juga sudah mencapai target 

yang ditetapkan yaitu ≥ 75% dengan memenuhi ketuntasan belajar individual 

sebesar 60.  
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Refleksi dengan tim kolaborasi pembelajaran sudah berjalan dengan baik, 

akan tetapi proses perbaikan akan tetap dilanjutkan untuk menjaga mutu 

pembelajaran. Adapun perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya adalah: 

4.1.4.5.2 Keterampilan Guru 

a. Guru dalam melakukan tanya jawab hendaknya memberikan waktu kepada 

siswa untuk berfikir memikirkan jawaban. 

b. Guru dalam melalukan variasi dalam proses pembelajaran, gaya mengajar harus 

lebih ditingkatkan lagi seperti adanya variasi dalam kegiatan menyenangkan 

pada indikator melakukan variasi.  

c. Guru dalam memberikan penguatan kepada siswa, hendaknya lebih bervariasi 

dengan mengajak siswa melakukan kegaitan yang menyenangkan.  

4.1.4.5.3 Aktivitas Siswa 

a. Guru harus memotivasi siswa agar berani mempresentasikan hasil diskusi dan suara 

yang lantang sehingga terdengar oleh seluruh siswa.  

b. Guru harus memberikan motivasi kepada siswa agar siswa berani dalam bertanya 

dan mengemukakan pendapat.  

4.2.1.4.1 Hasil Belajar Siswa 

Presentase ketuntasan hasil belajar menunjukan hasil belajar yang terus 

meningkat dari siklus I sampai siklus III yakni 50% pada siklus I, 73% pada siklus 
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II dan 86% pada siklus III. Terbukti bahwa ketiga aspek tersebut sudah memenuhi 

indikator keberhasilan yang telah diharapkan. Mengacu pada hasil tersebut, 

penelitian dihentikan hanya sampai pada siklus III. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil pengamatan dan refleksi terhadap 

penerapan melalui model NHT dengan media gambar pada pembelajaran IPS di setiap 

siklusnya. 

1.2.1.4 Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

NHT dengan media gambar 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor rata-rata 

1,92. Pada siklus II terjadi peningkatan skor rata-rata menjadi 2,82 dan pada siklus 

III terjadi juga peningkatan menjadi 3,73. Peningkatan terjadi terjadi secara 

bertahap disetiap pertemuan, hal ini menunjukan adanya perbaikan terhadap setiap 

kekurangan yang muncul disetiap siklus sebelumnya. Siklus I mendapat skor 21, 

siklus II mendapat skor 31, dan siklus III mendapat skor 41. 

Dari hasil observasi yang diperoleh, keterampilan guru dalam menerapkan 

model NHT dengan media gambar dari siklus I sampai dengan siklus III mengalami 

peningkatan. Peningkatan ini dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang 
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muncul di pertemuan sebelumnya diperbaiki secara optimal. Dengan demikian, 

pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan berikutnya dapat lebih baik lagi. 

Peningkatan-peningkatan yang terjadi di siklus I sampai dengan siklus III secara 

lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran)  

Pada siklus I, dimulai dengan kegiatan mempersiapakan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran mendapat skor 3. Guru mengawali pembelajaran 

dengan mengucapkan salam, selanjutnya guru membimbing siswa untuk 

mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama, seusai berdoa guru mulai 

mempresensi kehadiran siswa. Tetapi guru belum memusatkan perhatian siswa 

karena siswa masih gaduh dan belum siap mengikuti pembelajaran. Pada siklus 

II, terjadi peningkatan pencapaian deskriptor oleh guru. Semua deskriptor sudah 

tampak dan dilaksanakan pada siklus II dan mendapatkan skor 4, aspek menarik 

memusatkan perhatian siswa telah dilaksanakan yang sebelumnya pada siklus I 

belum tampak. Sementara pada siklus III, semua deskriptor juga telah 

dilaksanakan dengan baik oleh guru dan mendapatkan skor 4. 

Peningkatan jumlah skor ini dikarenakan sebelumnya guru telah diberikan 

masukan dari guru kolaborator untuk lebih bersikap hangat dan antusias dalam 

mengondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Rusman (2011: 80) bahwa salah satu komponen dalam 

keterampilan guru untuk membuka pelajaran yaitu usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-
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kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang 

akan dikerjakannya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang 

positif terhadap kegiatan belajar. Selain itu juga sesuai dengan pendapat 

Sardiman (2011: 212) bahwa kegiatan mengondisikan siswa dengan diawali 

ucapan yang lembut serta sikap yang hangat menandakan bahwa interaksi 

belajar mengajar secara resmi dibuka dan guru telah siap untuk membimbing 

siswa dengan cinta kasih sayang tulus, sehingga pada diri siswa akan tumbuh 

rasa hormat, senang , tenang dan bergairah dalam memulai belajarnya. 

b. Membuka Pelajaran (keterampilan membuka pelajaran, keteranpilan bertanya)  

Keterampilan guru dalam membuka pelajaran memperoleh skor 2 pada 

siklus I. Guru telah memberikan aperesepsi dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan demgan materi yang akan disampaikan. Guru 

sudah memberikan acuan yaitu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

materi yang akan dipelajari saat itu. Akan tetapi guru belum menarik perhatian 

siswa sehingga suasana pembelajaran masih gaduh dan belum terkondisikan. 

Guru juga lupa memberikan motivasi belajar kepada siswa. Pada siklus II masih 

mendapatkan skor 2, guru masih belum menarik perhatian siswa dan tidak 

memberikan motivasi kepada siswa sehingga suasana kelas menjadi kurang 

kondusif. Sementara pada siklus III semua deskriptor juga telah dilaksanakan 

dengan baik oleh guru dan mendapatkan skor 4.  

Peningkatan keterampilan ini sesuai dengan pendapat Aqib (2014: 89) 

bahwa komponen membuka pelajaran diantaranya adalah menarik perhatian 
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siswa dengan berbagai cara, menimbulkan motivasi, memberikan acuan, dan 

membuat kaitan. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran)  

Pada siklus I, keterampilan guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan skor 2. Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator dan Penyampaian tujuan pembelajaran sudah menggunakan kata kerja 

operasional, namun suara guru tidak jelas terdengar keseluruh ruangan kelas 

khususnya deretan paling belakang. Bahasa guru saat menyampaikan tujuan 

pembelajaran sulit dimengerti siswa karena belum sesuai dengan tingkat 

perkembangan bahasa siswa. Penyampaian tujuan pembelajaran sudah 

menggunakan kata kerja operasional. Pada siklus II mendapatkan skor 3, aspek 

suara guru jelas terdengar ke seluruh ruanagan, semua siswa sudah mendengar 

penjelasan tentang materi yang disampaikan. Aspek tujuan pembelajaran sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak di siklus III juga sudah nampak. Sehingga 

semua deskriptor tampak.  

Penyampaian tujuan pembelajaran penting dilakukan, hal ini sesuai 

dengan pendapat Uno (2006: 35) bahwa perumusan tujuan pembelajaran yang 

tepat sebaiknya mencakup 3 elemen utama yakni 1) menyatakan apa yang 

seharusnya dapat dikerjakan siswa selama belajar dan kemampuan apa yang 

sebaiknya dikuasainya pada akhir pembelajaran, 2) perlu dinyatakan kondisi 

dan hambatan yang ada pada saat siswa mendemonstrasikan perilaku tersebut 

serta 3) perlu adanya petunjuk yang jelas tentang standar penampilan minimum 

yang dapat diterima, dengan kata lain perumusan tujuan pembelajaran ini harus 
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menggunakan kata kerja operasional atau kata kerja yang dapat diukur. Melalui 

penyampaian tujuan pembelajaran ini memungkinkan siswa mendapat 

gambaran yang jelas tentang apa yang akan dihayatinya dalam pelajaran 

tersebut. 

d. Menyampaikan materi pembelajaran menggunakan gambar (keterampilan 

menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi)  

Pada pelaksanaan siklus I, aspek menyampaiakan materi pembelajaran 

mendapatkan skor 2. Guru sudah menyampaikan materi dengan menggunakan 

gambar untuk menjelaskan materi yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Selain itu guru juga mengaitkan materi dengan tujuan 

pembelajaran yang sudah disampaikan agar penyampaikan materi jelas untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Akan tetapi materi 

masalah sosial dalam siklus I ini belum disusun sesuai karakteristik siswa 

sehingga dalam penyampaiannya kurang sesuai dengan tingkat berpikir siswa. 

Materi ini belum sepenuhnya dapat dipahami siswa dengan baik sehingga 

kurang bermakna bagi siswa, hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi yang 

belum mengalami peningkatan secara signifikan. Pada siklus II mendapatkan 

skor 3, yaitu telah muncul atau dilakukannya aspek relevan dengan karakter 

siswa. Akan tetapi, pada siklus II ini guru masih kurang dalam kebernaknaan 

materi yang dijelaskan. Sementara pada siklus III mendapatkan skor 4, semua 

deskriptor yang belum nampak di siklus sebelumnya sudah nampak di siklus 

III.  
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Penggunaaan media dalam kegiatan pembelajaran dapat menggantikan 

tugas dan peran guru, sebab penyajian materi bisa digantikan dengan media dan 

guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar dalam mempermudah siswa untuk 

belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamdani (2011: 249) bahwa media 

pembelajaran akan memberi kontribusi atau sumbangan yang sangat besar bagi 

tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan karena salah satu peran media 

adalah untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif serta dapat 

meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir yang bermuara pada 

berkurangnya penyakit verbalisme dalam kegiatan pembelajaran. 

e. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang 

ditampilkan (keterampilan bertanya)  

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai 

materi pelajaran yang ditampilkan pada siklus I memperoleh skor 1. Dalam 

melakukan tanya jawab dengan siswa, pertanyaan sudah sesuai dengan materi 

pembelajaran. Namun dalam penyampaian pertanyaan kurang menarik, kurang 

jelas dan kurang singkat sehingga siswa kurang merespon pertanyaan dari guru. 

Guru kurang menuntun siswa untuk mengarahkan ke jawaban yang benar, 

sehingga siswa tampak kesulitan untuk menemukan jawaban yang benar. Guru 

juga kurang memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir memikirkan 

jawaban. Pada siklus II mendapatkan skor 2, penyampaian pertanyaan kurang 

menarik, permasalahan pemberian tuntunan untuk mengarahkan ke jawaban 

yang benar sudah tercapai namun dalam penyampaian pertanyaa kurang 

menarik dan belum mberikan siswa waktu untuk berpikir. Sementara pada 
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siklus III mendapatkan skor 3, masalah yang belum tampak yaitu, guru kurang 

memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir memikirkan jawaban. 

Keterampilan bertanya disini memiliki peranan yang sangat penting, hal 

ini sesuai dengan pendapat Rusman (2014:82) dalam kegiatan pembelajaran, 

bertanya memainkan peranan penting, hal ini dikarenakan pertanyaan yang 

tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan 

memberikan dampak psotif terhadap aktivitas dan kreatifitas siswa. 

f. Membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

(keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan)  

Keterampilan guru dalam membimbing pembentukan kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi pada siklus I memperoleh skor 1. Guru sudah 

membagi siswa dalam beberapa kelompok, namun kelompok yang dibentuk 

belum bersifat heterogen. Guru belum menjelaskan aturan diskusi pada siswa. 

Guru juga belum mengkondisikan siswa dalam kelompok sehingga siswa masih 

gaduh dan susah mengelompol dengan anggota kelompok yang sudah dibentuk. 

Pada siklus II mendapatkan skor 3, guru sudah membentuk kelompok dengan 

heterogen, guru sudah menjelaskan aturan diskusi pada siswa, namun 

pengkondisian siswa dalam kelompok masih kurang. Sementara pada siklus III 

mendapatkan skor 4, guru sudah mampu menkondusifkan kelas dengan baik, 

karena guru sudah memahami karakteristik siswa dan dapat menimbulkan rasa 

nyaman bagi siswa. 
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Pembentukan kelompok belajar ini sesuai dengan pendapat Suprijono 

(2012: 57) bahwa pembelajaran kooperatif bukanlah semata-mata terdiri dari 

sekumpulan orang, melainkan di dalamnya harus muncul interaksi yang saling 

mempengaruhi individu satu dengan individu lain untuk mencapai tujuan dalam 

kelompok, sehingga peran guru sebagai fasilitator dalam pembentukan 

kelompok sangat diperlukan.  

g. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan menggunakan 

variasi)  

Keterampilan melakukan variasi dalam proses pembelajaran pada siklus I 

mendapat skor 1. Hal ini ditunjukkan dengan sudah menggunakan variasi media 

pembelajaran dengan memaparkan gambar di papan tulis. Guru belum 

menggunakan variasi suara serta guru menerapkan variasi interaksi dan 

pembelajaran di kelas. Guru juga belum menggunakan variasi dalam kegiatan 

karena guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh 

informasi secara maksimal karena keterbatasan fasilitas pendukung berupa 

internet dan komputer di kelas. Pada siklus II mendapatkan skor 3 juga, guru 

sudah menggunakan variasi suara, namun guru belum menggunakan variasi 

dalam kegiatan. Sementara pada siklus III juga mendapatkan skor 3. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan alat yang ada didalam kelas.  

Keterampilan menggunakan variasi perlu ditingkatkan lagi. Sesuai dengan 

pendapat Aqib (2014:87) bahwa tujuan dari keterampilan mengadakan variasi 

adalah untuk meningkatkan motivasi siswa, serta mengurangi kejenuhan dan 

kebosanan. 
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h. Membimbing diskusi kelompok siswa (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil)  

Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok siswa pada 

siklus I memperoleh skor 2. Guru sudah memotivasi siswa untuk bekerjasama 

dengan kelompoknya. Guru berkeliling pada tiap-tiap kelompok untuk 

membimbing dan memberikan bantuan pada kelompok jika menemui kesulitan 

dalam menyelesaikan masalah. Pada saat diskusi, ada beberapa siswa yang 

asyik bermain sendiri, tidak ikut memberikan pendapat ketika berdiskusi 

sehingga guru mengingatkan siswa sehingga perhatiannya kembali fokus untuk 

ikut berdiskusi dengan teman kelompoknya. Guru juga sudah meningkatkan 

partisipasi siswa dalam kelompoknya masing-masing, akan tetapi guru tidak 

bisa sepenuhnya membimbing siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Akan 

tetapi guru belum menciptakan kondisi diskusi yang optimal karena setelah 

siswa selesai berdiskusi mereka gaduh sehingga suasana kelas menjadi kurang 

kondusif. Pada siklus II mendapatkan skor 3, aspek menciptakan kondisi diskusi 

yang optimal belum tercapai karena masih ada siswa yang membuat kegaduhan 

dan mengganggu kelompok lain. Sementara pada siklus III mendapatkan skor 

4. Semua deskriptor yang belaum tampak di siklus II sudah diperbaiki sehingga 

di siklus IIII semua deskriptor tampak.  

Keterampilan membimbing diskusi kelompok siswa sudah terjadi 

peningkatan sehingga semua deskriptor sudah tampak, hal ini sesuai dengan 

pendapat Rusman (2014:89) bahwa komponen-komponen dalam keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil diantaranya memusatkan perhatian siswa 
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pada tujuan dan topik diskusi, memperjelas masalah atau untuk menghindarkan 

kesalahpahaman dalam memimpin diskusi seorang guru perlu memperjelas atau 

menguraikan permasalahan, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan 

urunan siswa, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, menutup diskusi. 

i. Melakukan pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas)  

Keterampilan guru dalam mengelola kelas dalam penerapan model NHT 

pada siklus I memperoleh skor 2. Guru sudah menunjukkan sikap tanggap 

terhadap kondisi kelas yang kurang kondusif dengan memberi teguran pada 

siswa yang mengganggu saat pembelajaran berlangsung, tetapi guru belum 

membagi perhatian pada seluruh siswa karena keterbatasan tenaga dalam 

mengkondisikan siswa. Guru juga belum mampu mengubah perilaku siswa 

yang membuat gaduh, guru sebatas menegur. Pada siklus II mendapatkan skor 

2 juga, permasalahan yang terjadi sama dengan siklus I, sehingga belum ada 

peningkatan. Sementara pada siklus III mendapatkan skor 4, guru sudah 

melaksanakan semua deskriptor yang telah ditetapkan.  

Keterampilan pengelolaan kelas ini sangat penting dilakukan, sesuai 

dengan pendapat Aqib (2014: 94) bahwa ketarmpilan pengelolaan kelas adalah 

keterampilan dalam mencipta dan mempertahankan kondisi yang optimal. Hal 

ini guna terjadinya proses pembelajaran yang serasi dan efektif. 

j. Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan)  

Pada pelaksanaan siklus I, keterampilan guru dalam memberikan 

penguatan kepada siswa mendapatkan skor 1. Guru sudah memberikan 

penguatan verbal berupa kata-kata “bagus, pintar, hebat” saat siswa dapat 
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menjawab pertanyaan dari guru, tetapi guru belum memberikan penguatan 

gestural dengan gerakan, ekspresi tubuh maupun acungan jempol bagi siswa 

yang bisa menjawab pertanyaan dari guru. Guru belum memberi penguatan 

dengan memberikan kegiatan menyenangkan serta guru juga belum penguatan 

berupa tanda atau benda (bintang dan hadiah). Deskriptor yang belum muncul 

disebabkan karena persiapan guru dalam memberikan penguatan masih kurang, 

sehingga penguatan yang diberikan sebatas reward dan penguatan verbal. Pada 

siklus II mendapatkan skor 2 yaitu, guru sudah memberi penguatan berupa 

tanda atau benda (bintang dan hadiah). Sementara pada siklus III mendapatkan 

skor 3, guru sudah memberikan penguatan gestural kepada siswa berupa 

acungan jempol namun untuk penguatan dengan memberikan kegiatan 

menyenangkan belum tercapai.  

Pemberian penguatan ini sangat penting sesuai dengan pendapat Rusman 

(2014: 84) bahwa pemberian penguatan bertujuan untuk memberikan informasi 

atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan yang baik sebagai suatu tindakan 

dorongan, sehingga perbuatan tersebut terus diulang. 

k. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran)  

Pada pelaksanaan siklus I, keterampilan guru dalam menutup pelajaran 

mendapatkan skor 4. Guru sudah membimbing siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran dan melaksanakan evaluasi. Guru sudah memberikan tindak 

lanjut berupa PR serta mempelajari materi yang akan dipelajari selanjutnya. 

Guru juga sudah menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa penutup 

pelajaran. Untuk siklus II dan III juga semua deskriptor telah tercapai.  
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Keterampilan menutup kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan pendapat 

Rusman (2014: 92) bahwa kegiatan menutup pelajaran dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru 

dalam proses pembelajaran serta pemberian tindak lanjut. 

2.2.1.4 Peningkatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui Model NHT 

dengan media gambar 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui melalui 

model NHT dengan media gambar diperoleh skor rata-rata aktivitas siswa 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Peningkatan tersebut terjadi karena 

guru selalu memperbaiki kekurangan yang terjadi pada setiap pertemuan agar 

pertemuan selanjutnya lebih baik lagi dan pembelajaran yang dilakukan lebih 

berkualitas. Dengan begiitu, akan berpengaruh langsung terhadap aktivitas siswa 

yang akan meningkat juga seiring dengan meningkatnya kualitas pembelajaran 

yang dilakukan. Sehingga siswa mengerti bagaimana mereka harus 

mengkondisikan diri saat pembelajaran dan mereka akan lebih fokus pada saat 

proses pembelajaran.  

Secara keseluruhan aktivitas siswa dari siklus I sampai siklus III mengalami 

peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada aktivitas siswa siklus I memperoleh rata-rata 

skor sebesar 2. Pada siklus II terjadi peningkatan rata-rata skor menjadi 2,71 . 

Sedangkan, pada siklus III terjadi peningkatan lagi, rata-rata skor menjadi 3,35. 

Peningkatan terjadi terjadi secara bertahap disetiap siklus. Siklus I mendapat skor 

21,04; siklus II mendapat skor 29,82; dan siklus III mendapat skor 36,82. 
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Peningkatan-peningkatan aktivitas siswa pada setiap siklus ditandai dengan 

peningkatan ketercapaian indikator di setiap siklusnya. Pemaparan peningkatan 

aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran (aktivitas emosional)  

Aspek mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran pada siklus I 

mendapatkan rata-rata skor 3; pada siklus II mendapatkan rata-rata skor 3,32; dan 

pada siklus III mendapatkan rata-rata skor 3,91. Pada saat mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran sebagian besar siswa telah melakukannya dengan baik. Siswa 

berada di dalam kelas saat pembelajaran akan dimulai, siswa duduk di kursi masing- 

masing, siswa tenang di tempat duduk, dan siswa membawa peralatan belajar Jadi, 

persiapan siswa pada saat pembelajaran akan dimulai sudah membaik dari setiap 

siklusnya dan dikriteriakan sangat baik pada siklus III. 

Terjadinya peningkatan pada indikator mempersiapkan diri untuk 

mengikuti proses pembelajaran ini karena sebelum pelajaran diakhiri, guru selalu 

memberikan motivasi pada siswa dan mengingatkan siswa tentang materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan sebelumnya sehingga dengan demikian dapat 

meningkatkan kesiapan siswa dalam menerima dan mengikuti pelajaran. Kesiapan 

ini akan berdampak pada proses belajar selanjutnya. Sesuai dengan pendapat 

Slameto (2010: 59) bahwa kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa 

belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

b. Menanggapi apersepsi (aktivitas lisan)  
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Aktivitas siswa dalam menanggapi apersepsi pada siklus I mendapatkan 

rata-rata skor 2,27; pada siklus II mendapat rata-rata skor 2,95; dan pada siklus III 

mendapat rata-rata skor 3,82. Meningkatnya aktivitas siswa saat menanggapi 

apersepsi ditunjukan dengan banyaknya siswa yang menanggapi apersepsi dengan 

antusias, suara lantang dan kesantunan bahasa.  

