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ABSTRAK 

 
Juwanita, Ari. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model 

Course Review Horay Berbantuan Media Video Pembelajaran pada Siswa 

Kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing  : Dra. Kurniana Bektiningsih M.Pd. 

 

IPS bertujuan membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, 

yang memiliki pengetahuan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya 

sendiri, masyarakat dan negara . Berdasarkan refleksi diri dari guru kualitas 

pembelajaran IPS di SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang belum optimal. 

Beberapa permasalahan dalam pembelajaran IPS kelas VA, guru belum optimal 

dalam menggunakan model pembelajaran., guru kurang memanfaatkan media 

pembelajaran, guru kurang dapat mengelola kelas dengan baik. Sehingga 

pembelajaran IPS menjadi tidak menarik bagi siswa. Siswa menjadi  kurang 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajara, siswa kurang memperhatikan 

penjelasan dari guru, Siswa gaduh dan menyebabkan kondisi kelas menjadi 

kurang kondusif. Hal ini berdampak pada hasil belajar IPS. Rumusan masalah 

penelitian ini adalah Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia melalui model Course Review Horay berbantuan media 

video pembelajaran pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang ? 

Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian tindakan kelas dengan tahapan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian 

adalah guru dan siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Analisis data menggunakan 

analisis data berupa statistik kuantitatif dan kualitatif.  

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

memperoleh skor 22  kategori baik, siklus II skor 27  kategori sangat baik dan 

siklus III skor 34 kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa pada siklus I skor 24,80 

kategori baik, siklus II skor 26,08 kategori baik dan siklus III  skor 30,72 kategori 

sangat baik. (3) Persentase ketuntasan hasil belajar ranah kognitif klasikal pada 

siklus I 55,56 % , siklus II menjadi 66,67 %, dan  meningkat pada siklus III  

menjadi 86,11 %. Hasil belajar ranah afektif  siklus 1 rata-rata skor 9,57 dengan 

kriteria cukup, siklus II skor 11,52 dengan kriteria baik, rata-rata skor pada siklus 

III menjadi 12,55 dengan kriteria baik. Hasil belajar ranah psikomotor siklus 1 

rata-rata skor 7,89 dengan kriteria baik, siklus II skor meningkat menjadi 9,29 

dengan kriteria baik,siklus III rata-rata skor 10,70 kriteria sangat baik. 

Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Course Review Horay 

berbantuan media video pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Saran 

yang diberikan hendaknya diterapkan model Course Review Horay dengan media 

video pembelajaran karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.Kata 

kunci : Course Review Horay, IPS, Kualitas, Pembelajaran, video pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap anak, dan setiap anak berhak 

mendapatkan pendidikan yang layak sebagai menjadi warga Negara Indonesia. 

Upaya Pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 yang menyebutkan, 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. 

Jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar 

pendidikan menengah dan pendidikan atas Penyelenggaraan pendidikan dasar 

dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi siswa agar 

menjadi manusia yang: a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b) berilmu, cakap, kritis, 

kreatif, dan inovatif; c) sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d) toleran, peka 

sosial, demokratis, dan bertanggung jawab (Kemendikbud, 2013:23). 
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Menelaah  lebih lanjut pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat 

SD/MI tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah yang menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mengkaji 

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

sosial. Melalui mata pelajaran IPS dapat mengarahkan peserta didik agar memiliki 

kemampuan untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya; memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis 

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

kehidupan sosial; memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan; memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

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

global. Keberhasilan suatu pembelajaran dipengaruhi oleh pendidik. Pendidik 

perlu menyusun mata pelajaran IPS secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. 

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 37 ayat 1 juga didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Lingkup 

Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar 

kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar saran dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikanyang 

harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Berkaitan dengan hal tersebut 
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guru dapat berpedoman pada SNP yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

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

Pendidikan, yang diturunkandari Standar Kelulusan sebagai rujukan 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan sesuai karakter siswa dan 

kebutuhan daerah.Pencapaiandidasarkan pada pemberdayaan siswa untuk 

membangun kemampuan, bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi 

oleh guru (Sanjaya, 2011:127).Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah dasar (SD), semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan yakni guru, 

siswa, pemerintah harus dapat memenuhi tuntutan kurikulum agar tujuan 

kurikulum yaitu salah satunya dengan menyelenggarakan berbagai mata pelajaran 

dalam pembelajaran yang sesuai Standar Nasional Pendidikan, begitu juga halnya 

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah dasar. 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang telah ditetapkan 

menjadi mata pelajaran pokok di Sekolah Dasar. Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 7 

ayat 3 yang memuat : kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan 

melalui muatan dan kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu 

pengetahuan sosial, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal yang relevan 

(Sisdiknas, 2012:70). 
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Menurut Mulyono (dalam Taneo, 2010 : 1-8 ) memberikan batasan 

IPS bahwa IPS sebagai pendekatan interdisipliner ( Inter discliplinary 

approach ) dari pelajaran  ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan intergrasi dari 

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

psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, politik dan sebagainya.  Hakikat 

IPS merupakan perpaduan pengetahuan dari pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial 

dan harus mencerminkan sifat interdispliner. Tujuan pendidikan IPS menurut 

Sumaatmaja (dalam Gunawan,2013 : 18 ) adalah membina anak didik menjadi 

warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, dan kepedulian sosial 

yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara.  IPS sebagai 

pendidikan yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan yang berguna, 

ketrampilan sosial dan intelektual dalam pembina perhatian serta kepedulian 

sosial sebagai  SDM  Indonesia yang bertanggung jawab merealisasikan tujuan 

nasional.  

Temuan NCSS (Nasional Council for the Social Studies) tahun 2009 

menyatakan bahwa dari 44% kabupaten yang disurvei telah mengurangi waktu 

untuk mempelajari IPS. Persentase tersebut meningkat menjadi 51%. Beberapa 

kabupaten yang mengurangi waktu untuk mempelajari IPS ini mengalami 

kegagalan dalam pembelajaran di sekolah. NCSS juga menyatakan bahwa di 

banyak negara nilai tes membaca dan matematika menjadi satu-satunya 

pengukuran pembelajaran. Bahkan ketika IPS termasuk dalam standar tes yang 

tinggi, guru hanya menyesuaikan pembelajaran dengan kisi-kisi tes, bukan 

menekankan pada pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna tidak 
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hanya menekankan pada tes kecerdasan siswa, tetapi juga keterampilan dan 

sikap siswa. sebegai hasil praktik pendidikan tersebut, siswa hanya akan 

menerima nilai tes yang baik, sehingga tingkat kesiapan siswa untuk aktif 

sebagai warga negara yang diajarkan melalui mata pelajaran IPS masih kurang. 

Berdasarkan refleksi awal dengan tim kolaborasi yang dilakukan pada 

pembelajaran ditemukan data sebagai berikut : (1) Guru belum optimal dalam 

menggunakan model pembelajaran.,(2)  guru kurang memanfaatkan media 

untuk mendukung  kegiatan  pembelajaran, (3)  guru kurang dapat mengelola 

kelas dengan baik. Sehingga pembelajaran IPS menjadi tidak menarik bagi 

siswa Siswa menjadi  kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan 

pembelajara, siswa kurang memperhatikan penjelasan dari guru, Siswa gaduh 

dan menyebabkan kondisi kelas menjadi kurang kondusif. Hal ini berdampak 

pada hasil belajar IPS.  

Berdasarkan hasil refleksi  dan evaluasi pada siswa kelas VA  pada 

pembelajaran IPS dalam Tema Peristiwa Dalam kehidupan pada KD  3.2 

Mengenal perubahan dan keberlanjutan yang terjadi dalam kehidupan manusia 

dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, masa tumbuhnya rasa 

kebangsaan serta perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan 

budaya. Terdapat banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM yang 

ditetapkan sekolah yaitu 67. Dari 36 siswa, 15 siswa ( 41,67 %) memenuhi 

KKM sedangkan 21 siswa ( 58,33% ) belum mencapai KKM.  Hal tersebut 

merupakan kegiatan pembelajaran yang kurang mengaktifkan siswa dan 

dimungkinkan karena guru kurang terampil dalam memilih model 
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pembelajaran. Serta penggunaan media pembelajaran yang kurang maskimal 

selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga membuat siswa kurang 

aktif dan kurang antusias dalam pembelajaran sehingga berpengaruh terhadap 

hasil belajar yang telah dicapai.  