Kegiatan menanggapi apersepsi pada penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Dierich (dalam Hamalik, 2013: 172) kegiatan-kegiatan lisan (oral activities) antara 

lain: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi dan interupsi. 

c. Memperhatikan penjelasan guru (aktivitas visual, aktivitas mendengar, aktivitas 

menulis)  

Aktivitas swa dalam melakukan memperhatikan penjelasan guru pada siklus 

I mendapat rata-rata skor 2,18; pada siklus II mendapat rata-rata skor 2,86; dan pada 

siklus III mendapat rata-rata skor 3,77. Aspek ini pada awalnya, siswa kurang 

antusias saat memperhatikan penjelasan guru , namun guru terus memperbaiki 

media yang digunakan untuk menjelaskan materi agar menarik sehingga siswa 

menjadi antusias saat menerima suatu materi.  

Meningkatnya aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

dengan dipaparkannya gambar di papan tulis ditunjukkan dengan sikap tenang, 

siswa memperhatikan gambar dengan antusiasme. Sesuai dengan pendapat 

Hamdani (2011: 254) bahwa penggunaan media pembelajaran yang menarik 

mampu menimbulkan rasa senang selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini 
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akan menambah motivasi siswa selama proses pembelajaran hingga didapatkan 

tujuan pembelajaran yang maksimal. 

d. Melakukan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan (aktivitas emosional, 

aktivitas lisan)  

Aktivitas siswa dalam kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan pada 

siklus I mendapat rata-rata skor 1,73; pada siklus II mendapat rata-rata skor 2,77; 

dan pada siklus III rata-rata meningkat menjadi skor 3,65. Peningkatan ini 

dikarenakan guru memberikan motivasi kepada siswa serta guru selalu mengaitkan 

pertanyaan dengan pengalaman siswa karena menurut Wena (2013:18) proses 

mengaitkan dan menghubungkan pengetahuan awal yang dimiliki siswa dengan isi 

pembelajaran yang akan dibahas sangat membantu dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

e. Siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (aktivitas 

mental, aktivitas emosional)  

Aspek siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran pada 

siklus I mendapat rata-rata skor 1,73; pada siklus II mendapa rata-rata skor 2,86; 

dan pada siklus III mendapat rata-rata skor 3,32. Peningkatan aktivitas ini terjadi 

karena guru telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan iklim 

belajar yang kondusif dengan cara siswa diminta berkumpul dengan teman 

kelompoknya yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Pengelolaan 

kelompok yang dilakukan guru dapat berhasil karena siswa mengikuti petunjuk 

guru dalam membentuk kelompok yang sesuai dengan arahan guru sehingga 

kegiatan pembelajaran menjadi efektif.  
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Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2013: 173) bahwa 

aktivitas siswa untuk duduk secara berkelompok berhubungan dengan aktivitas 

emosional, seperti minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain. 

f. Siswa mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan kelompoknya (aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional)  

Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan 

kelompoknya pada siklus I mendapat rata-rata skor 2,18; pada siklus II mendapat 

rata-rata skor 3,09; dan pada siklus III mendapat-rata-rata skor 3,59. Peningkatan 

aktivitas ini dapat terjadi karena siswa telah melakukan diskusi dengan tertib, tidak 

gaduh dan bisa menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Meningkatnya 

aktivitas siswa dalam melakukan diskusi kelompok tidak dapat dipisahkan dari 

peran guru dalam membimbing jalannya diskusi. Pengelolaaan dan bimbingan guru 

terhadap aktivitas siswa dalam kelompok menandakan terciptanya pembelajaran 

yang efektif.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Suprijono (2012: 58) bahwa pelaksanaan 

prosedur model pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru 

mengelola kelas lebih  efektif yang dapat menumbuhkan pembelajaran efektif  salah 

satunya yaitu pembelajaran yang memudahkan siswa belajar sesuatu yang 

bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep dan bagaimana hidup serasi 

dengan sesama . Dierich (dalam Hamalik, 2013: 172) mengemukakan bahwa 

aktivitas siswa dalam mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan kelompoknya 

meliputi aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional. 
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g. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru (aktivitas 

mental, aktivitas lisan)  

Aktivitas siswa Mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor yang 

dipanggil guru pada siklus I mendapat rata-rata skor 1,23; pada siklus II mendapat 

rata-rata skor 1,55; pada siklus III mendapat rata-rata skor 1,91. Peningkatan 

aktivitas ini ditandai dengan siswa sudah berani untuk mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. Hal ini dapat terjadi karena guru selalu memberikan motivasi 

kepada siswa agar berpartisipasi aktif serta semangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2011: 145) bahwa peran guru 

sebagai motivator penting dalam meningkatkan kegairahan dan pengembangan 

kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan 

serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, aktivitas dan 

kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika dalam proses pembelajaran. 

h. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk guru (aktivitas visual, 

aktivitas mendengar, aktivitas lisan, aktivitas mental)  

Aktivitas siswa dalam menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk 

guru pada siklus I mendapat rata-rata skor 1,27; pada siklus II mendapat rata-rata 

skor 1,91; pada siklus III mendapat rata-rata skor 2,32. Peningakatan aktivitas ini 

terjadi karena guru selalu mengingatkan siswa untuk selalu memperhatikan 

penjelasan guru pada saat proses pembelajaran. Guru juga berusaha untuk membuat 

suasana pembelajaran menjadi nyaman. Perhatian siswa sangat mendukung 

kelancaran dalam proses belajar. Menurut Gazali (dalam Slameto, 2010:56) 
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perhatian adalah kefektifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata tertuju 

kepada suatu objek ataupun sekelompok objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar 

yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbul 

kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar.  

i. Siswa aktif bertanya (aktivitas mental, aktivitas lisan, aktivitas emosional)  

Aktivitas siswa dalam menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk 

guru pada siklus I mendapat rata-rata skor 1,14; pada siklus II mendapat rata-rata 

skor 2,42; pada siklus III mendapat rata-rata skor 3,13. Peningkatan aktivitas siswa 

dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru sesuai dengan pendapat Dierich 

(dalam Hamalik, 2013: 172) yang mengemukakan bahwa aktivitas lisan meliputi: 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi. 

j. Menyimpulkan materi bersama guru (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas 

menulis, aktivitas lisan)  

Aktivitas siswa dalam menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk 

guru pada siklus I mendapat rata-rata skor 1,73; pada siklus II mendapat rata-rata 

skor 2,95; pada siklus III mendapat rata-rata skor 3,68. Aktivitas siswa dalam 

indikator ini adalah mengajarkan siswa mengambil keputusan sesuai pemahaman 

pemikirannya dan memberanikan diri mengungkapkan pendapat. Sesuai dengan 

pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2013:172) salah satu aktivitas siswa adalah 

mental berupa mengingat, memecahkan soal, menganalisa, mengambil keputusan. 
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k. Mengerjakan soal evaluasi (aktivitas mental, aktivitas menulis)  

Aktivitas siswa dalam menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk 

guru pada siklus I mendapat rata-rata skor 2,45; pada siklus II mendapat rata-rata 

skor 3,14; pada siklus III rata-rata skor menningkat menjadi 3,73. Peningkatan 

akivitas ini ditunjukkan dengan siswa sudah mampu mengerjakan soal evaluasi 

secara mandiri tidak mencontek pekerjaan temannya. Aktivitas siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi dapat meningkat karena guru selalu memberikan 

penguatan kepada siswa tentang apa yang dilakukan siswa saat melaksanakan 

tahapan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Uno dan Mohammad (2011: 297) bahwa 

dalam belajar, siswa akan lebih bersemangat apabila mengetahui akan mendapatkan 

hasil (balikan) yang menyenangkan. Dorongan belajar menurut B.F. Skinner bukan 

hanya yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan atau dengan kata 

lain penguatan positif dan penguatan negatif dapat memperkuat belajar. 

4.1.2.3.Peningkatan Respon Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui Model NHT 

dengan media gambar 

 Angket merupakan teknik pengumpulan ata yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012: 199). Pada penelitian ini setiap siklus di dalam 

angket respon siswa terdapat lima pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa 

dengan jawaban ya atau tidak. Pertanyaan pertama berhubungan dengan 

keterterikan pembelajaran yang telah dialksanakan, pertanyaan ke dua berhubungan 

dengan penggunaan media gambar, pertanyaan ketiga berhubungan dengan 
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pemahaman siswa terhadap materi, pertanyaan ke empat tentang kesulitan dalam 

pembelajaran dan pertanyaan terakhir tentang keinginan untuk mengikuti 

pembelajaran dengan model NHT dengan media gambar.  

Hasil analisis respon siswa pada siklus I memperoleh rata-rata untuk siswa 

yang menjawab pertanyaan ya 64%, dan menjawab tidak 36%. Pada siklus II terjadi 

peningkatan rata-rata menjadi 69% menjawab ya dan 31% menjawab tidak. Pada 

siklus III terjadi juga peningkatan rata-rata menjadi 78% menjawab ya, sisanya 22% 

menjawab tidak.  

 Berdasarkan hasil observasi, respon siswa dalam penerapan model NHT 

dengan media gambar dari siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan. 

Peningkatan ini terjadi karena kekurangan-kekurangan yang muncul di setiap siklus 

pembelajaran dapat diperbaiki dengan optimal. Dengan begitu, pembelajaran yang 

dilakukan pada siklus berikutnya dapat lebih baik lagi. 

4.2.1.4 Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui Model 

NHT dengan Media Gambar 

Ketuntasan belajar klasikal siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang 

terjadi peningkatan. Ketuntasan belajar klasikal pada prasiklus yaitu 23%. Pada 

siklus I terjadi peningkatan ketuntasan belajar klasikal sebesar 27% menjadi 50%, 

pada siklus II ketuntasan belajar klasikal kembali meningkat sebesar 23% menjadi 

73% dan pada siklus III ketuntasan belajar klasikal meningkat sebesar 13% 

mencapai 86%. 
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4.2.1.4.2 Prasiklus  

Data awal hasil belajar yang diperoleh sebelum diterapkan pelaksanaan 

penelitian didapatkan hasil belajar dengan skor rata-rata 56,5 dengan prosentase 

siswa yang tuntas sebanyak 23% dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 77%. Jumlah 

siswa tuntas sebanyak 5 siswa dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 17 siswa dari 

22 siswa. Nilai tertinggi yang didapat adalah 90 dan nilai terendah 40. 

4.2.1.4.3 Siklus I 

Siklus I diperoleh data hasil belajar dengan skor rata-rata 61,27. Sebanyak 

3 siswa atau 14% memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu antara 80-

100 dengan jumlah skor 256. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik 

sebanyak  8atau 36% antara 60-79 dengan jumlah skor 564. Sebanyak 11 siswa atau 

50% memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan jumlah 

skor 528. Tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kurang dan 

sangat kurang. Siswa yang tuntas ada sebanyak 11 siswa, dan siswa yang belum 

tuntas ada sebanyak 11 siswa, dengan pencapaian ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 50%. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II belum memenuhi indikator 

keberhasilan ketuntasan belajar klasikal yang direncanakan oleh peneliti 

sebelumnya yaitu minimal 75%. 

4.2.1.4.4 Siklus II 

Pada siklus II diperoleh data hasil belajar dengan skor rata-rata 71,82. Dari 

22 siswa, sebanyak 9 siswa atau 41% memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

yaitu antara 80-100 dengan jumlah skor 764. Siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori baik sebanyak 7 atau 32% antara 60-79 dengan jumlah skor 504. Sisanya, 
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sebanyak 6 siswa atau 27% memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu antara 

40-59 dengan jumlah skor 312 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan 

kategori kurang dan kategori sangat kurang. Siswa yang tuntas ada sebanyak 16 

siswa, dan siswa yang belum tuntas ada sebanyak 6 siswa, dengan pencapaian 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 73%. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II 

belum memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan belajar klasikal yang 

direncanakan oleh peneliti sebelumnya yaitu minimal 75%.  

4.2.1.4.4 Siklus III 

Pada siklus III diperoleh data hasil belajar dengan skor rata-rata 80,55. Dari 

22 siswa, sebanyak 12 siswa atau 54% memperoleh nilai dengan kategori sangat 

baik yaitu antara 80-100 dengan jumlah skor 1368. Siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori baik sebanyak 7 atau 32% antara 60-79 dengan jumlah skor 520. 

Sisanya, sebanyak 3 siswa atau 14% memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 

antara 40-59 dengan jumlah skor 168 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai 

dengan kategori kurang dan kategori sangat kurang. Siswa yang tuntas ada 

sebanyak 19 siswa, dan siswa yang belum tuntas ada sebanyak 3 siswa, dengan 

pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 86%. Ketuntasan belajar klasikal 

pada siklus III sudah memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan belajar klasikal 

yang direncanakan oleh peneliti sebelumnya yaitu minimal 75%.  

Pada penelitian ini hasil belajar siswa meningkat disebabkan karena guru telah 

merancang pembelajaran yang menarik dengan kegiatan pembelajaran kooperatif  

disertai dengan penggunaan media gambar yang menarik sehingga dapat memotivasi 

dan meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Suprijono (2012: 61) bahwa model pembelajaran kooperatif 
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dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, 

menerima keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. 

4.2.1.5.Peningkatan Karakter Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui Model NHT 

dengan Media Gambar 

Hasil pengamatan karakter siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata 

2,205. Pada siklus II terjadi peningkatan skor rata-rata menjadi 2,77 dan pada siklus 

III terjadi juga peningkatan menjadi 3,60. Peningkatan terjadi secara bertahap 

disetiap pertemuan, hal ini menunjukan adanya perbaikan disetiap siklus. Siklus I 

mendapat skor 8,82; siklus II mendapat skor 11,09; dan siklus III mendapat skor 

14,41.  

Dari hasil pengamatan karakter siswa melalui model NHT dengan media 

gambar dari siklus I sampai dengan siklus III mengalami peningkatan. Peningkatan 

ini terjadi karena kekurangan-kekurangan yang muncul di pertemuan sebelumnya 

diperbaiki dengan optimal, sehingga pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan 

berikutnya menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan pendapat Mulyasa (2013:146) 

bahwa penilaian karakter siswa dimaksudkan untuk mendeteksi karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah diikutinya. 

4.2.1.6.Peningkatan Hasil Belajar Psikomotor dalam Pembelajaran IPS melalui 

Model NHT dengan Media Gambar 

Hasil pengamatan psikomotor siswa pada siklus I memperoleh skor rata-

rata 2,05. Pada siklus II terjadi peningkatan skor rata-rata menjadi 2,45 dan pada 

siklus III terjadi juga peningkatan menjadi 2,8. Peningkatan terjadi secara bertahap 

disetiap pertemuan, hal ini menunjukan adanya perbaikan disetiap siklus 
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pembelajaran. Siklus I mendapat skor 8,2; siklus II mendapat skor 9,8; dan siklus 

III mendapat skor 11,2.  

Dari hasil pengamatan psikomotor siswa melalui model NHT dengan media 

gambar dari siklus I sampai dengan siklus III mengalami peningkatan. Peningkatan 

terjadi karena kekurangan-kekurangan yang muncul di pertemuan sebelumnya 

diperbaiki dengan optimal, sehingga pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan 

berikutnya menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan pendapat Harrow (dalam, 

Purwanto 2014:53) menjelaskan bahwa hasil belajar psikomotor dapat di 

klasifikasikan menjadi enam, yaitu (a) gerakan refleks, (b) gerakan fundamental 

dasar, (c) kemampuan perseptual, (d) keharmonisan fisis, (e) gerakan keterampilan, 

dan (f) gerakan komunikasi tanpa kata. 

Dari uraian mengenai peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Membuktikan bahwa model 

pembelajaran NHT dengan media gambar yang dipilih oleh peneliti, cocok 

diterapkan dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang. 

 

4.3 UJI HIPOTESA 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model NHT dengan media gambar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencakup keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa. Dengan demikian hipotesa yang diajukan terbukti 

kebenarannya. 
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4.2 IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat data yang menunjukkan 

bahwa penerapan model NHT dengan media gambar efektif dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS di 

keas IV SDN Salaman Mloyo Semarang. Selain itu, dalam penelitian ini juga 

terdapat implikasi hasil penelitian yang mencakup tiga hal, yaitu implikasi teoritis, 

implikasi praktis, dan implikasi pedagogis. 

4.4.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu keterkaitan antara hasil penelitian 

dengan teori-teori yang digunakan peneliti. Penelitian ini membuktikan bahwa 

dengan menggunakan model NHT dengan media gambar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran, berupa peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa. Huda (2013:203) berpendapat bahwa model numbered heads 

together mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok 

kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. 

Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan 

kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan dalam 

kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktivitas pembelajaran 

berpusat pada siswa, yaitu mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk 

memecahkan masalah. 
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4.4.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu keterkaitan hasil penelitian 

terhadap proses pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Penerapan model NHT 

dengan media gambar dapat membantu guru dalam meningkatkan proses 

pembelajaran di kelas. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

pilihan bagi guru yang ingin menggunakan model NHT dengan media gambar 

dalam melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran yang lain sehingga 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa meningkat. 

4.4.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dari penelitian ini adalah keterkaitan hasil penelitian 

dengan pembelajaran, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS yang dipengaruhi berbagai faktor. Salah satu faktor 

tersebut adalah model pembelajaran.  

Pembelajaran melalui model NHT dengan media gambar mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SDN Salaman Mloyo Semarang karena 

terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Dengan melihat hasil tersebut 

menjadikan motivasi kepada guru untuk menemukan model, metode dan 

pendekatan yang inovatif dan terbaik bagi pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.2 SIMPULAN 

Data hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media gambar 

pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

a. Model NHT dengan media gambar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang.  

b. Model NHT dengan media gambar dapat meningkatkan keterampilan guru, 

dibuktikan dengan peningkatan keterampilan guru pada setiap siklus. Siklus I 

keterampilan guru mendapat skor 21 dengan kriteria cukup, Pada siklus II 

keterampilan guru mengalami peningkatan skor yaitu 31 dengan kriteria baik, 

dan pada siklus III keterampilan guru meningkat mencapai skor 41 dengan 

kriteria sangat baik.  

c. Model NHT dengan media gambar dapat meningkatkan aktivitas siswa, hal ini 

dibuktikan dengan peningkatan aktivitas siswa pada tiap siklus. Pada siklus I 

aktivitas siswa mendapat skor 21,04 dengan kriteria cukup, Pada siklus II 

aktivitas siswa mengalami peningkatan skor  yaitu 29,82 dengan kriteria baik, 
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dan pada siklus III aktivitas siswa meningkat mencapai skor 36,82 dengan 

kriteria sangat baik.  

d. Model NHT dengan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal 

ini dapat dilihat dari data prasiklus dengan nilai rata-rata 56,5 dan ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 23%. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 61,27 dan 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 50%. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 

71,82 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 73%. Pada siklus III diperoleh 

nilai rata-rata 80,55 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 86%. Hasil 

penelitian tersebut telah mencapai indikator keberhasilan, yaitu 75% siswa 

kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang mengalami ketuntasan belajar 

individual yaitu pada pembelajaran IPS melalui model NHT dengan media 

gambar.  

 

 

5.2 SARAN  

 
Berdasarkan simpulan penelitian tindakan kelas yang dibuat peneliti terhadap 

pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Salaman 

Mloyo Semarang, peneliti memberikan saran sebagai berikut:  

a. Dalam pembelajaran hendaknya guru selalu berupaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS, sebaiknya menggunakan model NHT dengan media 

gambar.  
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b. Dalam pembelajaran guru harus mengggunakan media pembelajaran dan guru 

harus bisa mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan siswa sehari-hari karena 

bisa memotivasi siswa. 

c. Agar aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat, sebaiknya guru selalu 

memberikan motivasi pada siswa agar semangat saat pembelajaran di kelas, 

aktif dan berani menyampaikan pendapat.  
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model NHT dengan Media Gambar pada 

Siswa Kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang 

No Variabel Indikator  Sumber data Instrumen 

1 Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

IPS menggunakan 

model  NHT dengan 

media gambar 

a. Mempersiapkan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

b. Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran, keterampilan 

bertanya) 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

d. Menyampaikan materi 

pelajaran menggunakan 

gambar (keterampilan 

menjelaskan, keterampilan 

menggunakan variasi) 

e. Melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai 

materi pelajaran yang 

ditampilkan (keterampilan 

bertanya) 

f. Membimbing pembentukan 

kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi 

(keterampilan mengelalola 

kelas dan keterampilan 

mengajar kelompok kecil) 

g. Melakukan variasi dalam 

proses pembelajaran 

(keterampilan melakukan 

variasi) 

h. Membimbing diskusi 

kelompok siswa 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

i. Melakukan pengelolaan 

kelas (keterampilan 

mengelola kelas) 

j. Memberi penguatan kepada 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

- Guru 

- Foto 

-  Video  

- Lembar 

observasi 

- Catatan lapangan 

- Dokumentasi 
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k. Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

2

. 

Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran  

IPS menggunakan 

model  NHT dengan 

media gambar 

a. Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran 

(aktivitas emosional) 

b. Menanggapi apersepsi 

(aktivitas lisan) 

c. Memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi 

(aktivitas visual, aktivitas 

mendengar, aktivitas 

menulis) 

d. Melakukan kegiatan 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan (aktivitas 

emosional, aktivitas lisan) 

e. Siswa tertib pada saat 

pembentukan kelompok 

dan penomoran (aktivitas 

mental, aktivitas 

emosional) 

f. Mengerjakan soal dengan 

bekerjasa bersama 

kelompoknya (aktivitas 

visual, aktivitas lisan, 

aktivitas menulis, aktivitas 

emosional) 

g. Mempresentasikan hasil 

diskusi sesuai nomor siswa 

yang dipanggil guru 

(aktivitas mental, aktivitas 

lisan) 

h. Menanggapi hasil diskusi 

sesuai nomor yang 

dipanggil guru (aktivitas 

visual, aktivitas 

mendengarkan, aktivitas 

lisan, aktivitas mental) 

i. Siswa aktif bertanya 

(aktivitas mental, aktivitas 

visual, aktivitas emosional) 

j. Menyimpulkan hasil 

diskusi (aktivitas mental, 

aktivitas visual, aktivitas 

menulis, aktivitas lisan) 

k. Mengerjakan soal evaluasi 

(aktivitas mental, aktivitas 

menulis) 

- Siswa 

- Foto 

- Video 

- Lembar observasi 

- Catatan 

lapangan 

- Dokumentasi 
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3

. 

Hasil belajar  IPS 

menggunakan model  

NHT dengan media 

gambar 

13) Mengidentifikasi 

permasalahan-

permasalahan pribadi 

(C1) 

14) Menjelaskan masalah 

masalah sosial (C2) 

15) Membedakan masalah 

pribadi dan masalah 

sosial (C2) 

16) Menemukan pemecahan 

masalah tentang 

masalah-masalah pribadi 

(C4) 

17) Menjelaskan masalah-

masalah sosial di 

lingkungan tempat 

tinggal (C2) 

18) Menyebutkan contoh 

berbagai macam 

masalah-masalah sosial 

di lingkungan tempat 

tinggal (C1) 

19) Mengidentifikasi 

penyebab dari masalah-

masalah sosial di 

lingkungan tempat 

tinggal (C1) 

20) Menemukan pemecahan 

masalah untuk 

mengatasi masalah-

masalah sosial di 

lingkungan tempat 

tinggal (C4) 

21) Menjelaskan masalah-

masalah sosial di 

lingkungan perkotaan 

(C2) 

22) Menyebutkan contoh 

dari masalah-masalah 

- Daftar hasil 

belajar siswa 

 

Tes Tertulis 
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sosial di lingkungan 

perkotaan (C1) 

23) Mengidentifikasi 

penyebab dari masalah-

masalah sosial di 

lingkungan perkotaan 

(C1) 

24) Menemukan pemecahan 

masalah untuk 

mengatasi masalah-

masaah sosial di 

lingkungan perkotaan. 

(C4) 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

NHT DENGAN MEDIA GAMBAR 

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

 

Sekolah  : SDN Salaman Mloyo Semarang 

Kelas   : IV (Empat) 

Hari/Tanggal  : ............................................ 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak! 

3. Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika semua deskriptor tidak tampak 

 

 (Rusman, 2014:98) 

4. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1. Mengucapkan salam  

 

     

2. Melakukan presensi  

3. Berdoa  

4. Memusatkan perhatian siswa  

2. Membuka 

pelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran, 

keterampilan 

bertanya) 

1. Menarik perhatian siswa  

 

     

2. Memberikan acuan  

3. Memberikan apersepsi  

4. Menimbulkan motivasi   

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1. Suara guru jelas terdengar ke 

seluruh ruang kelas 
 

 

     

2. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan indikator 
 

3. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak 

 

4. Tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional 

 

4. Menyampaikan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan, 

keterampilan 

menggunakan 

variasi)  

1. Keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan 

 

 

     

2. Relevan dengan karakteristik 

siswa 
 

3. Kebermaknaan materi yang 

dijelaskan 
 

4. Menyampaikan materi 

menggunaka gambar  
 

5. Melakukan tanya 

jawab dengan 

siswa mengenai 

materi pelajaran 

(keterampilan 

bertanya) 

1. Pertanyaan sesuai materi dan 

bersifat menggali 

pengetahuan siswa 

 

 

     

2. Penyampaian pertanyaan 

menarik, jelas dan singkat 
 

3. Pemberian tuntunan untuk 

mengarahkan ke jawaban 

yang benar 

 

4. Memberikan siswa waktu 

untuk berfikir 
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok kecil 

dan menjelaskan 

aturan diskusi 

(keterampilan 

mengelola kelas, 

dan keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

1. Membentuk dalam beberapa 

kelompok 
 

 

     

2. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
 

3. Menjelaskan aturan diskusi  

4. Mengkondisikan siswa dalam 

kelompok supaya tertib 

 

7.  

 

 

 

 

Melakukan 

variasi dalam 

proses 

pembelajaran 

(keterampilan 

melakukan 

variasi) 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi variasi 

suara, mimik dan pemusatan 

perhatian, pemberian 

kesenyapan, gestural, 

perubahan posisi, pemusatan 

perhatian dan kontak 

pandang. 

 

 

     

2. Adanya variasi penggunaan 

media dan bahan ajar berupa 

media audio visual dan buku 

ajar. 

 

3. Adanya variasi dalam pola 

interaksi seperti klasikal, 

kelompok maupun 

perseorang- 

an 

 

4. Adanya variasi dalam 

kegiatan seperti 

mendengarkan informasi, 

menelaah materi dan 

memberikan latihan pada 

siswa 

 

8. Membimbing 

diskusi 

kelompok siswa 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil) 

1. Memotivasi siswa untuk 

bekerjasama dengan 

kelompoknya  

 

 

     

2. Memberi bantuan pada siswa 

yang kurang paham 
 

3. Mendorong siswa 

mengutarakan pendapat 
 

     

4. Selalu menciptakan kondisi 

diskusi yang optimal 
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

9. Melakukan 

pengelolaan 

kelas 

(keterampilan 

mengelola kelas)  

1. Menunjukkan sikap tanggap 

terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif   

 

 

     

2. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 
 

3. Memberi teguran siswa yang 

kurang perhatian 
 

4. Modifikasi (mengubah) 

tingkah laku siswa yang 

kurang perhatian 

 

 

10. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa 

(keterampilan 

memberi 

penguatan) 

1. Penguatan verbal 

(mengucapkan kata-kata 

positif: bagus, pintar, hebat 

dsb.)  

 

 

     

2. Penguatan penguatan 

gestural (dengan gerakan dan 

ekspresi tubuh: acungan 

jempol, dll) 

 

3. Penguatan dengan 

memberikan kegiatan 

menyenangkan 

 

4. Penguatan berupa tanda atau 

benda (bintang,dan hadiah) 
 

11. Menutup 

Pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

1. Menyimpulkan pelajaran  

 

     

2. Melaksanakan 

evaluasi&refleksi 
 

3. Memberikan tindak lanjut  

4. Memimpin doa penutup 

pelajaran  

Jumlah Skor 
 

 

 

Jumlah Skor ………. Kriteria ………..  

Keterangan Penilaian :  

Masing-masing indikator mempunyai 5 deskriptor, sehingga: 

Skor tertinggi (T) = 11x4= 44  

Skor terendah (R) = 11x0= 0  
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Jadi terdapat data (n) = (T-R) = (44-0)+1= 45  

Q1 = kuartil pertama       Q3 = kuartil ketiga  

Nilai Q1 = Letak Q1 (R-1)      Nilai Q3 = Letak Q3 

(R-1)  

Letak Q1 =  
1

4 
 (n+2)      Letak Q3 = 

3

4 
 (n+2) 

= 
1

4 
 (45+2)       = 

3

4 
 (45+2) 

= 
1

4 
 x 47       =  

3

4 
 x 47 

= 11,75        = 35,25  

 

Nilai Q1=Letak Q1 (R-1)     Nilai Q3 = Letak Q3 (R-1)  

=11,75 + (0-1) = 10,75    = 35,25+( 0-1) = 34,25  

Jadi nilai Q1 adalah 10,75     Jadi nilai Q3 adalah 34,25  

Q2 = kuartil kedua      Q4 = kuartil keempat = T= 44  

Nilai Q2 = Letak Q2 (R-1)     Jadi nilai Q4 adalah 44  

Letak Q2 = 
2

4
 (n+1) 

= 
2

4
 (45+1) 

=
2

4
 x 46 = 23  

Nilai Q2 = Letak Q2 (R-1)  

= 23 + (0-1) = 22 

Jadi nilai Q2 adalah 22  
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Kriteria Penilaian: 

Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Ketuntasan 

34,25 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas  

22 ≤ skor < 34,25  Baik  Tuntas  

10,75 ≤ skor < 22  Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 10,75  Kurang  Tidak Tuntas 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi data :  

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan 34,25 dan kurang dari atau sama dengan 

44, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai A.  

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan 22 dan kurang dari 44,25, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B.  

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan 10,75 dan kurang dari 22, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C. 

4. Jika skor lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 10,75, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D.  

 

Semarang,  Februari 2015 

Observer 

         

       Siti Surawati, S.Pd.   

       NIP 19570803 197701 2 004 
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL  NHT 

DENGAN MEDIA GAMBAR  PADA SISWA KELAS IV SDN SALAMAN 

MLOYO SEMARANG 

SIKLUS . . . . . 

Nama Siswa  :  .............................. 

No. Absen  :  .............................. 

Nama SD  : SDN Salaman Mloyo Semarang  

Kelas/Semester : IV / II 

Hari/Tanggal  : ................./........................ 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) pada kolom check sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

3. Skala penilaian : 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika semua deskriptor tidak tampak 

 (Rusman, 2014:98) 
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    No Indikator Deskriptor Chek Jumlah 

1. Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pembelajaran 

(aktivitas emosional) 

1. Menempati tempat duduk  

 
2. Menyiapkan buku dan alat tulis  
3. Membawa buku catatan  
4. Memperhatikan guru  

2. Menanggapi 

apersepsi (aktivitas 

lisan) 

1. Menjawab dengan tepat   

 
2. Menjawab dengan lengkap  
3. Suara lantang  
4. Kesantunan bahasa  

3. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(aktivitas visual, 

aktivitas 

mendengar, 

aktivitas menulis) 

1. Mendengarkan penjelasan guru  

 

2. Merangkum materi yang penting  
3. Bertanya tentang materi yang belum 

jelas 
 

4. Siswa menanggapi pertanyaan dari 

guru  

4. Melakukan kegiatan 

bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

(aktivitas 

emosional, aktivitas 

lisan) 

1. Mengangkat tangan untuk bertanya 

dan menjawab pertanyaa 
 

 

2. Mengajukan pertanyaan  
3. Menjawab pertanyaan  
4. Pertanyaan dan jawaban sesuai 

dengan materi 
 

5. Siswa tertib pada 

saat pembentukan 

kelompok dan 

penomoran  

(aktivitas mental, 

aktivitas emosional) 

1. Memperhatikan instruksi 

pembentukan kelompok 
 

 

2. Siswa tertib saat berkelompok  
3. Menerima anggota kelompok 

dengan baik 
 

4. Berkumpul dengan anggota 

kelompok secara tepat 
 

6. Siswa mengerjakan 

soal dengan 

bekerjasama dengan 

kelompoknya 

(aktivitas visual, 

aktivitas lisan, 

aktivitas menulis, 

aktivitas emosional) 

1. Mendiskusikan masalah dalam 

kelompok  
 

 

2. Tetib ketika diskusi  
3. Memberikan pendapat  
4. Memberikan pemahaman kepada 

teman sekelompok yang belum 

paham  

7. Mempresentasikan 

hasil diskusi sesuai 

nomor siswa yang 

dipanggil guru  

(aktivitas mental, 

aktivitas lisan) 

1. Berani mempresentasikan di depan 

kelas 
 

 
2. Suara lantang  
3. Ketepatan jawaban  
4. Jawaban mewakili pendapat 

kelompok  



275 
 

 
 

 

Jumlah Skor ……….  Kriteria ……….. 

Keterangan Penilaian: 

Masing-masing indikator mempunyai 5 deskriptor, sehingga: 

Skor tertinggi (T) = 11x4= 44  

Skor terendah (R) = 11x0= 0  

Jadi terdapat data (n) = (T-R) = (44-0)+1= 45  

Q1 = kuartil pertama       Q3 = kuartil ketiga  

  8.    Menanggapi hasil 

diskusi sesuai 

nomor yang 

ditunjuk guru 

(aktivitas  visual, 

aktivitas 

mendengar, 

aktivitas lisan, 

aktivitas mental)  

1. Berani memberikan tanggapan  

 

2. Suara lantang  
3. Tanggapan sesuai dengan konteks 

masalah yang sedang dibahas 
 

4. Percaya diri  

 

  9. Siswa aktif bertanya 

(aktivitas mental, 

aktivitas visual, 

aktivitas emosional) 

1. Bertanya pada guru ketika ada 

materi yang belum dipahami 
 

 

2. Bertanya pada teman sebangku  
3. Bertanya pada teman kelompok 

saat diskusi 
 

4. Bertanya pada teman saat tanya 

jawab dan presentasi 

 
 

  

10. 

Menyimpulkan 

hasil diskusi 

(aktivitas mental, 

aktivitas visual, 

aktivitas menulis, 

aktivitas lisan 

1. Mengingat materi yang telah 

diajarkan 
 

 

2. Mengungkapkan simpulan materi 

yang dipelajari secara lisan 
 

3. Menjawab pertanyaan guru 

mengenai materi yang dipelajari 
 

4. Membuat rangkuman materi yang 

telah dipelajari secara tertulis 
 

11. Mengerjakan soal 

evaluasi (aktivitas 

mental, aktivitas 

menulis) 

1. Mengerjakan soal evaluasi dengan 

mandiri  

 

2. Mengerjakan soal evaluasi sesuai 

dengan petunjuk dari guru 
 

3. Mengerjakan soal evaluasi dengan 

alokasi waktu yang ditentukan guru  

4. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi  

Jumlah skor   
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Nilai Q1 = Letak Q1 (R-1)      Nilai Q3 = Letak Q3 

(R-1)  

Letak Q1 =  
1

4 
 (n+2)      Letak Q3 = 

3

4 
 (n+2) 

= 
1

4 
 (45+2)       = 

3

4 
 (45+2) 

= 
1

4 
 x 47       =  

3

4 
 x 47 

= 11,75        = 35,25  

 

Nilai Q1=Letak Q1 (R-1)     Nilai Q3 = Letak Q3 (R-1)  

=11,75 + (0-1) = 10,75    = 35,25+( 0-1) = 34,25  

Jadi nilai Q1 adalah 10,75     Jadi nilai Q3 adalah 34,25  

Q2 = kuartil kedua      Q4 = kuartil keempat = T= 44  

Nilai Q2 = Letak Q2 (R-1)     Jadi nilai Q4 adalah 44  

Letak Q2 = 
2

4
 (n+1) 

= 
2

4
 (45+1) 

=
2

4
 x 46 = 23  

Nilai Q2 = Letak Q2 (R-1)  

= 23 + (0-1) = 22 

Jadi nilai Q2 adalah 22  
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Kriteria Penilaian: 

Kriteria Aktifitas Siswa Kriteria Ketuntasan 

34,25 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas  

22 ≤ skor < 34,25  Baik  Tuntas  

10,75 ≤ skor < 22  Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 10,75  Kurang  Tidak Tuntas 

 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi data :  

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan 34,25 dan kurang dari atau sama dengan 

44, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai A.  

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan 22 dan kurang dari 44,25, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B.  

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan 10,75 dan kurang dari 22, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C. 

4. Jika skor lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 10,75, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D.  

 

Semarang,  Februari 2015 

Observer 

 

 

 

       Widya Riana Dewi 

       NIM 1401411329 
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Lembar Pengamatan Karakter Siswa 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL  NHT 

DENGAN MEDIA GAMBAR  PADA SISWA KELAS IV SDN SALAMAN 

MLOYO SEMARANG 

SIKLUS . . . . . 

Nama Siswa  :  .............................. 

No. Absen  :  .............................. 

Nama SD  : SDN Salaman Mloyo Semarang  

Kelas/Semester : IV / II 

Hari/Tanggal  : ................./........................ 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) pada kolom check sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

3. Skala penilaian : 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika semua deskriptor tidak tampak 

 (Rusman, 2014:98) 
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Jumlah Skor …………………     Kriteria …………….. 

Keterangan Penilaian  : 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor, sehingga: 

Skor tertinggi (T) = 4x4= 16 

Skor terendah (R) = 4x0= 0 

Jadi terdapat data (n) = (T-R) +1 = (16-0)+1= 17 

Q1 = kuartil pertama     Q3 = kuartil ketiga 

Nilai Q1 = Letak Q1 +(R-1)    Nilai Q3 = Letak Q3+(R-1)  

Letak Q1  = 
1

4
(𝑛 + 1)    Letak Q3  = 

3

4
(𝑛 + 1) 

= 
1

4
(17 + 1)      = 

3

4
(17 + 1) 

= 
1

4
 x 18      = 

3

4
 x 18 

= 4,5       = 13,5 

Nilai Q1=Letak Q1+(R-1)    Nilai Q3 =Letak Q3+(R-1) 

 =4,5+(0 − 1)= 3,5       =13,5+(0 − 1)= 12,5 

  No 

Karakter 

Bangsa 

(Kemendiknas, 

2010: 25) 

Deskriptor Chek Jumlah 

1. Kerjasama 1. Aktif dan antusias dalam  pembelajaran   
2. Mendiskusikan soal yang diberikan oleh guru  
3. Saling mengerjakan isi jawaban yang benar  
4. Dapat menjelaskan alasan jawaban yang benar  

2. Bertanggung 

jawab 

 

1. Menyelesaikan tugas tepat waktu   

2. Mengerjakan tugas sesuai pembagian kelompok  
3. Mengerjakan tugas dengan standar baik  
4. Mengerjakan soal evaluasi sendiri  

3. Disiplin  

 

1. Membawa perlengkapan  belajar yang lengkap   
2. Memperhatikan materi yang dijelaskan guru  
3. Menyelesaikan tugas tepat waktu.  
4. Menjaga kekondusifan kelas selama 

pembelajaran 
 

4. Ingin Tahu 1. Memperhatikan penjelasan guru   
2. Bertanya bila ada materi yang belum dipahami.   
3. Mencatat topik penting dalam pembelajaran.   
4. Mengungkapkan gagasan, ide, atau pendapat.   

Skor total  
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Jadi nilai Q1 adalah 3,5    Jadi nilai Q1 adalah 12,5 

Q2 = kuartil kedua     Q4 = kuartil keempat =T= 16 

Nilai Q2 = Letak Q2 +(R-1)    Jadi nilai Q4 adalah 16 

Letak Q2 = 
2

4
(𝑛 + 1) 

= 
2

4
(17 + 1) 

= 
2

4
 x 18 

= 9 

Nilai Q2 = Letak Q2 +(R-1) = 9+(0 − 1)= 8 

Jadi nilai Q1 adalah 8 

 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Ketuntasan Kriteria 

12,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik 

9 ≤ skor < 12,5 Baik 

3,5 ≤ skor < 9 Cukup 

0 ≤ skor < 3,5 Kurang 

(Poerwanti, 2008:6.9) 
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Petunjuk pembacaan klasifikasi data: 

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan 12,5 dan kurang dari atau sama dengan 16, 

maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai A. 

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan 9 dan kurang dari 12,5, maka data termasuk 

kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan 3,5 dan kurang dari 9, maka data termasuk 

kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C 

4. Jika skor lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 3,5, maka data termasuk 

kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D 

 

Semarang,  Februari 2015 

Observer 

 

 

 

Widya Riana Dewi 

       NIM 1401411329 
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Lembar Pengamatan Psikomotor Siswa 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL  NHT 

DENGAN BERBANTUAN GAMBAR  PADA SISWA KELAS IV SDN SALAMAN 

MLOYO SEMARANG 

SIKLUS . . . . . 

Nama Siswa  :  .............................. 

No. Absen  :  .............................. 

Nama SD  : SDN Salaman Mloyo Semarang  

Kelas/Semester : IV / II 

Hari/Tanggal  : ................./........................ 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) pada kolom check sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

No. Aspek-aspek yang dinilai Tampak  Skor Jumlah  

1 2 3 

1. Langkah kerja      

2. Keunikan hasil produk      

3. Ketepatan mengkategorikan 

gambar 

     

4. Ketepatan menjawab 

pertanyaan 

     

Jumlah      

 

Deskripor: 

1. Langkah Kerja 

 Skor 1 jika tidak bekerja sama dengan kelompok dalam membuat hasil diskusi 

 Skor 2 jika bekerja sama dengan sebagian anggota kelompok 

 Skor 3 jika bekerja sama dengan semua anggota kelompok  

2. Keunikan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika tidak diberi hiasan 

 Skor 2 jika produk diberi hiasan yang menarik 

 Skor 3 jika produk diberi hiasan yang menarik dan unik 

3. Ketepatan mengkategorikan gambar 

 Skor 1 jika jika siswa tidak dapat mengkategorikan gambar dengan benar 
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 Skor 2 jika siswa dapat mengkategorikan sebagian gambar dengan benar 

 Skor 3 jika siswa dapat mengkategorikan semua gambar dengan benar 

4. Ketepatan menjawab pertanyaa 

 Skor 1 jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar 

 Skor 2 jika siswa dapat menjawab sebagian pertanyaan dengan benar 

 Skor 3 jika siswa dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar 

Pedoman Penskoran 

Skor Maksimal : 12 

Skor Minimal  : 4 

 

 

 

Keterangan Penilaian Kualitatif: 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor, sehingga: 

Skor tertinggi (T) = 4x3= 12 

Skor terendah (R) = 4x1= 4 

Jadi terdapat data (n) = (T-R) +1 = (12-4)+1= 9 

Q1 = kuartil pertama     Q3 = kuartil ketiga 

Nilai Q1 = Letak Q1 +(R-1)    Nilai Q3 = Letak Q3+(R-1)  

Letak Q1  = 
1

4
(𝑛 + 1)    Letak Q3  = 

3

4
(𝑛 + 1) 

= 
1

4
(9 + 1)      = 

3

4
(9 + 1) 

= 
1

4
 x 10      = 

3

4
 x 10 

= 2,5       = 7,5 

 

Nilai Q1=Letak Q1+(R-1)    Nilai Q3 =Letak Q3+(R-1) 

 =2,5+(4 − 1)= 5,5      =7.5+(4 − 1)= 10,5 

Jadi nilai Q1 adalah 5,5    Jadi nilai Q1 adalah 10,5 

 

Penilaian : 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥100 
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Q2 = kuartil kedua     Q4 = kuartil keempat =T= 12 

Nilai Q2 = Letak Q2 +(R-1)    Jadi nilai Q4 adalah 12 

Letak Q2 = 
2

4
(𝑛 + 1) 

= 
2

4
(9 + 1) 

= 
2

4
 x 10 

= 5 

Nilai Q2 = Letak Q2 +(R-1) = 5+(4 − 1)= 8 

Jadi nilai Q1 adalah 8 

 

Klasifikasi kriteria nilai karakter siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan Kriteria 

10,5 ≤ skor ≤ 12  Sangat Baik 

8 ≤ skor < 10,5  Baik 

5,5 ≤ skor < 8  Cukup 

3 ≤ skor < 5,5  Kurang 
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Petunjuk pembacaan klasifikasi data:  

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan 10,5 dan kurang dari atau sama dengan 12, maka 

data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai A.  