Peneliti dan kolabolator menetapkan alternatif tindakan yang dapat 

diambil adalah pemilihan model  pembelajaran yang tepat. Untuk 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

diperlukan suatu solusi yang tepat. Permasalahan yang diteliti pada penelitian 

ini yaitu pada KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan para tokoh perjuangan 

dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Adapun model pembelajaran 

yang diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Course Review 

Horay sehingga diharapkan siswa dapat meningkat prestasi belajarnya. Course 

Review Horay  merupakan  metode pembelajaran yang dapat menciptakan 

suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang 

dapat menjawab benar diwajibkan berteriak „Horee‟ ! atau yel-yel lainnya yang 

disukai. Metode ini berusaha menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, 

dimana jawaban soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang telah 

dilengkapi nomor. (Huda, 2013 : 230 ). Metode Course Review Horay 

memiliki beberapa kelebihan, antara lain : (1) strukturnya yang menarik dan 

dapat mendorong siswa untuk dapat terjun ke dalamnya. (2) metode yang tidak 

monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak 

menegangkan. , (3) semangat belajar yang meningkat karena susasana 
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pembelajaran berlangsung menyenangkan , dan (4) skill kerja sama antar siswa 

semakin terlatih. (Huda 2013 : 231).  

Penelitian ini menggunakan model Course Review Horay berbantuan  

menggunakan media video pembelajaran. Media ini dipilih karena penggunaan 

video sebagai media cocok digunakan dalam pembelajaran IPS pada materi 

IPS. Melalui video peristiwa sejarah disajikan secara nyata sehingga gambaran 

awal siswa mengenai peristiwa sejarah yang didapat melalui membaca dapat 

tergambar dengan jelas. Selain itu , video dapat diputar ulang sesuai kebutuhan 

untuk dapat memberikan penekanan maupun lebih memperjelas materi. 

Dengan video pembelajaran, siswa mampu memahami materi melalui 

visualisasi. 

Video merupakan tanyangan gambar bergerak yang disertai suara. 

Sebagai bahan ajar non cetak video kaya informasi dan lugas dimanfaatkan 

dalam pembelajaran karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. 

Video termasuk bahan ajar audiovisual. Dengan mengkombinasikan dua materi 

( audio dan visual ) guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih 

berkualiatas karena komunikasi berlangsung secara lebih efektif. Hal itu 

berdasarkan pandangan siswa bahwa siswa cenderung akan lebih mudah 

mengingat dan memahami suatu pelajaran jika meraka tidak hanya 

menggunakan satu jenis indra saja ( Prastowo, 2011 : 300-301). 

Penelitian  yang mendukung pemilihan model pembelajaran ini  yaitu 

penelitian Dessy Anggraeni ( 2011 ) dengan judul ‟‟Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course 
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Review Horay Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Sekaran 01 Semarang .  Model 

Course Review Horay dapat meningkatkan aktivitas siwa, ketrampilan guru 

dan hasil belajar. pada siklus I keterampilan guru memperoleh skor rata-rata 

2,6 dengan kriteria baik. Aktivitas siswa memperoleh skor rata-rata 2,3 dengan 

kriteria baik. Hasil belajar siswa memperoleh nilai rata-rata 66 dengan 

persentase ketuntasan 44%. Pada siklus II keterampilan guru meningkat 

menjadi skor rata-rata 3,2 dengan kriteria sangat baik. Aktivitas siswa 

meningkat menjadi skor rata-rata 2,6 dengan kriteria baik. Hasil belajar 

meningkat dengan nilai rata-rata 71 dan persentase ketuntasan 67%. Pada 

siklus III skor rata-rata keterampilan guru meningkat mencapai 3,8 dengan 

kriteria sangat baik. Skor rata-rata aktivitas siswa meningkat mencapai 3,5 

dengan kriteria sangat baik. Nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 82 dan 

persentase ketuntasan mencapai 93%. Setelah dilakukan tindakan pada siklus 

III terlihat bahwa adanya peningkatan yang signifikan pada keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar di atas indikator keberhasilan. 

(Sumber : http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreatif/article/view/1681) 

Penelitian yang mendasari pemilihan media pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah penelitian  Angga Silvani (2011 ) dengan judul 

"Pemanfaatan media timeline video pembelajaran untuk meningkatkan proses 

dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gunung Jati 01 Kec. Jabung Kab. 