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan 8 dan kurang dari 10,5, maka data termasuk 

kriteria baik dan tuntas dengan nilai B.  

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan 5,5 dan kurang dari 8, maka data termasuk 

kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C  

4.  Jika skor lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari 5,5, maka data termasuk 

kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D  

 

 

 

Semarang, Februari 2015  

Peneliti,  

 

 

 

        

Widya Riana Dewi 

       NIM. 1401411329 
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CATATAN LAPANGAN 

Selama Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran NHT dengan Media 

Gambar 

SDN Salaman Mloyo Semarang 

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

 

Ruang Kelas : IV (empat) 

Nama Guru : ........................................................................ 

Hari/Tanggal : ........................................................................ 

Pukul  : ........................................................................ 

 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semarang,  Februari 2015 

Observer, 

        

 

 

 

Widya Riana Dewi 

NIM 1401411329 
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ANGKET RESPON SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT 

DENGAN MEDIA GAMBAR 

SIKLUS ...... 

Nama siswa   : ...............................  

Nama SD       : SDN Salaman Mloyo Semarang 

Kelas/semester  : IV  

Hari/Tanggal   : ..............................  

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keterangan gambar!  

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran IPS yang baru saja dilakukan?  

a.      b.  

2. Apakah kamu senang dengan pembelajaran menggunakan GAMBAR ?  

a.      b.  

3. Apakah kamu memahami materi yang disampaikan oleh guru?  

a.      b.  

4. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam pembelajaran?  

a.      b.  

5. Apakah kamu mau mengikuti pembelajaran seperti itu lagi?  

a.      b.  

Keterangan:  

= ya   = tidak 
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LAMPIRAN 3 

PERANGKAT PEMBELAJARAN 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS SD KELAS IV SEMESTER 2 

SIKLUS 1 

Nama Sekolah           :  SDN SALAMAN MLOYO SEMARANG 

Mata Pelajaran         : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester      : IV / II 

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

kota dan   provinsi 

 

KOMPETEN

SI  

DASAR  

MATERI 

POKOK 

 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN  
INDIKATOR  

 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR  
PENILAIAN  

2.4 Mengenal 

permasalaha

n sosial di 

daerahnya 

   

  

  

  

  

  

 Masalah 

sosial  

 

1. Guru menyiapkan 

perangkat 

pembelajaran  

2. Guru menampilkan 

media, melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  

3. Siswa mengamati 

media pembelajaran 

berupa gambar 

masalah sosial dan 

1. Menjelaskan 

masalah-

masalah 

pribadi 

2. Mengidentifi

kasi 

permasalaha

n-

permasalaha

n pribadi  

2 x 35 

menit 

1. Standar Isi dan 

Silabus kelas IV 

semester 2  

2. Standar Proses  

3. Buku BSE Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD / MI kelas 

IV Karangan I. S 

Sadiman, dkk, 111-

118 tahun 2008 

4. Buku BSE ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD / MI Kelas 

Jenis tes : Tes 

tertulis  

Bentuk tes : 

pilihan ganda 

dan uraian 

obyektif  
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  masalah pribadi 

yang diperlihatkan 

(eksplorasi)  

4. Guru melakukan 

tanya jawab dengan 

siswa mengenai 

materi masalah 

sosial dan masalah 

pribadi (eksplorasi) 

(menanya)  

5. Guru menjelaskan 

materi pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

gambar (eksplorasi)  

6. Siswa maju ke depan 

untuk bermain peran 

memberikan contoh 

sikap mengatasi 

masalah sosia 

dengan baik 

(eksplorasi) 

7. Siswa dibagi 

menjadi lima 

kelompok, masing-

masing kelompok 

terdiri dari lima 

siswa untuk 

3. Membedakan 

masalah 

pribadi dan 

masalah 

sosial  

4. Menemukan 

pemecahan 

masalah 

tentang 

masalah-

masalah 

pribadi  

5. Melakukan 

contoh sikap 

mengatasi 

masalah 

pribadi 

 

IV karangan Tantya 

Hisnu, dkk, halaman 

193-207 tahun 2008 

5. Hamdani. 2010. 

Strategi Belajar 

Mengajar. Bandung: 

CV Pustaka Setia. 
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mendiskusikan tugas 

yang diberikan oleh 

guru (elaborasi) 

8. Setiap anggota 

kelompok 

mendapatkan nomor 

kepala (elaborasi)  

9. Masing-masing 

kelompok 

mendapatkan lembar 

kerja siswa 

(elaborasi)  

10. Siswa menyimak 

penjelasan dari guru 

tentang aturan 

berdiskusi 

(elaborasi) 

11. Masing-masing 

kelompok 

mendiskusikan 

jawaban yang benar 

dan memastikan 

setiap anggota 

mengetahui cara 

mengerjakannya/ 

jawabannya 

(elaborasi) 

(mencoba)  
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12. Guru membimbing 

siswa melaksanakan 

diskusi (elaborasi)  

13. Guru memanggil 

salah satu nomor 

siswa dengan nomor 

yang dipanggil 

melaporkan hasil 

kerjasama mereka 

(elaborasi) 

(membuat jejaring)  

14. Guru menunjuk 

nomor yang lain 

untuk memberi 

tanggapan 

(elaborasi)  

15. Guru meluruskan 

jawaban siswa yang 

kurang tepat 

(konfirmasi)  

16. Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

(konfirmasi)  

17. Guru memberikan 

penghargaan pada 

tim yang memiliki 
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poin tertinggi 

(konfirmasi)  

18. Guru dan siswa 

melakukan refleksi 

dan merumuskan 

kesimpulan.  

19. Evaluasi.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Salaman Mloyo 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal  : 16 Februari 2015 

 

I. Standar Kompetensi  

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.  

 

II. Kompetensi Dasar  

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 

III. Indikator  

2.4.1 Menjelaskan masalah-masalah sosial 

2.4.2 Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pribadi  

2.4.3 Membedakan masalah pribadi dengan masalah sosial  

2.4.4 Menemukan pemecahan masalah tentang masalah-masalah pribadi  

2.4.5 Melakukam contoh sikap mengatasi masalah pribadi 
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IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan mengamati gambar masalah pribadi, siswa dapat menjelaskan 

masalah-masalah pribadi dengan benar 

2. Dengan mengamati gambar masalah pribadi, siswa dapat mengidentifikasi 

permasalah-permasalahan pribadi dengan benar. 

3. Dengan mengamati gambar masalah pribadi,siswa dapat membedakan masalah 

pribadi dengan masalah sosial dengan benar. 

4. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menemukan pemecahan masalah tentang 

masalah-masalah pribadi dengan benar. 

5. Dengan bermain peran, siswa dapat melakukan contoh sikap mengatasi 

masalah sosia dengan baik.  

Karakter Siswa yang Diharapkan  

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 

mengamalkan kedisiplinan, rasa ingin tahu, kerjasama dan tanggung jawab.  

 

V. Materi Pembelajaran  

Masalah sosial dan masalah pribadi 

 

VI. Strategi Pembelajaran  

1. Model Pembelajaran : Number Head Together (NHT)  

2. Metode pembelajaran :  

a. Ceramah  

b. Tanya jawab  

c. Diskusi  

d. Bermain peran 
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VII. Kegiatan Pembelajaran  

- Pra Kegiatan (± 5 menit)  

a. Guru menyiapkan materi, media gambar, yang digunakan dalam 

kegiatan belajar . 

b. Salam. 

c. Pengkondisian kelas.  

d. Doa.  

e. Presensi  

- Kegiatan Awal (± 10 menit)  

a. Guru melakukan apersepsi: “Anak-anak pernahkah kalian lupa 

mengerjakan PR? Apa yang terjadi jika kalian lupa mengerjakan 

PR?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

- Kegiatan Inti (± 40 menit)  

a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar masalah 

sosial yang diperlihatkan oleh guru (eksplorasi)  

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

masalah sosial (eksplorasi)  

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan 

gambar (eksplorasi)  

d. Siswa maju ke depan untuk bermain peran memberikan contoh sikap 

mengatasi masalah sosia dengan baik (eksplorasi) 

e. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari lima siswa untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru (elaborasi)  
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f. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi)  

g. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa 

(elaborasi)  

h. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi) 

i. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi)  

j. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi)  

k. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi)  

l. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan 

(elaborasi)  

m. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi)  

n. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi)  

o. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi)  

- Kegiatan akhir (15 menit)  

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran.  

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat 

pemahaman materi  

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR kepada siswa  

d. Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya  

e. Guru menutup pembelajaran  
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VIII. Media Dan Sumber Belajar  

a. Media :  

1. Materi mengenal permasalahan sosial di daerahnya  

2. Gambar-gambar yang berkaitan dengan masalah sosial dan 

masalah pribadi. 

b. Sumber belajar :  

1. Standar Isi dan Silabus kelas IV semester 2  

2. Standar Proses  

3. Buku BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD / MI kelas IV 

Karangan I. S Sadiman, dkk, 111-118 tahun 2008 

4. Buku BSE ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD / MI Kelas IV 

karangan Tantya Hisnu, dkk, halaman 193-207 tahun 2008 

5. Hamdani. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka 

Setia. 

 

IX. Penilaian  

a. Prosedur tes  

1. Tes awal  

2. Tes proses  

3. Tes akhir  

b. Jenis tes  

1. Tes lisan  

2. Tes tertulis  
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c. Bentuk tes  

1. Tanya jawab  

2. Tes tertulis  

d. Alat tes  

1. Lembar pengamatan  

2. Lembar penilaian  

 

Semarang, 16 Februari 2015 

Mengetahui, 

 

Kolaborator       Guru Kelas (Peneliti)  

     

Siti Surawati, S.Pd.      Fitri Nur Rohmah 

NIP 19570803 197701 2 004    NIM 1401411001 

 

Kelapa Sekolah SDN Salaman Mloyo 

 



300 
 

 
 

LAMPIRAN I 

 

MATERI AJAR 

SUKLUS I 

 

 

A. PENGERTIAN MASALAH SOSIAL 

Setiap hari kita menghadapi masalah. Misalnya, lupa mengerjakan PR, dijauhi 

teman-teman, baju seragam sobek, kesulitan mengerjakan ujian, dimarahi orang 

tua, dan sebagainya. Apakah masalah sosial sama dengan masalah-masalah ini? 

Mari kita mulai memahami masalah sosial dengan menyimak cerita berikut ini! 

Keamanan Lingkungan 

Belum lama ini warga di sekitar tempat tinggal Lani tinggal dikejutkan oleh sebuah 

kejadian menghebohkan. Rumah Pak Andi, warga terpandang di daerah itu, dibobol 

pencuri. Tidak seorang pun yang melihatnya. Peristiwa itu terjadi ketika keluarga 

Pak Andi sedang berlibur ke rumah orang tuanya di Semarang. Pagi hari setelah 

kejadian itu, Bu Yoto melihat ketidakberesan di rumah Pak Andi. Bu Yoto tinggal 

persis di depan rumah Pak Andi. Pintu pagar sudah tidak digembok lagi. Sementara 
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pintu depan rumah agak membuka. Bu Yoto tahu kalau keluarga Pak Andi sedang 

berlibur ke Semarang. Bu Yoto mulai curiga ada hal yang tidak beres. Bu Yoto 

langsung memberitahu Pak RT. Bersama beberapa warga, Pak RT memasuki rumah 

Pak Andi. Betapa terkejutnya mereka. Pintu rumah Pak Andi sudah rusak. Mereka 

masuk ke ruang depan. Beberapa barang elektronik telah lenyap. Sebuah televisi 

berukuran 21 inci dan sebuah DVD hilang diambil pencuri. Pintu kamar Pak Andi 

juga rusak. Pak RT dan warga lainnya tidak berani masuk. Akhirnya, Pak RT 

menelpon Pak Andi. Pak RT memberitahukan kejadian semalam. Menjelang sore 

Pak Andi kembali dari Semarang. Mereka naik pesawat. Pak Andi terkejut melihat 

keadaan rumahnya berantakan. Ternyata tidak hanya televisi dan DVD yang hilang 

dicuri. Barang-barang perhiasan dan uang yang disimpan di kamar juga hilang. Pak 

Andi segera melapor ke pos polisi terdekat. Tidak lama kemudian polisi segera 

datang. Mereka menyelidiki tempat kejadian. Polisi mencari informasi mengenai 

kejadian tersebut kepada warga sekitar. Akhirnya polisi menyimpulkan dugaan. 

Peristiwa pencurian itu terjadi sekitar pukul dua dini hari. Pelakunya adalah orang 

yang tahu persis keadaan rumah Pak Andi. Polisi mencurigai Yanto, pemuda 

pengangguran di lingkungan tersebut. Polisi pun meminta Yanto menghadap dan 

meminta informasi darinya. Awalnya Yanto menyangkal. Namun, setelah terus-

menerus ditanyai, Yanto akhirnya mengakui perbuatannya. “Saya yang mencuri 

barang-barang tersebut, Pak,” kata Yanto kepada 

polisi. Yanto diamankan di kantor polisi untuk menjalani proses hokum lebih lanjut. 

Malamnya Pak RT mengundang warga tuntuk rapat. Dalam pertemuan itu warga 

sepakat untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Semua warga akan mendapat 

giliran ronda malam. Pak RT juga bekerja sama dengan pihak kepolisian terdekat 

untuk memperoleh bantuan pengamanan. Sejak saat itu secara bergiliran warga 

melakukan ronda. Kasus pencurian tidak pernah terjadi lagi. Warga di lingkungan 

itu hidup dalam keadaan aman dan bahagia.Setelah menyimak cerita di atas, coba 

sekarang kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 

1. Apa yang terjadi ketika keluarg Pak Andi pulang kampung? 

2. Mengapa Bu Yoto curiga ada hal yang tidak beres? 

3. Apa yang dilakukan Pak RT dan warga? 
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4. Apa yang dilakukan warga untuk mencegah kembali terulangnya kejadian serupa? 

5. Apakah di lingkungan tempat tinggalmu pernah terjadi kasus pencurian? 

6. Apa yang dilakukan warga RT-mu untuk menjaga keamanan? 

 

Pencurian dan perampokan merupakan salah satu masalah sosial yang 

dihadapi masyarakat. Jika terjadi pencurian atau perampokan, masyarakat akan 

resah dan takut. Masyarakat tidak merasa aman. Itulah sebabnya mengapa 

pencurian atau perampokan digolongkan sebagai salah satu masalah sosial. 

Masalah sosial menuntut suatu penyelesaian. Jika tidak dipecahkan atau 

diselesaikan, masyarakat akan resah, takut dan merasa tidak aman. Setiap hari kita 

berhadapan dengan masalah. Contohnya, lupa mengerjakan PR, terjebak 

kemacetan, sakit, dijauhi teman-teman, dimarahi orang tua, dan sebagainya. 

Masalah apa yang sering kamu hadapi? Ada masalah pribadi (individu) dan ada 

juga masalah sosial. Masalah pribadi adalah masalah-masalah yang dialami dan 

dihadapi oleh manusia sebagai individu (pribadi). Ketika kamu lupa mengerjakan 

PR, dimarahi orang tua, dijauhi teman-taman, dan sakit kamu sedang menghadapi 

masalah pribadi. Orang lain tidak akan dirugikan oleh masalah kamu ini. Lalu apa 

masalah sosial? Apa bedanya dengan masalah pribadi? Kamu tahu bahwa manusia 

adalah mahkluk sosial. Manusia tidak bisa hidup seorang diri. Sejak bayi sampai 

tua manusia membutuhkan orang lain. Untuk bisa makan, berbicara, berjalan, 

membaca, dan menulis kita diajari orang lain. Ini artinya manusia selalu hidup 

bersama atau dalam masyarakat. 
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Suatu hal atau kejadian disebut sebagai masalah sosial jika semua warga 

masyarakat lain ikut merasakan pengaruh masalah tersebut. Kembali ke contoh 

pencurian yang terjadi di rumah Lani di atas. Peristiwa pencurian itu merupakan 

masalah sosial. Tidak hanya keluargaPak Andi yang merasakan dampaknya. 

Masyarakat di lingkungan Lani juga merasakan pengaruhnya. Masalah pribadi bisa 

dipecahkan sendiri oleh orang bersangkutan. Tidak demikian halnya dengan 

masalah sosial. Masalah sosial harus dipecahkan atau diatasi secara bersama-sama. 

Seorang warga tidak bisa menyelesaikan seorang diri ketika di lingkungannya 

sering terjadi kasus pencurian. Masalah ini hanya bisa diselesaikan bersama-sama 

semua warga masyarakat. Setiap warga harus mendukung upaya penyelesaian 

tersebut. Turut ronda malam di lingkungan merupakan contoh keterlibatan warga 

dalam mengatasi masalah sosial. 
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LAMPIRAN II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

GAMBAR 1: DIMARAHIN ORANG TUA 

 

GAMBAR 2: DIJAUHI TEMAN 
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GAMBAR 3: MALAS BELAJAR 

 

GAMBAR 4: MENYONTEK SAAT ULANGAN 
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LAMPIRAN III 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus 1 

Nama Anggota kelompok :  

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 

 

Diskusikan soal-soal berikut ini dengan anggota kelompok kamu! 

1. Apakah yang dimaksud masalah pribadi? 

2. Apakah yang dimaksud masalah sosial? 

 

No Ilustrasi Masalah Uraian 

Masalah 

Pemecahan 

Masalah 

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  
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LAMPIRAN IV 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS I 

 

1. Masalah pribadi adalah masalah yang dialami oleh manusia sebagai individu 

(pribadi). 

2. Masalah sosial adalah masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

 

No Ilustrasi Masalah Uraian 

Masalah 

Pemecahan 

Masalah 

3.  

 

Seorang anak 

yang sedang 

dimarahin 

orang tuanya 

karena nakal. 

Anak tersebut 

harus 

berkelakuan 

baik agar tidak 

dimarahi orang 

tuanya lagi. 

4.  

 

Seorang anak 

yang 

mendapat nilai 

jelek karena 

masalah 

belajar. 

Anak tersebut 

harus lebih giat 

belajar agar 

mendapatkan 

nilai yang bagus. 

5.  

 

Seorang anak 

yang sedang 

sakit 

Anak tersebut 

harus periksa 

kedokter, 

minum obat, dan 

beristirahat agar 

cepat sembuh. 
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LAMPIRAN V 

KISI-KISI EVALUASI 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Penilaian  No Soal 

Teknik 

penilaian  

Bentuk 

penilaian 

Ranah  

2. Mengenal 

sumber 

daya alam, 

kegiatan 

ekonomi, 

kemajuan 

teknologi 

di 

lingkungan 

kabupaten/

kota dan 

provinsi.  
 

2.4 Mengenal 

permasalaha

n sosial di 

lingkungann

ya. 

 

 

1. Menjelaskan 

masalah-

masalah pribadi 

2. Mengidentifikas

i permasalahan-

permasalahan 

pribadi  

 

3. Membedakan 

masalah pribadi 

dan masalah 

sosial  

 

4. Menemukan 

pemecahan 

masalah 

tentang 

masalah-

masalah pribadi  

 

5. Melakukan 

contoh sikap 

mengatasi 

masalah pribadi 

 

 

 

 

Tes 

Tertulis 

Uraian  

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

  

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian  

 

 

 

 

 

Unjuk 

kerja 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

1 

 

 

 

1,2 

 

2,3 

 

 

 

3,4,5,6 

 

4 

 

 

 

7,8,9,10 

 

5 
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LAMIRAN VI 

 

SOAL EVALUASI 

Siklus I 

Nama   :  

No. Absen  :  

Kelas   :  

I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini! 

1. Berikut ini yang termasuk masalah pribadi adalah …. 

a. Anak yang lupa mengerjakan PR 

b. Pencurian  

c. Perampokan 

d. Penganiayaan 

2. Pencurian adalah salah satu contoh masalah …. 

a. Sosial 

b. Masyarakat 

c. Negara  

d. Pribadi  

3. Kemiskinan terjadi karena …. 

a. Tidak sungguh-sungguh bekerja 

b. Malas bekerja 

c. Tidak rajin bekerja 

d. Sulit dalam bekerja 

4. Berikut ini termasuk masalah sosial, kecuali …. 

a. Narkotika 

b. Tawuran 

c. Menyontek  

d. Kemiskinan 

5. Permasalahan sosial dapat … masyarakat. 

a. Mengancam 

b. Merugikan 

c. Membahayakan 

d. Mengacaukan 
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6. Orang yang telah memiliki penghasilan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya 

disebut …. 

a. Kaya 

b. Fakir 

c. Miskin 

d. Tidak berpenghasilan 

7. Masalah yang dihadapi oleh manusia sebagai individu adalah masalah …. 

a. Sosial  

b. Pribadi  

c. Masyarakat 

d. Kelompok  

8. Masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah masalah…. 

a. Sosial 

b. Pribadi 

c. Nasional  

d. Kelompok 

9. Cara menyelesaikan masalah orang yang mendapatkan nilai jelek adalah dengan …. 

a. Rajin menulis 

b. Rajin berdoa 

c. Rajin membaca 

d. Rajin belajar 

10. Masalah sosial dipecahkan secara …. 

a. Bersama-sama 

b. Berurutan 

c. Bekelompok 

d. Bergandengan  

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat! 

1. Apa pengertian masalah pribadi? 

2. Apa pengertian masalah sosial? 

3. Sebutkan contoh masalah sosial dan masalah pribadi? 

4. Jelaskan perbedaan masalah sosial dengan masalah pribadi! 

5. Bagaimana cara memecahkan masalah seperti masalah anak yang mendapatkan nilai 

jelek saat ulangan? 
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LAMPIRAN VII 

 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

I. Pilihan Ganda 

1. A 

2. A 

3. B 

4. C 

5. C 

6. C 

7. B 

8. A 

9. D 

10. A 

II. Uraian 

1. Masalah pribadi adalah masalah yang dialami oleh manusia sebagai individu (pribadi). 

2. Masalah sosial adalah masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

3. Contoh masalah sosia : pencurian, perampokan 

Contoh masalah pribadi: lupa mengerjakan PR, terjebak kemacetan, sakit, dijauhi 

teman-teman, dimarahi orang tua, dan sebagainya. 

4. Masalah pribadi bisa dipecahkan sendiri oleh orang bersangkutan. Sedangkan masalah 

sosial harus dipecahkan atau diatasi secara bersama-sama. 

5. Rajin belajar, rajin membaca. 
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LAMPIRAN VIII 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        N = 
𝐴+B

𝑆𝑡
 x 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N : nilai yang diperoleh 

A : jumlah skor yang diperoleh pilihan ganda 

B: jumlah skor yang diperoleh uraian 

St : skor teoritis (Skor maksimal pilihan ganda 

dan uraian) 

 

Pilihan ganda (A): 

Benar = Skor 1 

Salah = Skor 0 

Uraian (B): 

Benar = Skor Maksimal 3 

Skor maksimal pilhan ganda dan uraian (St) = 25  
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS SD KELAS IV SEMESTER 2 

SIKLUS 1I 

Nama Sekolah           :  SDN SALAMAN MLOYO SEMARANG 

Mata Pelajaran         : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester      : IV / II 

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

kota dan   provinsi 

 

KOMPETEN

SI  

DASAR  

MATERI 

POKOK 

 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN  
INDIKATOR  

 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR  
PENILAIAN  

2.4 Mengenal 

permasalaha

n sosial di 

daerahnya 

 

  

  

  

  

  

 Masalah 

sosial di 

lingkungan 

tempat 

tinggal 

 

1. Guru menyiapkan 

perangkat pembelajaran  

2. Guru menampilkan 

media, melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

3. Siswa mengamati media 

pembelajaran berupa 

gambar masalah sosial 

di lingkungan tempat 

tinggal yang 

1. Menyebutka

n contoh 

berbagai 

macam 

masalah-

masalah 

sosial di 

lingkungan 

tempat tiggal 

2. Mengidentifi

kasi 

2 x 35 

menit 

1. Standar Isi dan 

Silabus kelas IV 

semester 2  

2. Standar Proses  

3. Buku BSE Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD / MI kelas 

IV Karangan I. S 

Sadiman, dkk, 111-

118 tahun 2008 

4. Buku BSE ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD / MI Kelas 

Jenis tes : Tes 

tertulis  

Bentuk tes : 

pilihan ganda 

dan uraian 

obyektif  
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  diperlihatkan oleh guru 

(eksplorasi)  

4. Guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

mengenai materi 

masalah sosial di 

lingkungan tempat 

tinggal (eksplorasi) 

(menanya)  

5. Guru menjelaskan 

materi pembelajaran 

dengan menggunakan 

gambar (eksplorasi)  

6. Siswa maju ke depan 

untuk bermain peran 

memberikan contoh 

sikap kerjassama dalam 

mengatasi masalah 

sosial di lingkungan 

tempat tinggal 

(eksplorasi) 

7. Siswa dibagi menjadi 

lima kelompok, masing-

masing kelompok terdiri 

dari lima siswa untuk 

mendiskusikan tugas 

yang diberikan oleh guru 

(elaborasi) 

penyebab 

dari 

masalah-

masalah 

sosial di 

lingkungan 

tempat 

tinggal 

3. Menemukan 

pemecahan 

masalah 

untuk 

mengatasi 

masalah-

masalah 

sosial di 

lingkungan 

tempat 

tinggal  

4. Melakukann 

contoh sikap 

kerjasama 

dalam 

mengatasi 

masalah di 

lingkungan 

IV karangan Tantya 

Hisnu, dkk, halaman 

193-207 tahun 2008 

5. Hamdani. 2010. 

Strategi Belajar 

Mengajar. Bandung: 

CV Pustaka Setia. 
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8. Setiap anggota 

kelompok mendapatkan 

nomor kepala (elaborasi)  

9. Masing-masing 

kelompok mendapatkan 

lembar kerja siswa 

(elaborasi)  

10. Siswa menyimak 

penjelasan dari guru 

tentang aturan 

berdiskusi (elaborasi) 

11. Masing-masing 

kelompok 

mendiskusikan jawaban 

yang benar dan 

memastikan setiap 

anggota mengetahui cara 

mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi) 

(mencoba)  

12. Guru membimbing 

siswa melaksanakan 

diskusi (elaborasi)  

13. Guru memanggil salah 

satu nomor siswa 

dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan 

hasil kerjasama mereka 

tempat 

tinggal 
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(elaborasi) (membuat 

jejaring)  

14. Guru menunjuk nomor 

yang lain untuk memberi 

tanggapan (elaborasi)  

15. Guru meluruskan 

jawaban siswa yang 

kurang tepat 

(konfirmasi)  

16. Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

(konfirmasi)  

17. Guru memberikan 

penghargaan pada tim 

yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi)  

18. Guru dan siswa 

melakukan refleksi dan 

merumuskan 

kesimpulan.  

19. Evaluasi.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SD Negeri Salaman Mloyo 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal  : 19 Februari 2015 

 

I. Standar Kompetensi  

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.  

 

II. Kompetensi Dasar  

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 

III. Indikator  

2.4.1 Menyebutkan contoh berbagai macam masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal  

2.4.2 Mengidentifikasi penyebab dari masalah-masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal  

2.4.3 Menemukan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah-masalah 

sosial di lingkungan tempat tinggal  

2.4.4 Melakukan contoh sikap kerjassama dalam mengatasi masalah 

sosial di lingkungan tempat tinggal. 
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IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan mengamati gambar masalah sosial, siswa dapat menyebutkan 

contoh berbagai macam masalah-masalah sosial di lingkungan tempat 

tinggal dengan benar. 

2. Dengan penjelasan guru dalam gambar masalah sosial,siswa dapat 

mengidentifikasi penyebab dari masalah-masalah sosial di lingkungan tempat 

tinggal dengan benar. 

3. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menemukan pemecahan masalag untuk 

mengatasi masalah-masalah sosial di lingkungan tempat tinggal dengan benar. 

4. Dengan bermain peran, siswa dapat melakukan contoh sikap kerjasama 

dalam mengatasi masalah sosial di lingkungan tempat tinggal dengan benar. 

Karakter Siswa yang Diharapkan  

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 

mengamalkan kedisiplinan, rasa ingin tahu, kerjasama dan tanggung jawab.  

 

VII. Materi Pembelajaran  

Masalah sosial dilingkungan tempat tinggal 

 

VIII. Strategi Pembelajaran  

1. Model Pembelajaran : Number Head Together (NHT)  

2. Metode pembelajaran :  

a. Ceramah  

b. Tanya jawab  

c. Diskusi  

d. Bermain peran 

 

 

 



319 
 

 
 

VIII. Kegiatan Pembelajaran  

- Pra Kegiatan (± 5 menit)  

a. Guru menyiapkan materi, media gambar, yang digunakan dalam 

kegiatan belajar . 

b. Salam. 

c. Pengkondisian kelas.  

d. Doa.  

e. Presensi  

- Kegiatan Awal (± 10 menit)  

a. Guru melakukan apersepsi: “Anak-anak pernahkah kalian melihat 

berita di tv tentang peristiwa kebakaran? Bagaimana kondisinya 

jika terjadi peristiwa kebakaran?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

- Kegiatan Inti (± 40 menit)  

a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar masalah-

masalah sosial di lingkungan tempat tinggal yang diperlihatkan oleh 

guru (eksplorasi)  

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

masalah sosial di lingkungan tempat tinggal (eksplorasi)  

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan 

gambar (eksplorasi)  

d. Siswa maju ke depan untuk bermain peran memberikan contoh sikap 

kerjassama dalam mengatasi masalah sosial di lingkungan tempat 

tinggal (eksplorasi) 
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e. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari lima siswa untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru (elaborasi)  

f. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi)  

g. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa 

(elaborasi)  

h. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi) 

i. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi)  

j. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi)  

k. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi)  

l. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan 

(elaborasi)  

m. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi)  

n. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi)  

o. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi)  

- Kegiatan akhir (15 menit)  

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran.  

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat 

pemahaman materi  
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c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR kepada siswa  

d. Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya  

e. Guru menutup pembelajaran  

 

IX. Media Dan Sumber Belajar  

a. Media :  

1. Materi mengenal permasalahan sosial di daerahnya  

4. Gambar-gambar masalah sosial  di lingkungan tempat tinggal 

b. Sumber belajar :  

1. Standar Isi dan Silabus kelas IV semester 2  

2. Standar Proses  

3. Buku BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD / MI kelas IV 

Karangan I. S Sadiman, dkk, 111-118 tahun 2008 

4. Buku BSE ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD / MI Kelas IV 

karangan Tantya Hisnu, dkk, halaman 193-207 tahun 2008 

5. Hamdani. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka 

Setia. 

 

X. Penilaian  

a. Prosedur tes  

1. Tes awal  

2. Tes proses  

3. Tes akhir  
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b. Jenis tes  

1. Tes lisan  

2. Tes tertulis  

c. Bentuk tes  

1. Tanya jawab  

2. Tes tertulis  

d. Alat tes  

1. Lembar pengamatan  

2. Lembar penilaian  

Semarang, 19 Februari 2015 

Mengetahui, 

 

Kolaborator       Guru Kelas (Peneliti) 

     

Siti Surawati, S.Pd.      Fitri Nur Rohmah 

NIP 19570803 197701 2 004    NIM 1401411001 

Kepala Sekolah SDN Salaman Mloyo 
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LAMIRAN I 

 

MATERI AJAR 

SIKLUS II 

Mengenal Masalah-masalah Sosial di Lingkungan Setempat 

 Masalah sosial adalah masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat. Kita tidak bisa bebas dari masalah-masalah sosial. Ada banyak sekali 

masalah sosial. Bisakah kamu menyebutkan bebera contoh masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggalmu dan di wilayah provinsimu? Kita akan membahas 

contoh-contoh masalah sosial di lingkungan tempat tinggal kita, misalnya masalah 

kependudukan, keamanan, sampah, kebakaran, pencemaran lingkungan, rusaknya 

atau buruknya fasilitas umum, ketidaktertiban dan ketidakdisiplinan, narkoba, 

pemborosan energi, dan kelangkaan barang kebutuhan. 

1. Masalah-masalah kependudukan 

Masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu disebut 

penduduk. Jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah menentukan padat 

tidaknya di wilayah tersebut. Kita akan membahas beberapa masalah 

kependudukan yang terjadi di negara kita. Masalah-masalah kependudukan yang 

terjadi di Indonesia antara lain persebaran penduduk yang tidak merata, jumlah 

penduduk yang begitu besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya 

kualitas penduduk, rendahnya pendapatan per kapita, tingginya tingkat 

ketergantungan, dan kepadatan penduduk. 

a. Persebaran penduduk yang tidak merata 

Wilayah negara kita sangat luas. Penduduk yang tinggal di wilayah negara 

kita tidak merata. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang 

sangat jarang penduduknya. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sangat padat. 

Menurut sensus tahun 2000, setiap satu kilometer persegi didiami lebih dari dua 

belas ribu orang. Ini sangat berbeda dengan Provinsi Kalimantan Barat. Di sana 

hanya ada 27 orang yang mendiami wilayah seluas satu kilometer persegi. 



324 
 

 
 

b. Jumlah penduduk yang begitu besar 

Jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Indonesia menduduki urutan 

keempat negara terbanyak jumlah penduduk setelah Cina, India, dan Amerika 

Serikat. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 

adalah 205,8 juta jiwa. 

c. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

Jumlah penduduk Indonesia sudah sangat banyak. Jumlah ini akan terus 

bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Hal ini disebabkan 

oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. 

d. Kualitas penduduk rendah 

Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ini mempengaruhi 

kualitas atau mutu penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia kurang memiliki 

keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Akibatnya, masyarakat mengalami 

kesulitan mendapatkan pekerjaan yang bagus. 

e. Rendahnya pendapatan per kapita 

Pendapatan per kapita artinya rata-rata pendapatan penduduk setiap tahun. 

Pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih rendah. Rendahnya pendapatan 

per kapita rendah berkaitan erat dengan banyaknya masyarakat miskin. 

f. Tingginya tingkat ketergantungan 

Penduduk yang tidak tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. 

Biasanya penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau masih 

anak-anak dan remaja. Mereka ini disebut usia nonproduktif. Penduduk 

nonproduktif menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif (bekerja). 

Karena usia nonproduktif tinggi, maka tingkat ketergantungan di Indonesia cukup 

tinggi. 

g. Kepadatan penduduk 

Beberapa kota besar di Indonesia sangat padat. Tingginya kepadatan penduduk 

menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, 

rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya tindak kejahatan, pemukiman 

kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan sebagainya. 
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Pemukiman kumuh di sepanjang rel kereta api. Banyaknya pemukiman kumuh 

adalah salah satu akibat padatnya penduduk kota besar. 

 

 

Pemerintah terus berupaya mengatasi masalah-masalah kependudukan di 

atas. Upaya yang sudah dijalankan pemerintah antara lain 

sebagai berikut. 

1. Menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. 

2. Melaksanakan program transmigrasi. 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

4. Membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, dan sebagainya. 

2. Tindak kejahatan 

Contoh tindak kejahatan adalah pencurian, perampokan, penjambretan, 

pencopetan, pemalakan, korupsi, pembunuhan, dan penculikan. Banyaknya tindak 

kejahatan menciptakan rasa tidak aman. Perampokan dan penodongan 

menggunakan senjata api sering terjadi di kota besar. Di desa pun sering terjadi 

pencurian. Misalnya, ada yang mencuri ternak, hasil pertanian, hasil hutan, dan 

sebagainya. 
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Tindak kejahatan seperti pencurian menyebabkan masyarakat merasa tidak 

aman. 

 

Tindak kejahatan pencurian dan perampokan sering disebakan oleh masalah 

kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus 

berusaha keras untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, kualitas dan 

pemerataan pendidikan harus ditingkat-kan untuk meningkatkan keterampilan dan 

keahlian warga. Sementara itu, aparat keamanan, terutama polisi harus mampu 

memberantas tindak kejahatan. Masyarakat diharapkan membantu polisi. 

3. Kebakaran  

Kebakaran yang terjadi dimasyarakat umumnya merupakan kebakaran 

pemukiman. Sebuah rumah terbakar dan menjalar ke rumah-rumah lainnya. 

Penyebabnya antara lain kompor meledak dan hubungan arus pendek (korsleting) 

listrik. Karena itu, masyarakat harus sangat berhati-hati terhadapdua hal itu. 

4. Kelangkaan Barang-Barang Kebutuhan 

 Dalam masyarakat kita beberapa kali terjadi kelangkaan barang kebutuhan 

tertentu. Hal ini menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat. Barang 

kebutuhan sehari-hari yang sering mengalami kelangkaan adalah minyak tanah dan 

minyak goreng. 

5. Pemborosan Energi 

Sumber energy suatu ketika akan habis. Karena sumber energy ini tidak 

dapat diperbaharui. Jadi, kita harus berhemat memakainya supaya sumber-sumber 

energi ini tidak cepat habis. 
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LAMPIRAN II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

GAMBAR 1: KEPADATAN PENDUDUK 

 

GAMBAR 2: KEBAKARAN 
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GAMBAR 3: KELANGKAAN BARANG KEBUTUHAN 

 

 

GAMBAR 4: PEMBROSAN ENERGI 
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LAMPIRAN III 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS II 

Nama Anggota kelompok :  

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 

 

No Ilistrasi Masalah Penyebab 

Masalah 

Pemecahan 

Masalah 

1.  

 

  

2.  
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3.  

 

  

4.  

 

  

5.  
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LAMPIRAN IV 

 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS II 

N

o 

Ilistrasi Masalah Penyebab 

Masalah 

Pemecahan 

Masalah 

1.  

 

Tawuran 

pelajar 

akibat 

kesaah 

pahaman 

kesadaran 

hidup rukun 

Menanamka

n pentingnya 

hidup rukun 

sejak dini, 

sosialisasi 

pendidikan 

karakter dan 

moral 

2.  

 

Terjadinya 

tindak 

pencurian 

akibat 

sempitnya 

lapangan 

pekerjaan 

Menjaga 

keamanan di 

lingkungan 

sekitar 

dengan pos 

ronda, 

meningkatka

n 

kewaspadaan

. 
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3. 

 

Pemborosan 

bahan bakar 

minyak 

akibat 

makin 

banyaknya 

kendaraan 

bermotor 

Menghemat 

penggunaaan 

bahan bakar 

minyak, 

mengurangi 

penggunaan 

kendaraan 

bermotor, 

bersepeda ke 

sekolah. 

4. 

 

Bencana 

banjir di 

musim 

penghujan 

karena 

membuang 

sampah 

sembaranga

n dan 

kurang 

peduli pada 

lingkungan 

Menambah 

lahan 

resapan air, 

penghijauan, 

membuang 

sampaah 

pada 

tempatnya. 

5. 

 

Banyaknya 

pemukiman 

kumuh 

karena 

kemiskinan 

Mengurangi 

kepadatan 

penduduk, 

menjaga 

kebersihan 

lingkungan, 

tidak 

mendirika 

bagunan di 

tepi sungai. 
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LAMPIRAN V 

 

KISI-KISI EVALUASI 

SIKLUA II 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Penilaian  No Soal 

Teknik 

penilaian  

Bentuk 

penilaian 

Ranah  

2. Mengenal 

sumber 

daya alam, 

kegiatan 

ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/

kota dan 

provinsi.  
 

2.4 Mengenal 

permasalaha

n sosial di 

daerahnya 

 

1. Menyebutkan 

contoh berbagai 

macam masalah-

masalah sosial di 

lingkungan 

tempat tiggal  

2. Mengidentifikasi 

penyebab dari 

masalah-masaalh 

sosial di 

lingkungan 

tempat tinggal  

3. Menemukan 

pemecahan 

masalah untuk 

mengatasi 

masalah-masalah 

sosial di 

lingkungan 

tempat tinggal  

4. Melakukan 

contoh sikap 

kerja sama dalam 

mengatasi 

masalah sosial di 

lingkungan 

temoat tinggal 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian   

 

 

Pilihan 

ganda 

 

uraian 

 

 

 

 

 

Unjuk 

kera 

C1 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

1,2,10 

 

 

1,2,5 

 

 

 

3,4,7,9 

 

 

 

 

 

5,6,8 

 

 

3,4 
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LAMPIRAN VI 

 

SOAL EVALUASI 

Siklus II 

Nama   :  

No. Absen  :  

Kelas   :  

I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini! 

1. Berikut ini yang termasuk masalah sosial adalah …. 

a. Kebakaran rumah 

b. Kebakaran hutan 

c. Kebakaran sekolah 

d. Kebakaran 

2. Berikut ini yang merupakan sifat masalah sosial adalah …. 

a. Dampaknya dirasakan masyarakat lain 

b. Dampaknya dirasakan manusia 

c. Dampaknya dirasakan sendiri 

d. Dampaknya dirasakan negara 

3. Salah satu masalah yang disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran adalah …. 

a. Tingginya jumlah penduduk 

b. Tingginya mutu penduduk 

c. Tingginya tingkat pendidikan 

d. Tingginya angka kelahiran dan kematian 

4. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh …. 

a. Angka kelahiran lebih besar dari angka kematian  

b. Banyak penduduk yang pindah ke Negara lain 

c. Banyak turis datang melancong 

d. Berhasilnya program KB 

5. Yang bukan merupakan usaha penduduk untuk mengurangi masalah kependudukan di 

Indonesia adalah …. 

a. Mengadakan program KB 

b. Mengadakan urbanisasi 
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c. Menambah lapangan pekerjaan 

d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan 

6. Tindakan yang harus diambil jika rumah warga mengalami kebakaran adalah …. 

a. Menonton petugas pemadam kebakaran bekerja 

b. Menutup jalan masuk ke lokasi kebakaran 

c. Membantu memadamkan api 

d. Menggunakan kesempatan untuk mencuri 

7. Salah satu penyebab terjadunya tindak kejahatan adalah …. 

a. Rendahnya kualitas pendidikan 

b. Sempitnya lapangan pekerjaan 

c. Majunya suatu bangsa 

d. Banyaknya usia produktif 

8. Berikut ini yang merupakan langkah untuk mengurangi pengangguran adalah …. 

a. Urbanisasi 

b. Transmigrasi 

c. Pemberian uang pesangon 

d. Pelatihan kerja 

9. Keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab …. 

a. Ketua RT 

b. Ketua RW 

c. Seluruh warga 

d. Lurah 

10. Bencana alam yang belakangan sering terjadi bukan hanya karena kondisi alam, tetapi 

juga …. 

a. Cara berfikir masyarakat yang tidak berkembang 

b. Sifat masyarakat yang tidak baik 

c. Pendidikan masyarakat 

d. Sikap hidup masyarakat 
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II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Apakah yang dimaksud dengan masalah sosial? 

2. Sebutkan masalah-masalah kependudukan di Indonesia! 

3. Usaha-usaha apa sajakah yang telah dilaksanakan pemerintah untuk memecahkan 

masalag keendudukan? 

4. Bagaimana cara kita agar menghemat energi? 

5. Sebutkan 3 contoh masalag sosial di lingkungan tempat tinggal! 
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LAMPIRAN VII 

 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

I. Pilihan Ganda 

1. D  

2. A  

3. A  

4. A  

5. B  

6. C 

7. B 

8. A 

9. C 

10. D 

II. Uraian 

1. Masalah sosial adalah masalah-masala yang terjadi di dalam masyarakat dan 

dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. 

2. Masalah kependudukan ditandai dengan persebaran penduduk yang tidak merata, 

jumlah penduduk yang begitu besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya 

per capital, tingginya tingkat ketergantungan, dan kepadatan penduduk. 

3. Mamatikan lampu jika tidak diperlukan, bepergian naik kendaraan umum dan 

memanfaatkan sumber energi alternatif. 

4. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah antara lain mencanangkan program KB, 

menyediakan lapangan pekerjaan, dll 

5. Kebakaran, pencurian, dan tawuran. 
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LAMPIRAN VIII 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        N = 
𝐴+B

𝑆𝑡
 x 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N : nilai yang diperoleh 

A : jumlah skor yang diperoleh pilihan ganda 

B: jumlah skor yang diperoleh uraian 

St : skor teoritis (Skor maksimal pilihan ganda 

dan uraian) 

 

Pilihan ganda (A): 

Benar = Skor 1 

Salah = Skor 0 

Uraian (B): 

Benar = Skor Maksimal 3 

Skor maksimal pilhan ganda dan uraian (St) = 25  
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS SD KELAS IV SEMESTER 2 

SIKLUS 1II 

Nama Sekolah           :  SDN SALAMAN MLOYO SEMARANG 

Mata Pelajaran         : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 

Kelas / Semester      : IV / II 

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

kota dan   provinsi 

 

KOMPETEN

SI  

DASAR  

MATERI 

POKOK 

 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN  
INDIKATOR  

 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR  
PENILAIAN  

2.4 Mengenal 

permasalaha

n sosial di 

daerahnya 

   

  

  

  

  

  

 Masalah 

sosial di 

lingkungan 

perkotaan 

 

1. Guru menyiapkan 

perangkat pembelajaran  

2. Guru menampilkan 

media, melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

3. Siswa mengamati media 

pembelajaran berupa 

gambar masalah sosial 

di lingkungan perkotaan 

1. Menyebutka

n contoh dari 

masalah-

masalah 

sosial di 

lingkungan 

perkotaan  

2. Mengidentifi

kasi 

penyebab 

dari masalah-

2 x 35 

menit 

1. Standar Isi dan 

Silabus kelas IV 

semester 2  

2. Standar Proses  

3. Buku BSE Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD / MI kelas 

IV Karangan I. S 

Sadiman, dkk, 111-

118 tahun 2008 

4. Buku BSE ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD / MI Kelas 

Jenis tes : Tes 

tertulis  

Bentuk tes : 

pilihan ganda 

dan uraian 

obyektif  
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  yang diperlihatkan oleh 

guru (eksplorasi)  

4. Guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

mengenai materi 

masalah sosial di 

lingkungan perkotaan 

(eksplorasi) (menanya)  

5. Guru menjelaskan 

materi pembelajaran 

dengan menggunakan 

gambar (eksplorasi)  

6. Siswa maju ke depan 

untuk bermain peran 

memberikan contoh 

sikap kerjasama dalam 

mengatasi masalah 

sosial di lingkungan 

perkotaan (eksplorasi) 

7. Siswa dibagi menjadi 

lima kelompok, masing-

masing kelompok terdiri 

dari lima siswa untuk 

mendiskusikan tugas 

yang diberikan oleh guru 

(elaborasi) 

masalah 

sosial di 

lingkungan 

perkotaan  

3. Menemukan 

pemecahan 

masalah 

untuk 

mengatasi 

masalah-

masaah 

sosial di 

lingkungan 

perkotaan. 

4. Melakukan 

contoh sikap 

kerjasama 

dalam 

mengatasi 

masalah 

sosial di 

lingkungan 

perkotaan 

 

IV karangan Tantya 

Hisnu, dkk, halaman 

193-207 tahun 2008 

5. Hamdani. 2010. 

Strategi Belajar 

Mengajar. Bandung: 

CV Pustaka Setia. 
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8. Setiap anggota 

kelompok mendapatkan 

nomor kepala (elaborasi)  

9. Masing-masing 

kelompok mendapatkan 

lembar kerja siswa 

(elaborasi)  

10. Siswa menyimak 

penjelasan dari guru 

tentang aturan 

berdiskusi (elaborasi) 

11. Masing-masing 

kelompok 

mendiskusikan jawaban 

yang benar dan 

memastikan setiap 

anggota mengetahui cara 

mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi) 

(mencoba)  

12. Guru membimbing 

siswa melaksanakan 

diskusi (elaborasi)  

13. Guru memanggil salah 

satu nomor siswa 

dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan 

hasil kerjasama mereka 
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(elaborasi) (membuat 

jejaring)  

14. Guru menunjuk nomor 

yang lain untuk memberi 

tanggapan (elaborasi)  

15. Guru meluruskan 

jawaban siswa yang 

kurang tepat 

(konfirmasi)  

16. Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

(konfirmasi)  

17. Guru memberikan 

penghargaan pada tim 

yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi)  

18. Guru dan siswa 

melakukan refleksi dan 

merumuskan 

kesimpulan.  

19. Evaluasi.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1II 

Nama Sekolah  : SD Negeri Salaman Mloyo 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Mata Pelajaran : IPS 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal  : 23 Februari 2015 

 

I. Standar Kompetensi  

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.  

 

II. Kompetensi Dasar  

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 

III. Indikator  

2.4.1 Menyebutkan contoh dari masalah-masalah sosial di lingkungan 

perkotaan  

2.4.2 Mengidentifikasi penyebab dari masalah-masalah sosial di 

lingkungan perkotaan  

2.4.3 Menemukan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah-masaah 

sosial di lingkungan perkotaan.  

2.4.4 Melakukan contoh sikap kerjasama dalam mengatasi masalah sosial 

di lingkungan perkotaan. 
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IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan contoh dari masalah-

masalah sosial di lingkungan perkotaan dengan benar. 

2. Dengan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi penyebab dari masalah-

masalah sosial di lingkungan perkotaan dengan benar. 

3. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menemukan pemecahan masalah untuk 

mengatasi masalah-masalah sosial di lingkungan perkotaan dengan benar. 

4. Dengan diskusi dalam kelompok, siswa dapat menunjukkan contoh sikap 

kerjasama. 

Karakter Siswa yang Diharapkan  

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 

mengamalkan kedisiplinan, rasa ingin tahu, kerjasama dan tanggung jawab.  

 

V. Materi Pembelajaran  

Perkembangan teknologi produski.  

 

VI. Strategi Pembelajaran  

1. Model Pembelajaran : Number Head Together (NHT)  

2. Metode pembelajaran :  

a. Ceramah  

b. Tanya jawab  

c. Diskusi  

d. Bermain peran 

 

IX. Kegiatan Pembelajaran  

- Pra Kegiatan (± 5 menit)  

a. Guru menyiapkan materi, media gambar, yang digunakan dalam 

kegiatan belajar . 
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b. Salam. 

c. Pengkondisian kelas.  

d. Doa.  

e. Presensi  

- Kegiatan Awal (± 10 menit)  

a. Guru melakukan apersepsi : “Anak-anak pernahkah kalian ke 

Jakarta? Bagaimana kehidupan masyarakat di sana?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

- Kegiatan Inti (± 40 menit)  

a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar masalah 

sosial di lingkungan perkotaan yang diperlihatkan oleh guru 

(eksplorasi)  

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

masalah sosial di lingkungan perkotaan (eksplorasi)  

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan 

gambar (eksplorasi)  

d. Siswa maju ke depan untuk bermain peran memberikan contoh sikap 

kerjasama dalam mengatasi masalah sosial di lingkungan perkotaan 

(eksplorasi) 

e. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari lima siswa untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru (elaborasi)  

f. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi)  

g. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa 

(elaborasi)  
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h. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi) 

i. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi)  

j. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi)  

k. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi)  

l. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan 

(elaborasi)  

m. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi)  

n. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi)  

o. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi)  

- Kegiatan akhir (15 menit)  

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran.  

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat 

pemahaman materi  

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR kepada siswa  

d. Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya  

e. Guru menutup pembelajaran  
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X. Media Dan Sumber Belajar  

a. Media :  

1. Materi mengenal permasalahan sosial di lingkungan perkotaan 

2. Gambar-gambar yang berkaitan dengan masalah sosial di 

lingkungan perkotaan 

b. Sumber belajar :  

1. Standar Isi dan Silabus kelas IV semester 2  

2. Standar Proses  

3. Buku BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD / MI kelas IV 

Karangan I. S Sadiman, dkk, 111-118 tahun 2008 

4. Buku BSE ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD / MI Kelas IV 

karangan Tantya Hisnu, dkk, halaman 193-207 tahun 2008 

5. Hamdani. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka 

Setia. 

 

XI. Penilaian  

a. Prosedur tes  

1. Tes awal  

2. Tes proses  

3. Tes akhir  

b. Jenis tes  

1. Tes lisan  

2. Tes tertulis  

 



349 
 

 
 

c. Bentuk tes  

1. Tanya jawab  

2. Tes tertulis  

d. Alat tes  

1. Lembar pengamatan  

2. Lembar penilaian  

 

Semarang, 23 Februari 2015 

Mengetahui, 

 

Kolaborator      Guru Kelas (Peneliti) 

     

Siti Surawati, S.Pd.      Fitri Nur Rohmah 

NIP 19570803 197701 2 004    NIM 1401411001 

 

 

Kelapa Sekolah SDN Salaman Mloyo 
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LAMPIRAN I 

 

MATERI AJAR 

SIKLUS III 

1. Pencemaran Udara 

 Pencemaran udara disebabkan asap kendaraan bermotor dan asap pabri-pabrik. 

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya pencemaran 

udara yaitu dengan menanamkan penghijauan, membuat taman kota, mengurangi 

pemakaian kendaraan bermotor. 

2. Masalah sampah 

Salah satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat adalah sampah. Masalah 

sampah sangat mengganggu, terutama kalau tidak dikelolah dengan baik. Bagaimana 

dengan pengelolaan sampah di lingkunganmu? Bagi masyarakat pedesaan, sampah 

mungkin belum menjadi masalah serius. Tapi, tidak demikian dengan masyarakat yang 

tinggal di kota atau di daerah padat penduduk. Masyarakat kota dan daerah padat 

penduduk menghasilkan banya sekali sampah. Sampah segera menumpuk jika tidak 

segera diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pemerintah, dalam hal 

ini adalah Dinas Kebersihan, memikul tang-gung jawab dalam mengelola sampah. 

Sampah yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap. Sampah yang ditumpuk dapat 

menjadi sumber berbagai penyakit menular. Misalnya, muntah berak (muntaber), 

penyakit kulit, paru-paru, dan pernapasan. Karena itu, kalau kamu perhatikan, di 

lingkungan tempat tinggalmu ada selalu ada petugas sampah. Setiap bulan orang tuamu 

membayar iuran sampah. Pernahkah kamu mengalami keadaan di mana sampah tidak 

diangkut lebih dari satu minggu? Lingkungan menjadi bau, bukan? Bagaimana Pak RT 

dan masyarakat di lingkunganmu memecahkan masalah ini? Masalah lain berkaitan 

dengan sampah adalah kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Di banyak 

tempat banyak wargayang biasa membuang sampah ke sungai dan saluran air. Sungai 

dan aliran air menjadi mampet. Akibatnya, sering terjadi banjir jika hujan lebat. 
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Sampah menumpuk di Dam Muara Baru Pluit, Jakarta Utara. Kebiasaan buruk 

membuang sampah di sungai merupakan masalah sosial. 

 

Semua warga masyarakat harus ikut serta mengelola sampah. Warga bisa 

mengurangi masalah sampah dengan tertib mengelola sampah. Kita biasakan untuk 

memisahkan sampah plastik dari sampah basah. Kemudian kita menaruh sampah di 

tempat semestinya. 

3. Pencemaran lingkungan 

Kamu sudah pernah belajar masalah pencemaran di Kelas 3. Apakah kamu 

masih ingat macam-macam pencemaran? Ada pencemaran air dan pencemaran 

udara. Apa yang menyebabkan pencemaran air seperti sungai, danau, waduk, dan 

laut? Perairan bias tercemar karena ulah manusia, misalnya membuang sampah ke 

sungai dan menangkap ikan dengan menggunakan pestisida. Sungai, danau, atau 

waduk juga menjadi tercemar kalau pabrik-pabrik membuang limbah industri ke 

sana. Pencemaran mengakibatkan matinya ikan dan makhluk lainnya yang hidup di 

air. Akhirnya, manusia juga menderita kerugian. 
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Asap kendaraan bermotor menyebabkan pencemaran udara. 

4. Rusaknya Fasilitas Umum 

Mengapa buruknya fasilitas umum menjadi masalah sosial? Fasilitas umum 

digunakan secara bersama oleh masyarakat. Kalau fasilitas umum itu rusak, maka 

masyarakat tidak bias menggunakannya. Fasilitas menjadi rusak dikarenakan 

kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk merawatnya. Masyarakat menggunakan 

fasilitas umum secara sembarangan. 

5. Perilaku Tidak Disiplin 

Dalam hidup sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin. 

Kita ambil contoh keadaan di jalan raya. Salah satu penyebab terjadinya kemacetan 

lalu lintas adalah perilaku tidak disiplin. 

6. Penyalahgunaan Narkoba 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkotika 

adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan meningkatkan 

rangsangan, contohnya morfin, heroin, dan kokain. 
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LAMPIRAN II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

GAMBAR 1: RUSAKNYA FASILITAS UMUM 

 

GAMBAR 2: PERILAKU TIDAK DISIPLIN 
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GAMBAR 3: NARKOBA 

 

GAMBAR 4: PENCEMARAN UDARA 
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LAMPIRAN III 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus 1II 

Nama Anggota kelompok :  

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 

 

No Ilustrasi Masalah Penyebab 

Masalah 

Pemecahan 

Masalah 

1.  

 

  

2.  
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3.  

 

  

4.  

 

  

5.  
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LAMPIRAN IV 

 

JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS III 

No Ilustrasi Masalah Penyebab 

Masalah 

Pemecahan 

Masalah 

1.  

 

Putus sekolah 

karena 

mahalnya biaya 

pendidikan 

Pemerintah 

sebaiknya 

memberikan 

beasiswa bagi 

anak kurang 

mampu dan 

berprestasi 

2. 

 

Jalan raya 

berlubang 

karena kurang 

perawatan 

Segera 

melakukan 

perbaikan jalan 

agar tidak 

terjadi 

kecelakaan 

3. 

 

Macet karena 

banyaknya 

kendaraan dan 

penyempitan 

jalan 

lebih baik 

menggunakan 

kendaraan 

umum untuk 

mengurangi 

kepadatan jalan 

raya 
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4. 

 

Asap pabrik 

akibat 

pengolahan 

produksi pabrik 

Mengurangi 

pembangunan 

pabrik di sekitar 

tempat tinggal 

pemduduk 

5. 

 

Penggunaan 

narkoba akibat 

pergaulan 

bebas 

Pengawasan 

orang tua 

terhadap 

anaknya 
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LAMPIRAN V 

KISI-KISI EVALUASI 

SIKLUS III 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Penilaian  No Soal 

Teknik 

penilaian  

Bentuk 

penilaian 

Ranah  

2. Mengenal 

sumber 

daya alam, 

kegiatan 

ekonomi, 

kemajuan 

teknologi 

di 

lingkungan 

kabupaten/

kota dan 

provinsi.  
 

2.2 Mengenal 

permasalaha

n social di 

daerahnya. 

 

1. Menyebutkan 

contoh dari 

masalah-

masalah sosial 

di lingkungan 

perkotaan  

2. Mengidentifika

si penyebab 

dari masalah-

masalah sosial 

di lingkungan 

perkotaan  

 

3. Menemukan 

pemecahan 

masalah untuk 

mengatasi 

masalah-

masaah sosial 

di lingkungan 

perkotaan.  

 

4. Melakukan 

contoh sikap 

kerjasama 

dalam mengatsi 

masalah di 

lingkungan 

perkotaan 

 

 

 

Tes 

Tertulis 

 Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian   

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

uraian 

 

 

 

 

 

 

unjuk 

kerja  

C1 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

2,6,7 

 

 

1,2 

 

 

 

1,3,4,9,10 

 

3,5 

 

 

 

 

5,8 

 

 

4 
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LAMPIRAN VI 

 

 

SOAL EVALUASI 

Siklus III 

Nama   :  

No. Absen  :  

Kelas   :  

I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini! 

1. Tidak tertibnya berlalu lintas di jalan menyebabkan …. 

a. Kecelakaan 

b. Kepadatan lalu lintas 

c. kericuhan 

d. Kemacetan 

2. Tidak adanya lapangan pekerjaan menyebabkan banyak …. 

a. kemiskinan 

b. Pengangguran 

c. pengemis 

d. Pemulung 

3. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik dapat menjadi polusi …. 

a. Udara 

b. Air 

c. Tanah 

d. Hutan 

4. Membuang limbah pabrik ke sungai menyebabkan dampak yang buruk kecuali …. 

a. Air sungai kotor 

b. Banyak ikan yang mati 

c. Air pantai bersih 

d. Air sungai tercemar zat berbahaya 

5. Tindakan yang pemerintah lakukan untuk mengetahui pencemaran udara di kota yaitu 

…. 

a. Menanam palawija 
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b. Menyiram pohon 

c. Menanam bunga 

d. Menanam penghijauan 

6. Ada barbagai macam fasilitas umum, salah satunya adalah …. 

a. Jalan raya 

b. Rumah penduduk 

c. Mobil pabrik 

d. Kolam renang 

7. Perilaku tidak tertib adalah …. 

a. Menyebrang jalan menggunakan jembatan penyebrangan 

b. Mengemudi dengan hati-hati 

c. Mengendarai motor di trotoar saat macet 

d. Mengendarai motor di jalan sepi 

8. Lembaga yang bertugas mengelola sampah adalah …. 

a. Dinas kesehatan 

b. Dinas kebersihan 

c. Dinas kehutanan 

d. Dinass pariwisata 

9. Manfaat merawat fasilitas umum adalah …. Kecuali 

a. Tidak cepat rusak 

b. Dapat terus digunakan bersama 

c. Membuang-buang waktu 

d. Indah dipandang 

10. Masalah yang ditimbulkan oleh sampah yang menumpuk antara lain …. 

a. Gempa bumi 

b. Hujan 

c. Longsor 

d. Banjir 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan masalah-maslah sosial di lingkungan perkotaan! 

2. Sebutkan minimal 3 contoh fasilita umum! 

3. Apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas? 

4. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemacetan? 

5. Sebutkan kerugian memakai narkoba! 



362 
 

 
 

LAMPIRAN II 

 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

SIKLUS III 

I. Pilihan Ganda 

1. A 

2. B 

3. A  

4. C  

5. D  

6. A 

7. C 

8. B 

9. C 

10. D 

II. Uraian 

1. Contoh masalah sosial yang ada di perkotaan adalah polusi udara, anak jalanan, 

perilaku tidak disiplin, dll. Masalah sosial banyak terjadi diperkotaan karena padatnya 

penduduk serta rendahnya kualitas penduduk. 

2. Contoh dari fasilitas umum adalah sarana transportasi, sekolah, puskesmas dll. 

3. Penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain karena karena pengemudi kebut-kebutan, 

tidak memauhi rambu-ramu lalu lintas, mengantuk saat mengandarai, dll. 

4. Cara pemerintah untuk mengatasi kemacetan adalah dengan menertibkan lalu lintas, 

menindak pengendara yang melakukan pelanggaran, dan mengajak masyarakat untuk 

gemar naik angkutan umum dll. 

5. Keruguan-kerugian jika memakai narkoba adalah merusak kesehatan ketagihan, 

menjadi pemalas dll. 
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LAMPIRAN VIII 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        N = 
𝐴+B

𝑆𝑡
 x 100   

 

 

 

 

N : nilai yang diperoleh 

A : jumlah skor yang diperoleh pilihan ganda 

B: jumlah skor yang diperoleh uraian 

St : skor teoritis (Skor maksimal pilihan ganda 

dan uraian) 

 

Pilihan ganda (A): 

Benar = Skor 1 

Salah = Skor 0 

Uraian (B): 

Benar = Skor Maksimal 3 

Skor maksimal pilhan ganda dan uraian (St) = 25  
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LAMPIRAN 4 

HASIL PENELITIAN 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

NHT DENGAN MEDIA GAMBAR 

 Siklus I 

 

Sekolah  : SDN Salaman Mloyo Semarang 

Kelas   : IV (Empat) 

Hari/Tanggal  : Senin/16 Februari 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak! 

3. Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika semua deskriptor tidak tampak 

 

 (Rusman, 2014:98) 

4. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1. Mengucapkan salam √  

 

 

 

 

 

  

 

 

√ 
 

  

 

 

3 

2. Melakukan presensi √  

3. Berdoa √  

4. Memusatkan perhatian siswa 

 

2. Membuka 

pelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran, 

keterampilan 

bertanya) 

1. Menarik perhatian siswa  

 

  

 

 

√ 
 

   

 

2 

2. Memberikan acuan √  

3. Memberikan apersepsi √  

4. Menimbulkan motivasi  
 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1. Suara guru jelas terdengar 

ke seluruh ruang kelas 
 

 

  

 

 

 

√ 
 

   

 

 

 

2 

2. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan indikator 
√  
 

3. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak 

  
 

4. Tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional 

√  
 

4. Menyampaikan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan, 

keterampilan 

menggunakan 

variasi)  

1. Keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan 

√  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√  
 

   

 

 

 

2 

2. Relevan dengan karakteristik 

siswa 
 

3. Kebermaknaan materi yang 

dijelaskan 
 

4. Menyampaikan materi 

menggunaka gambar  
√  
 

5. Melakukan tanya 

jawab dengan 

siswa mengenai 

materi pelajaran 

(keterampilan 

bertanya) 

1. Pertanyaan sesuai materi 

dan bersifat menggali 

pengetahuan siswa 

√  
 

 

 

 

 

 

√  
 

    

 

 

 

1 

2. Penyampaian pertanyaan 

menarik, jelas dan singkat 
 

3. Pemberian tuntunan untuk 

mengarahkan ke jawaban 

yang benar 

 

4. Memberikan siswa waktu 

untuk berfikir 
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok kecil 

dan menjelaskan 

aturan diskusi 

(keterampilan 

mengelola kelas, 

dan keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

1. Membentuk dalam 

beberapa kelompok 
√  
 

 

√  
 

   1 

2. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
 

3. Menjelaskan aturan diskusi 

 

4. Mengkondisikan siswa dalam 

kelompok supaya tertib 

7.  

 

 

 

 

Melakukan 

variasi dalam 

proses 

pembelajaran 

(keterampilan 

melakukan 

variasi) 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi variasi 

suara, mimik dan 

pemusatan perhatian, 

pemberian kesenyapan, 

gestural, perubahan posisi, 

pemusatan perhatian dan 

kontak pandang. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Adanya variasi penggunaan 

media dan bahan ajar berupa 

media audio visual dan buku 

ajar. 

√  
 

3. Adanya variasi dalam pola 

interaksi seperti klasikal, 

kelompok maupun 

perseorang- 

an 

 

4. Adanya variasi dalam 

kegiatan seperti 

mendengarkan informasi, 

menelaah materi dan 

memberikan latihan pada 

siswa 

 

8. Membimbing 

diskusi 

kelompok siswa 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil) 

1. Memotivasi siswa untuk 

bekerjasama dengan 

kelompoknya  

√  
 

 

  

 

 

 

√ 
 

   

 

 

 

2 

2. Memberi bantuan pada siswa 

yang kurang paham 
√  
 

3. Mendorong siswa 

mengutarakan pendapat 
 

4. Selalu menciptakan kondisi 

diskusi yang optimal 
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

9. Melakukan 

pengelolaan 

kelas 

(keterampilan 

mengelola kelas)  

1. Menunjukkan sikap 

tanggap terhadap kondisi 

kelas yang kurang kondusif   

√  
 

 

  

 

 

 

√ 
 

   

 

 

 

2 

2. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 
 

3. Memberi teguran siswa yang 

kurang perhatian 
√  
 

4. Modifikasi (mengubah) 

tingkah laku siswa yang 

kurang perhatian 

 

 

10. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa 

(keterampilan 

memberi 

penguatan) 

1. Penguatan verbal 

(mengucapkan kata-kata 

positif: bagus, pintar, hebat 

dsb.)  

√  
 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

    

 

 

 

 

1 

 

2. Penguatan penguatan 

gestural (dengan gerakan dan 

ekspresi tubuh: acungan 

jempol, dll) 

 

3. Penguatan dengan 

memberikan kegiatan 

menyenangkan 

 

4. Penguatan berupa tanda atau 

benda (bintang,dan hadiah) 
 

11. Menutup 

Pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

1. Menyimpulkan pelajaran √  

 

    

 

√  
 

 

 

4 

2. Melaksanakan 

evaluasi&refleksi 
√  

3. Memberikan tindak lanjut √  

4. Memimpin doa penutup 

pelajaran √  

Jumlah Skor 
21 
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Kriteria Penilaian: 

Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Ketuntasan 

34,25 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas  

22 ≤ skor < 34,25  Baik  Tuntas  

10,75 ≤ skor < 22  Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 10,75  Kurang  Tidak Tuntas 

        (Poerwanti, 2008:6.9) 

 

 

Semarang, 16 Februari 2015 

Observer 

        

       Siti Surawati, S. Pd. 

       NIP 19570803 197701 2 004 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS I 

No  Nama  Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah  Kualifikasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Cintia widyawati 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 16 Cukup 

2. Satria Danu Arifudin 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 18 Cukup 

3. Echa Najwa Wahyunita 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 16 Cukup 

4. Angelica Ade Venda 3 3 3 4 3 2 1 1 1 2 3 26 Baik 

5. Argi Nuris Ri'fat 4 3 3 3 4 4 1 3 3 2 3 33 Baik 

6. Ayu Adihanita 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 18 Cukup 

7. Bunga Alwin Nazira 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 3 23 Baik 

8. Gadis Triloka Lestari 4 3 2 3 2 3 1 2 1 2 3 26 Baik 

9. Hafizah Riskita Maulina 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 20 Cukup 

10. Indi Arta Putri C A 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 20 Cukup 

11. Intan Rahmadani 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Cukup 

12. Linda Musyafaroh 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Cukup 

13. Ravel Praditya 3 2 2 2 2 3 4 1 2 1 2 24 Baik 

14. Rizky Dwi Febriyanto 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Cukup 

15. Rooney Anjas Sanjata 3 2 2 1 1 3 1 4 1 1 2 21 Cukup 

16. Sri Puji Lestari 3 4 2 2 2 3 1 1 1 3 3 25 Baik 

17. The Yovita Laurentina 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Cukup 

18. Yoga Pratama Putra 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4 22 Baik 
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19. Anjani Sekarsari W. 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Cukup 

20. Fara Puspa Maya 3 2 3 2 2 2 3 1 1 1 3 23 Baik 

21. Bunga Amelia 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 3 24 Baik 

22. Dimas Arya Putra 3 2 3 2 2 2 1 1 1 3 3 23 Baik 

Jumlah  66 50 48 38 38 51 27 28 25 38 54 463  

Rata-rata 3 2,27 2,18 1,73 1,73 2,31 1,23 1,27 1,14 1,73 2,45 

 

21,04 

Jumlah rata-rata 21,04 Cukup  
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HASIL PENGAMATAN KARAKTER SISWA PADA SIKLUS I 

No  Nama  Skor Tiap Indikator 

Karakter Siswa 

Jumlah  Kriteria  

1 2 3 4 

1. Cintia widyawati 2 1 1 1 5 Cukup 

2. Satria Danu Arifudin 2 1 2 2 7 Cukup 

3. Echa Najwa Wahyunita 2 2 1 1 6 Cukup 

4. Angelica Ade Venda 3 2 3 2 10 Baik 

5. Argi Nuris Ri'fat 4 4 3 2 13 Sangat baik 

6. Ayu Adihanita 2 2 2 1 7 Cukup 

7. Bunga Alwin Nazira 3 3 3 2 11 Baik 

8. Gadis Triloka Lestari 4 3 3 2 12 Baik 

9. Hafizah Riskita M 2 2 2 2 8 Cukup 

10. Indi Arta Putri C A 3 2 2 2 9 Baik 

11 Intan Rahmadani 2 2 2 1 7 Cukup 

12. Linda Musyafaroh 2 2 2 1 7 Cukup 

13. Ravel Praditya 3 2 2 2 9 Baik 

14. Rizky Dwi Febriyanto 2 2 2 2 8 Cukup 

15. Rooney Anjas Sanjata 2 2 2 2 8 Cukup 

16 Sri Puji Lestari 3 3 2 3 11 Baik 

17. The Yovita Laurentina 2 2 2 2 8 Cukup 

18. Yoga Pratama Putra 3 2 2 2 9 Baik 

19. Anjani Sekarsari W. 2 2 2 1 7 Cukup 

20 Fara Puspa Maya 3 3 2 2 10 Baik 

21. Bunga Amelia 3 4 3 2 12 Baik 

22. Dimas Arya Putra 2 3 2 3 10 Baik 

Jumlah  56 51 47 40 194  

Rata-rata 2,54 2,32 2,14 1,82 8,82 

Jumlah rata-rata  8,82 Cukup  
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Lembar Pengamatan Psikomotor Siswa Siklus I 

No  Nama Kelompok  Aspek yang dinilai Jumlah  Nilai  Kategori  

1 2 3 4 

1. Kelompok kucing 3 1 3 2 9 70 Baik  

2. Kelompok kuda 2 1 2 2 7 58 Cukup  

3. Kelompok ayam 2 1 2 2 7 58 Cukup  

4. Kelompok musang 3 1 2 2 8 65 Baik  

5. Kelompok kelinci 3 1 3 3 10 80 Baik  

Jumlah  13 5 12 11 41 331  

Rata-rata 2,6 1 2.4 2.2 8,2 66 Baik  
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

NHT DENGAN MEDIA GAMBAR 

 Siklus II 

 

Sekolah  : SDN Salaman Mloyo Semarang 

Kelas   : IV (Empat) 

Hari/Tanggal  : Kamis/19 Februari 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak! 

3. Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika semua deskriptor tidak tampak 

 

 (Rusman, 2014:98) 

4. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1. Mengucapkan salam √  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 

 

4 

2. Melakukan presensi √  

3. Berdoa √  

4. Memusatkan perhatian siswa 

√ 

2. Membuka 

pelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran, 

keterampilan 

bertanya) 

1. Menarik perhatian siswa  

 

  

 

 

√ 
 

   

 

2 

2. Memberikan acuan √  

3. Memberikan apersepsi √  

4. Menimbulkan motivasi  
 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1. Suara guru jelas terdengar 

ke seluruh ruang kelas 
√ 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

3 

2. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan indikator 
√  
 

3. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak 

  
 

4. Tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional 

√  
 

4. Menyampaikan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan, 

keterampilan 

menggunakan 

variasi)  

1. Keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan 

√  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

3 

2. Relevan dengan karakteristik 

siswa 
√ 

3. Kebermaknaan materi yang 

dijelaskan 
 

4. Menyampaikan materi 

menggunaka gambar  
√  
 

5. Melakukan tanya 

jawab dengan 

siswa mengenai 

materi pelajaran 

(keterampilan 

bertanya) 

1. Pertanyaan sesuai materi 

dan bersifat menggali 

pengetahuan siswa 

√  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

√ 

   

 

 

 

2 

2. Penyampaian pertanyaan 

menarik, jelas dan singkat 
 

3. Pemberian tuntunan untuk 

mengarahkan ke jawaban 

yang benar 

√ 

4. Memberikan siswa waktu 

untuk berfikir 
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok kecil 

dan menjelaskan 

aturan diskusi 

(keterampilan 

mengelola kelas, 

dan keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

1. Membentuk dalam 

beberapa kelompok 
√  
 

 

  
 

 √  3 

2. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
√ 

3. Menjelaskan aturan diskusi 

 √ 

4. Mengkondisikan siswa dalam 

kelompok supaya tertib 
 

7.  

 

 

 

 

Melakukan 

variasi dalam 

proses 

pembelajaran 

(keterampilan 

melakukan 

variasi) 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi variasi 

suara, mimik dan 

pemusatan perhatian, 

pemberian kesenyapan, 

gestural, perubahan posisi, 

pemusatan perhatian dan 

kontak pandang. 

√ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Adanya variasi penggunaan 

media dan bahan ajar berupa 

media audio visual dan buku 

ajar. 

√  
 

3. Adanya variasi dalam pola 

interaksi seperti klasikal, 

kelompok maupun 

perseorang- 

an 

√ 

4. Adanya variasi dalam 

kegiatan seperti 

mendengarkan informasi, 

menelaah materi dan 

memberikan latihan pada 

siswa 

 

8. Membimbing 

diskusi 

kelompok siswa 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil) 

1. Memotivasi siswa untuk 

bekerjasama dengan 

kelompoknya  

√  
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

3 

2. Memberi bantuan pada siswa 

yang kurang paham 
√  
 

3. Mendorong siswa 

mengutarakan pendapat 
√ 

4. Selalu menciptakan kondisi 

diskusi yang optimal 
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

9. Melakukan 

pengelolaan 

kelas 

(keterampilan 

mengelola kelas)  

5. Menunjukkan sikap tanggap 

terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif   

√  
 

 

  

 

 

 

√ 
 

   

 

 

 

2 

1. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 
 

2. Memberi teguran siswa yang 

kurang perhatian 
√  
 

3. Modifikasi (mengubah) 

tingkah laku siswa yang 

kurang perhatian 

 

 

10. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa 

(keterampilan 

memberi 

penguatan) 

1. Penguatan verbal 

(mengucapkan kata-kata 

positif: bagus, pintar, hebat 

dsb.)  

√  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

√ 

   

 

 

 

 

2 

 

2. Penguatan penguatan 

gestural (dengan gerakan dan 

ekspresi tubuh: acungan 

jempol, dll) 

√ 

3. Penguatan dengan 

memberikan kegiatan 

menyenangkan 

 

4. Penguatan berupa tanda atau 

benda (bintang,dan hadiah) 
 

11. Menutup 

Pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

1. Menyimpulkan pelajaran √  

 

    

 

√  
 

 

 

4 

2. Melaksanakan 

evaluasi&refleksi 
√  

3. Memberikan tindak lanjut √  

4. Memimpin doa penutup 

pelajaran √  

Jumlah Skor 
31 

 

 

 

 

 

 

 



378 
 

 
 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Ketuntasan 

34,25 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas  

22 ≤ skor < 34,25  Baik  Tuntas  

10,75 ≤ skor < 22  Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 10,75  Kurang  Tidak Tuntas 

        (Poerwanti, 2008:6.9) 

 

Semarang, 19 Februari 2015 

Observer 

        

       Siti Surawati, S. Pd. 

       NIP 19570803 197701 2 004 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS II 

No  Nama  Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah  Kualifikasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Cintia widyawati 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 21 Cukup 

2. Satria Danu Arifudin 3 2 2 2 2 3 1 1 2 3 3 24 baik 

3. Echa Najwa Wahyunita 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 22 baik 

4. Angelica Ade Venda 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 32 Baik 

5. Argi Nuris Ri'fat 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 37 Sangat baik 

6. Ayu Adihanita 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 27 baik 

7. Bunga Alwin Nazira 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 34 Baik 

8. Gadis Triloka Lestari 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 35 Sangat baik 

9. Hafizah Riskita Maulina 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 29 baik 

10. Indi Arta Putri C A 3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 31 Baik 

11. Intan Rahmadani 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 28 baik 

12. Linda Musyafaroh 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 28 baik 

13. Ravel Praditya 3 3 3 3 4 3 1 2 2 3 3 30 baik 

14. Rizky Dwi Febriyanto 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 32 baik 

15. Rooney Anjas Sanjata 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 32 baik 

16. Sri Puji Lestari 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 33 Baik 

17. The Yovita Laurentina 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 28 baik 

18. Yoga Pratama Putra 4 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 30 Baik 
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19. Anjani Sekarsari W. 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 29 baik 

20. Fara Puspa Maya 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 29 baik 

21. Bunga Amelia 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 34 Baik 

22. Dimas Arya Putra 3 4 3 3 3 3 1 2 2 4 3 31 Baik 

Jumlah  73 65 63 61 63 68 34 42 53 65 69 656  

Rata-rata 3,32 2,95 2,86 2,77 2,86 3,09 1,55 1,86 2,42 2,95 3,14 29,82 

Jumlah rata-rata 29,82 Baik 
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HASIL PENGAMATAN KARAKTER SISWA PADA SIKLUS II 

No  Nama  Skor Tiap Indikator 

Karakter Siswa 

Jumlah  Kriteria  

1 2 3 4 

1. Cintia widyawati 2 2 2 2 8 Cukup 

2. Satria Danu Arifudin 2 2 2 2 8 Cukup 

3. Echa Najwa Wahyunita 3 2 2 2 9 Baik 

4. Angelica Ade Venda 4 3 3 3 13 Sangat baik 

5. Argi Nuris Ri'fat 4 4 4 3 15 Sangat baik 

6. Ayu Adihanita 3 3 2 2 10 Baik 

7. Bunga Alwin Nazira 3 3 3 3 12 Baik 

8. Gadis Triloka Lestari 3 4 3 3 13 Sangat baik 

9. Hafizah Riskita M 3 2 2 3 10 Baik 

10. Indi Arta Putri C A 3 3 3 3 12 Baik 

11 Intan Rahmadani 3 2 2 3 10 Baik 

12. Linda Musyafaroh 3 2 2 2 9 Baik 

13. Ravel Praditya 3 3 3 3 12 Baik 

14. Rizky Dwi Febriyanto 3 3 2 3 11 Baik 

15. Rooney Anjas Sanjata 3 3 2 3 11 Baik 

16 Sri Puji Lestari 3 3 3 4 13 Sangat baik 

17. The Yovita Laurentina 3 2 2 3 10 Baik 

18. Yoga Pratama Putra 3 3 3 3 12 Baik 

19. Anjani Sekarsari W. 3 2 2 2 9 Baik 

20 Fara Puspa Maya 3 3 3 3 12 Baik 

21. Bunga Amelia 3 3 4 3 13 Sangat baik 

22. Dimas Arya Putra 3 3 3 3 12 Baik 

Jumlah  66 60 57 61 244  

Rata-rata 3 2,73 2,59 2,77 11,09 

Jumlah rata-rata  11,09 Baik  
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Lembar Pengamatan Psikomotor Siswa Siklus II 

No  Nama Kelompok  Aspek yang dinilai Jumlah  Nilai  Kategori  

1 2 3 4 

1. Kelompok kucing 3 2 3 3 11 80 Baik  

2. Kelompok kuda 2 2 3 2 9 90 Sangat Baik  

3. Kelompok ayam 3 2 3 2 19 90 Sangat Baik 

4. Kelompok musang 3 2 3 3 11 65 Baik  

5. Kelompok kelinci 2 2 2 2 8 80 Baik  

Jumlah  13 10 14 12 49 405  

Rata-rata 2,2 2 2,8 2,4 9,8 81 Baik  
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 LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

NHT DENGAN MEDIA GAMBAR 

 Siklus III 

 

Sekolah  : SDN Salaman Mloyo Semarang 

Kelas   : IV (Empat) 

Hari/Tanggal  : Senin/23 Februari 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak! 

3. Kriteria penilaian 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

e. Skor 0, jika semua deskriptor tidak tampak 

 

 (Rusman, 2014:98) 

4. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1. Mengucapkan salam √  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

√ 

 

 

 

4 

2. Melakukan presensi √  

3. Berdoa √  

4. Memusatkan perhatian siswa 

√ 

2. Membuka 

pelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran, 

keterampilan 

bertanya) 

1. Menarik perhatian siswa √ 

 

  

 

 

 
 

  

 

√ 

 

 

4 

2. Memberikan acuan √  

3. Memberikan apersepsi √  

4. Menimbulkan motivasi  
√ 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1. Suara guru jelas terdengar 

ke seluruh ruang kelas 
√ 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan indikator 
√  
 

3. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak 

 √ 
 

4. Tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional 

√  
 

4. Menyampaikan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan, 

keterampilan 

menggunakan 

variasi)  

1. Keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan 

√  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

4 

2. Relevan dengan karakteristik 

siswa 
√ 

3. Kebermaknaan materi yang 

dijelaskan 
√ 

4. Menyampaikan materi 

menggunaka gambar  
√  
 

5. Melakukan tanya 

jawab dengan 

1. Pertanyaan sesuai materi 

dan bersifat menggali 

pengetahuan siswa 

√  
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

siswa mengenai 

materi pelajaran 

(keterampilan 

bertanya) 

2. Penyampaian pertanyaan 

menarik, jelas dan singkat 
√  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

3 3. Pemberian tuntunan untuk 

mengarahkan ke jawaban 

yang benar 

√ 

4. Memberikan siswa waktu 

untuk berfikir 
 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok kecil 

dan menjelaskan 

aturan diskusi 

(keterampilan 

mengelola kelas, 

dan keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan) 

1. Membentuk dalam 

beberapa kelompok 
√  
 

 

  
 

  √ 4 

2. Membentuk kelompok secara 

heterogen 
√ 

3. Menjelaskan aturan diskusi 

 √ 

4. Mengkondisikan siswa dalam 

kelompok supaya tertib 
√ 

7.  

 

 

 

 

Melakukan 

variasi dalam 

proses 

pembelajaran 

(keterampilan 

melakukan 

variasi) 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi variasi 

suara, mimik dan 

pemusatan perhatian, 

pemberian kesenyapan, 

gestural, perubahan posisi, 

pemusatan perhatian dan 

kontak pandang. 

√ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Adanya variasi penggunaan 

media dan bahan ajar berupa 

media audio visual dan buku 

ajar. 

√  
 

3. Adanya variasi dalam pola 

interaksi seperti klasikal, 

kelompok maupun 

perseorang- 

an 

√ 

4. Adanya variasi dalam 

kegiatan seperti 

mendengarkan informasi, 

menelaah materi dan 

memberikan latihan pada 

siswa 

 

8. Membimbing 

diskusi 

1. Memotivasi siswa untuk 

bekerjasama dengan 

kelompoknya  

√  
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No Indikator Deskriptor Tampak  
Nilai  

Jumlah  

0 1 2 3 4 

kelompok siswa 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil) 

2. Memberi bantuan pada siswa 

yang kurang paham 
√  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

4 3. Mendorong siswa 

mengutarakan pendapat 
√ 

4. Selalu menciptakan kondisi 

diskusi yang optimal 
√ 

9. Melakukan 

pengelolaan 

kelas 

(keterampilan 

mengelola kelas)  

1. Menunjukkan sikap 

tanggap terhadap kondisi 

kelas yang kurang kondusif   

√  
 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

√ 

 

 

 

 

4 

2. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 
√ 

3. Memberi teguran siswa yang 

kurang perhatian 
√  
 

4. Modifikasi (mengubah) 

tingkah laku siswa yang 

kurang perhatian 

 

√ 

10. Memberikan 

penguatan 

kepada siswa 

(keterampilan 

memberi 

penguatan) 

1. Penguatan verbal 

(mengucapkan kata-kata 

positif: bagus, pintar, hebat 

dsb.)  

√  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

3 

 

2. Penguatan penguatan 

gestural (dengan gerakan dan 

ekspresi tubuh: acungan 

jempol, dll) 

√ 

3. Penguatan dengan 

memberikan kegiatan 

menyenangkan 

 

4. Penguatan berupa tanda atau 

benda (bintang,dan hadiah) 
√ 

11. Menutup 

Pelajaran 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

1. Menyimpulkan pelajaran √  

 

    

 

√  
 

 

 

4 

2. Melaksanakan 

evaluasi&refleksi 
√  

3. Memberikan tindak lanjut √  

4. Memimpin doa penutup 

pelajaran √  

Jumlah Skor 
41 
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Kriteria Penilaian: 

Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Ketuntasan 

34,25 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas  

22 ≤ skor < 34,25  Baik  Tuntas  

10,75 ≤ skor < 22  Cukup  Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 10,75  Kurang  Tidak Tuntas 

        (Poerwanti, 2008:6.9) 

 

Semarang, 23 Februari 2015 

Observer 

        

       Siti Surawati, S. Pd. 

       NIP 19570803 197701 2 004 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS III 

No  Nama  Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah  Kualifikasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Cintia widyawati 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 4 32 Baik  

2. Satria Danu Arifudin 4 3 3 3 3 3 1 2 3 4 4 33 Baik 

3. Echa Najwa Wahyunita 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 4 31 Baik 

4. Angelica Ade Venda 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 39 Sangat baik 

5. Argi Nuris Ri'fat 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 39 Sangat baik 

6. Ayu Adihanita 4 4 3 3 3 4 1 2 3 4 3 34 Baik 

7. Bunga Alwin Nazira 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 38 Sangat baik 

8. Gadis Triloka Lestari 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 39 Sangat baik 

9. Hafizah Riskita Maulina 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 39 Sangat baik 

10. Indi Arta Putri C A 4 4 4 4 4 3 2 1 4 3 4 37 Sangat baik 

11. Intan Rahmadani 4 3 3 3 3 4 1 2 2 4 4 33 Baik 

12. Linda Musyafaroh 4 4 4 3 3 4 1 2 3 4 3 35 Sangat baik 

13. Ravel Praditya 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 38 Sangat baik 

14. Rizky Dwi Febriyanto 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 35 Sangat baik 

15. Rooney Anjas Sanjata 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 39 Sangat baik 
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16. Sri Puji Lestari 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 40 Sangat baik 

17. The Yovita Laurentina 4 4 4 4 3 4 2 4 2 3 3 37 Sangat baik 

18. Yoga Pratama Putra 4 4 4 4 3 4 1 4 3 4 4 39 Sangat baik 

19. Anjani Sekarsari W. 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 4 37 Sangat baik 

20. Fara Puspa Maya 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 38 Sangat baik 

21. Bunga Amelia 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 40 Sangat baik 

22. Dimas Arya Putra 4 4 4 4 3 3 4 1 4 3 4 38 Sangat baik 

Jumlah  86 84 83 80 73 79 42 51 69 81 82 810  

Rata-rata 3,91 3,82 3,77 3,64 3,32 3,59 1,91 2,32 3,13 3,68 3,73 36,82 

Jumlah rata-rata 36,82 Sangat baik 
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HASIL PENGAMATAN KARAKTER SISWA PADA SIKLUS III 

No  Nama  Skor Tiap Indikator 

Karakter Siswa 

Jumlah  Kriteria  

1 2 3 4 

1. Cintia widyawati 3 3 3 3 12 Baik 

2. Satria Danu Arifudin 3 4 3 3 13 Sangat baik 

3. Echa Najwa Wahyunita 3 3 3 3 12 Baik 

4. Angelica Ade Venda 4 4 4 4 16 Sangat baik 

5. Argi Nuris Ri'fat 4 4 4 4 16 Sangat baik 

6. Ayu Adihanita 4 4 3 3 14 Sangat baik 

7. Bunga Alwin Nazira 4 4 4 3 15 Sangat baik 

8. Gadis Triloka Lestari 4 4 4 4 16 Sangat baik 

9. Hafizah Riskita M 4 4 3 3 14 Sangat baik 

10. Indi Arta Putri C A 4 4 4 3 15 Sangat baik 

11 Intan Rahmadani 4 3 3 3 13 Sangat baik 

12. Linda Musyafaroh 4 3 3 3 13 Sangat baik 

13. Ravel Praditya 4 4 4 3 15 Sangat baik 

14. Rizky Dwi Febriyanto 4 4 4 3 15 Sangat baik 

15. Rooney Anjas Sanjata 4 4 4 3 15 Sangat baik 

16 Sri Puji Lestari 4 4 4 3 15 Sangat baik 

17. The Yovita Laurentina 4 4 3 3 14 Sangat baik 

18. Yoga Pratama Putra 4 4 4 3 15 Sangat baik 

19. Anjani Sekarsari W. 4 4 3 3 14 Sangat baik 

20 Fara Puspa Maya 4 4 4 3 15 Sangat baik 

21. Bunga Amelia 4 4 4 3 15 Sangat baik 

22. Dimas Arya Putra 4 4 4  3 15 Sangat baik 

Jumlah  85 84 79 69 317  

Rata-rata 3,86 3,82 3,60 3,13 14,41 

Jumlah rata-rata  14,41 Sangat baik 
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Lembar Pengamatan Psikomotor Siswa Siklus III 

 

No  Nama Kelompok  Aspek yang dinilai Jumlah  Nilai  Kategori  

1 2 3 4 

1. Kelompok kucing 3 3 3 3 12 100 Sangat Baik  

2. Kelompok kuda 3 2 3 3 11 90 Sangat Baik  

3. Kelompok ayam 2 2 3 2 9 90 Sangat Baik 

4. Kelompok musang 3 3 2 3 11 90 Sangat Baik  

5. Kelompok kelinci 2 2 3 2 11 80 Baik  

Jumlah  13 13 14 14 56   

Rata-rata 2,6 2,6 2,8 2,8 11,2 90 Sangat Baik  
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LAMPIRAN 5 

HASIL BELAJAR SISWA 
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HASIL BELAJAR SIKLUS I, II, III 

SISWA KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO SEMARANG 

No  Nama  Hasil Belajar Siklus 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Cintia widyawati 40 52 56 

2. Satria Danu Arifudin 44 52 56 

3. Echa Najwa Wahyunita 40 52 56 

4. Angelica Ade Venda 72 84 96 

5. Argi Nuris Ri'fat 92 96 100 

6. Ayu Adihanita 48 52 72 

7. Bunga Alwin Nazira 72 80 84 

8. Gadis Triloka Lestari 84 92 100 

9. Hafizah Riskita M 52 68 76 

10. Indi Arta Putri C A 76 80 92 

11 Intan Rahmadani 48 52 72 

12. Linda Musyafaroh 52 68 76 

13. Ravel Praditya 64 76 84 

14. Rizky Dwi Febriyanto 52 68 76 

15. Rooney Anjas Sanjata 52 72 76 

16 Sri Puji Lestari 80 92 100 

17. The Yovita Laurentina 56 76 80 

18. Yoga Pratama Putra 72 80 84 

19. Anjani Sekarsari W. 44 52 72 

20 Fara Puspa Maya 68 76 84 

21. Bunga Amelia 72 80 96 

22. Dimas Arya Putra 68 80 84 

Nilai Terendah 40 52 56 

Nilai Tertinggi 92 96 100 

Jumlah  1348 1580 1772 

Rata-rata 61,27 71,82 80,55 
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LAMPIRAN 6 

CATATAN LAPANGAN DAN ANGKET RESPON 

SISWA 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari, Tanggal  : Senin, 16 Februari 2015 

Materi   : Masalah Sosial 

Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran 

Pra Kegiatan  Sebelum pembelajaran dimulai, guru mempersiapkan gambar yang akan 

digunakan untuk menunjang pembelajaran. Guru mengawali pembelajaran 

dengan salam kemudian dilanjutkan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas dan 

dilanjutkan dengan melakukan presensi. Kemudian guru meminta siswa untuk 

mengatur posisi duduk yang baik dan mempersiapkan peralatan belajar mereka.  

Kegiatan Awal Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan 

pada siswa “Anak-anak pernahkah kalian lupa mengerjakan PR? Apa yang 

terjadi jika kalian lupa mengerjakan PR?”. Sebagian besar siswa menjawab 

dengan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian guru menjelaskan pokok materi 

yang akan dipelajari, yaitu masalah sosial. Selanjutnya, guru menyampaikan 

tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai.  

Kegiatan Inti  

Eksplorasi  

 

 

Elaborasi  

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar masalah sosial. Setelah 

itu, guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang disampaikan. Kemudian 

guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan gambar 

 

Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

lima siswa untuk mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru. Setiap anggota 

kelompok mendapatkan nomor kepala. Masing-masing kelompok mendapatkan 

lembar kerja siswa. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan 

berdiskusi. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ jawabannya. 

Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi. Pada saat presentasi guru 

memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan 
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Konfirmasi  

 

hasil kerjasama mereka. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi 

tanggapan. Namun masih banyak siswa yang tidak memperhatikan apa yang di 

presentasikan oleh temanya.  

 

Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat. Kemudian hasil diskusi yang 

telah didiskusikan dengan kelompoknya dipasang di papan kreatifitas. Guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Namun tidak ada siswa 

yang bertanya. Kemudian guru memberikan penghargaan pada tim yang 

memiliki poin tertinggi.  

Kegiatan Akhir Pada kegiatan akhir, guru meminta siswa untuk kembali di tempat duduknya 

masing – masing. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

Kemudia siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman 

materi. Sebelum guru menutup pembelajaran siswa diberi PR dan guru 

menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 

 

      Semarang,  16 Februari 2015 

Observer, 

       

 

Widya Riana Dewi 

NIM 1401411329 

 

 

 



397 
 

 
 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari, Tanggal  : Kamis, 19 Februari 2015 

Materi   : Masalah Sosial di LingkunganTempat Tinggal 

Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran 

Pra Kegiatan  Sebelum pembelajaran dimulai, guru mempersiapkan gambar yang akan 

digunakan untuk menunjang pembelajaran. Guru mengawali pembelajaran 

dengan salam kemudian dilanjutkan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas dan 

dilanjutkan dengan melakukan presensi. Kemudian guru meminta siswa untuk 

mengatur posisi duduk yang baik dan mempersiapkan buku serta alat tulis 

mereka.  

Kegiatan Awal Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan 

pada siswa “Anak-anak pernahkah kalian melihat berita di tv tentang peristiwa 

kebakaran? Bagaimana kondisinya jika terjadi peristiwa kebakaran?”. Secara 

bersamaan siswa menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian 

guru menjelaskan pokok materi yang akan dipelajari, yaitu masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dari 

pembelajaran yang akan dicapai.  

Kegiatan Inti  

Eksplorasi  

 

 

 

 

Elaborasi  

 

 

 

Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar masalah sosial di 

lingkungan tempat tinggal. Sebagian besar siswa antusias mengamati dan 

mempelajari materi pembelajaran yang di tampilkan guru. Setelah itu, guru dan 

siswa bertanya jawab tentang materi yang disampaikan. Kemudian guru 

menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan gambar 

 

Siswa dibagi menjadi lima kelompok secara heterogen, masing-masing 

kelompok terdiri dari lima siswa untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala. Masing-

masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa. Siswa menyimak 
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Konfirmasi  

 

penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi. Masing-masing kelompok 

mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota mengetahui 

cara mengerjakannya/ jawabannya. Guru membimbing siswa melaksanakan 

diskusi. Pada saat presentasi guru memanggil salah satu nomor siswa dengan 

nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Guru menunjuk 

nomor yang lain untuk memberi tanggapan. Sebagian siswa sudah banyak yang 

memperhatikan apa yang di presentasikan oleh temanya didepan kelas.  

Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat. Kemudian hasil diskusi yang 

telah didiskusikan dengan kelompoknya dipasang di papan kreatifitas. Guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Ada siswa yang kurang 

paham tentang masalah kependudukan, kemudian guru dan siswa membahas 

tentang materi kependudukan tersebut. Kemudian guru memberikan 

penghargaan pada tim yang memiliki poin tertinggi berupa stiker semangat dan 

diikuti tepuk tangan oleh teman-teman yang lain.  

Kegiatan Akhir Pada kegiatan akhir, guru meminta siswa untuk kembali di tempat duduknya 

masing – masing. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

Kemudia siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman 

materi. Sebelum guru menutup pembelajaran siswa diberi PR dan guru 

menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 

       

Semarang,  19 Februari 2015 

Observer, 

 

 

Widya Riana Dewi 

NIM 1401411329 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

Kelas/Semester : IV/2 

Hari, Tanggal  : Senin, 23 Februari 2015 

Materi   : Masalah Sosial di Lingkungan Perkotaan 

Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran 

Pra Kegiatan  Sebelum pembelajaran dimulai, guru mempersiapkan gambar yang akan 

digunakan untuk menunjang pembelajaran. Guru mengawali pembelajaran 

dengan salam kemudian dilanjutkan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas dan 

dilanjutkan dengan melakukan presensi. Kemudian guru meminta siswa untuk 

mengatur posisi duduk yang baik dan mempersiapkan buku serta alat tulis 

mereka.  

Kegiatan Awal Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan 

pada siswa “Anak-anak pernahkah kalian ke Jakarta? Bagaimana kehidupan 

masyarakat di sana?”. Serentak siswa menjawab dengan jawaban yang berbeda-

beda. Kemudian guru menjelaskan pokok materi yang akan dipelajari, yaitu 

masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, guru menyampaikan 

tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai.  

Kegiatan Inti  

Eksplorasi  

 

 

 

 

Elaborasi  

 

 

 

 

Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar masalah sosial di 

lingkungan perkotaan. Sebagian besar siswa antusias mengamati dan mempelajari 

materi pembelajaran yang di tampilkan guru. Setelah itu, guru dan siswa bertanya 

jawab tentang materi yang disampaikan. Kemudian guru menjelaskan materi 

pembelajaran dengan menggunakan gambar 

 

Siswa dibagi menjadi lima kelompok secara heterogen, masing-masing 

kelompok terdiri dari lima siswa untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala. Masing-

masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa. Siswa menyimak 

penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi. Masing-masing kelompok 
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Konfirmasi  

 

mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota mengetahui 

cara mengerjakannya/ jawabannya. Guru membimbing siswa melaksanakan 

diskusi. Pada saat presentasi guru memanggil salah satu nomor siswa dengan 

nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Guru menunjuk 

nomor yang lain untuk memberi tanggapan. Sebagian besar siswa sudah banyak 

yang memperhatikan apa yang di presentasikan oleh temanya didepan kelas.  

Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat. Kemudian hasil diskusi yang 

telah didiskusikan dengan kelompoknya dipasang di papan kreatifitas. Guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Ada siswa yang kurang 

paham tentang perilaku tidak displin, kemudian guru dan siswa membahas 

tentang perilaku tidak disiplin tersebut. Kemudian guru memberikan 

penghargaan pada tim yang memiliki poin tertinggi berupa stiker semangat dan 

diikuti tepuk tangan oleh teman-teman yang lain.  

Kegiatan Akhir Pada kegiatan akhir, guru meminta siswa untuk kembali di tempat duduknya 

masing – masing. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

Kemudia siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman 

materi. Sebelum guru menutup pembelajaran siswa diberi PR dan guru 

menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 

       

Semarang,  23 Februari 2015 

Observer, 

 

 

Widya Riana Dewi 

NIM 1401411329 
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ANGKET RESPON SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NHT 

DENGAN MEDIA GAMBAR 

SIKLUS ...... 

Nama siswa   : ...............................  

Nama SD       : SDN Salaman Mloyo Semarang 

Kelas/semester  : IV  

Hari/Tanggal   : ..............................  

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keterangan gambar!  

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran IPS yang baru saja dilakukan?  

a.      b.  

2. Apakah kamu senang dengan pembelajaran menggunakan GAMBAR ?  

a.      b.  

3. Apakah kamu memahami materi yang disampaikan oleh guru?  

a.      b.  

4. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam pembelajaran?  

a.      b.  

5. Apakah kamu mau mengikuti pembelajaran seperti itu lagi?  

a.      b.  

Keterangan:  

= ya   = tidak 
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Hasil Observasi Respon Siswa Siklus I 

No  Nama  Pertanyaan  

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1. Cintia widyawati  √   √  √ √   √ 

2. Satria Danu Arifudin  √ √   √ √   √ 

3. Echa Najwa Wahyunita  √  √  √ √   √ 

4. Angelica Ade Venda √  √  √   √ √  

5. Argi Nuris Ri'fat √  √  √   √ √  

6. Ayu Adihanita √   √  √ √   √ 

7. Bunga Alwin Nazira √  √  √   √ √  

8. Gadis Triloka Lestari √  √  √   √ √  

9. Hafizah Riskita M √   √  √ √  √  

10. Indi Arta Putri C A √  √  √   √ √  

11 Intan Rahmadani √   √  √ √   √ 

12. Linda Musyafaroh  √ √   √ √   √ 

13. Ravel Praditya √  √  √   √ √  

14. Rizky Dwi Febriyanto √  √  √  √  √  

15. Rooney Anjas Sanjata √   √ √  √  √  

16 Sri Puji Lestari √  √  √   √ √  

17. The Yovita Laurentina  √ √   √ √   √ 

18. Yoga Pratama Putra √  √  √   √ √  

19. Anjani Sekarsari W.  √ √  √  √   √ 

20 Fara Puspa Maya √   √ √   √ √  

21. Bunga Amelia √  √  √   √ √  

22. Dimas Arya Putra √  √  √   √ √  

Jumlah  16 6 15 7 14 8 11 11 14 8 

Rata-rata 73% 27% 68 32 64% 36% 50% 50% 64% 36% 

Jumlah Rata-rata YA 64% 

TIDAK 36% 

 

 

 

 



403 
 

 
 

Hasil Observasi Respon Siswa Siklus II 

No  Nama  Pertanyaan  

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1. Cintia widyawati  √  √  √ √   √ 

2. Satria Danu Arifudin  √ √  √  √   √ 

3. Echa Najwa Wahyunita  √  √ √  √   √ 

4. Angelica Ade Venda √  √  √   √ √  

5. Argi Nuris Ri'fat √  √  √   √ √  

6. Ayu Adihanita √   √ √  √   √ 

7. Bunga Alwin Nazira √  √  √   √ √  

8. Gadis Triloka Lestari √  √  √   √ √  

9. Hafizah Riskita M √  √  √   √ √  

10. Indi Arta Putri C A √  √  √   √ √  

11 Intan Rahmadani √  √   √ √  √  

12. Linda Musyafaroh √  √   √  √ √  

13. Ravel Praditya √  √  √   √ √  

14. Rizky Dwi Febriyanto √  √  √   √ √  

15. Rooney Anjas Sanjata √  √  √   √ √  

16 Sri Puji Lestari √  √  √   √ √  

17. The Yovita Laurentina √  √   √  √ √  

18. Yoga Pratama Putra √  √  √   √ √  

19. Anjani Sekarsari W.  √ √  √  √   √ 

20 Fara Puspa Maya √  √  √   √ √  

21. Bunga Amelia √  √  √   √ √  

22. Dimas Arya Putra √  √  √   √ √  

Jumlah  18 4 19 3 18 4 6 16 17 5 

Rata-rata 80% 20% 85% 15% 80% 20% 26% 74% 75% 25% 

Jumlah Rata-rata YA 69% 

TIDAK 31% 
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Hasil Observasi Respon Siswa Siklus III 

No  Nama  Pertanyaan  

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1. Cintia widyawati   √   √ √  √  

2. Satria Danu Arifudin  √ √  √  √   √ 

3. Echa Najwa Wahyunita  √  √ √  √  √  

4. Angelica Ade Venda √  √  √   √ √  

5. Argi Nuris Ri'fat √  √  √   √ √  

6. Ayu Adihanita √  √  √   √ √  

7. Bunga Alwin Nazira √  √  √   √ √  

8. Gadis Triloka Lestari √  √  √   √ √  

9. Hafizah Riskita M √  √  √   √ √  

10. Indi Arta Putri C A √  √  √   √ √  

11 Intan Rahmadani √  √  √   √ √  

12. Linda Musyafaroh √  √  √   √ √  

13. Ravel Praditya √  √  √   √ √  

14. Rizky Dwi Febriyanto √  √  √   √ √  

15. Rooney Anjas Sanjata √  √  √   √ √  

16 Sri Puji Lestari √  √  √   √ √  

17. The Yovita Laurentina √  √  √   √ √  

18. Yoga Pratama Putra √  √  √   √ √  

19. Anjani Sekarsari W.   √  √   √ √  

20 Fara Puspa Maya √  √  √   √ √  

21. Bunga Amelia √  √  √   √ √  

22. Dimas Arya Putra √  √  √   √ √  

Jumlah  20 2 21 1 21 1 3 19 21 1 

Rata-rata 92% 8% 95% 5% 95% 5% 12% 88% 95% 5% 

Jumlah Rata-rata YA 78% 

TIDAK 22% 
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LAMPIRAN 7 

FOTO KEGIATAN PENELITIAN 
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SIKLUS I 

   

 

    

 

 

      

 

 

  

 

Foto 2. Guru memberikan 

pertanyaan 
Foto 1. Guru menampilkan 

materi dengan media 

gambar 

Foto 3. Guru membagikan 

lembar kerja kelompok 

Foto 4. Guru membimbing 

siswa dalam kelompok 

Foto 5. Siswa diskusi 

dengan kelompknya 
Foto 6. Perwakilan 

kelompok 

memaparkan hasil 

diskusi 
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SIKLUS II 

   

 

           

 

  

 

 

 

Foto 7. Guru menyiapkan 

media gambar 

Foto 8. Guru memberikan 

pertanyaan 

Foto 9. Guru menjelaskan materi Foto 10. Siswa berdiskusi 

Foto 11. Guru membimbing 

diskusi 
Foto 12. Perwakilan siswa 

menyampaikan hasil diskusi 
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SIKLUS III 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Foto 13. Guru bersama 

siswa berdoa 
Foto 14. Guru menjelaskan 

materi dengan gambar 

Foto 15. Guru membimbing 

diskusi 

Foto 16. Perwakilan siswa 

menyampaikan hasil diskusi 

Foto 17. Guru membagikan 

soal evaluasi 

Foto 18. Guru membagikan 

reward 
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LAMPIRAN 8 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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