Malang.". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media timeline 

video pembelajaran dapat meningkatkan proses dan hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SDN Gunung Jati 01 Kec. Jabung Kab. Malang. Penilaian proses 
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belajar siswa mengalami peningkatan yaitu berdasarkan kemampuan siswa 

dalam kerjasama meningkat 7,41%, rasa ingin tahu meningkat 0,46% dan 

komunikasi siswa meningkat 13,42%. Pada siklus I ke siklus II prosentase 

ketuntasan belajar mengalami peningkatan 33,34%. Sedangkan hasil belajar 

siswa meningkat dari siklus I 65,88 menjadi 71,78 pada siklus II, meningkat 

8,96%. 

( Sumber :  http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/article/view/17276 )  

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

guru dalam proses pembelajaran, menambah wawasan guru tentang 

penggunaan model Course Review Horay dalam pembelajaran IPS, aktivitas 

siswa dapat meningkat, siswa menunjukkan sikap tanggungjawab ketika 

mengikuti proses pembelajaran, adanya suasana belajar yang menyenangkan 

bagi siswa, serta dapat menghasilkan output yang baik berupa hasil belajar 

siswa yang memenuhi atau mencapai KKM. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan 

mengkaji masalah tersebut dengan melakukan  penelitian tindakan kelas 

dengan judul  ‟‟Peningkatan  Kualitas Pembelajaran IPS melalui model Course 

Review Horay berbantuan media video pembelajaran pada siswa kelas VA 

SDN Gisikdrono 03 Semarang‟‟. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : Bagaimana cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan 

dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui model Course Review 

Horay berbantuan media video pembelajaran pada siswa kelas VA SDN 

Gisikdrono 03 Kota Semarang ? 

Rumusan masalah umum  tersebut secara khusus dapat dirinci sebagai 

berikut : 

1) Bagaimanakah model Course Review Horay berbantuan media video 

pembelajaran  dapat meningkatkan ketrampilan guru dalam pembelajaran 

IPS KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota 

Semarang? 

2) Bagaimanakah model Course Review Horay berbantuan media video 

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia  kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Kota Semarang ? 

3) Bagaimanakah model Course Review Horay berbantuan media video 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 
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mempersiapkan kemerdekaan Indonesia   pada kelas VA SDN Gisikdrono 

03 Kota Semarang ? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada di kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Kota Semarang , maka alternatif pemecahan masalah yang diambil adalah 

penelitian tindakan kelas melalui model Course Review Horay berbantuan 

media video pembelajaran pada pembelajaran IPS. Langkah –langkah model 

pembelajaran Course Review Horay menurut Huda (2013 : 230 ) sebagai 

berikut :  

1. Guru menyampaikan kompetensi yang diinginkan. 

2. Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik dengan tanya 

jawab. 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok. 

4. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak 

sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi dengan 

nomor yang ditentukan guru.  

5. Guru membacakan soal secara acak dan siswa menuliskan jawaban di 

dalam kartu atau kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah 

diberikan tadi. 

6. Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda check 

list () dan langsung berteriak „horee!! Atau menyanyikan yel-yelnya. 

7. Nilai siswa dihitng dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak 

„horee!!‟ 
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8. Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi 

atau yang paling sering memperoleh „horee!!‟ 

Selanjutnya langkah-langkah model pembelajaran Course Review 

Horay yang dimodivikasi dengan media video pembelajaran sebagai berikut :  

1. Siswa memperhatikan video yang ditampilkan guru di depan kelas. 

2. Siswa dan guru tanya jawab tentang video yang ditampilkan di depan kelas. 

3. Siswa membentuk kelompok yang terdiri 4 orang. 

4. Siswa membuat kotak jawaban sesuai kebutuhan kemudian menomori kotak 

tersebut sesuai perintah guru.  

5. Siswa menuliskan jawaban dari soal yang dibacakan guru ke dalam kotak. 

6. Siswa bersama guru mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan 

guru. 

7. Siswa memberikan tanda check list (√) dan langsung berteriak „horee!!‟ atau 

menyanyikan yel-yelnya bagi jawaban yang benar. 

8. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang paling banyak 

berterik “horee!!”. 

9. Kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi mendapatkan reward. 

10. Simpulan diskusi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS KD 2.2 Menghargai 

jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 
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Indonesia pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang melalui 

model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1). Meningkatkan ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS 2.2 

Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia   melalui model Course Review Horay 

berbantuan video pembelajaran. 

2). Meningkatkan aktivitas siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPS 2.2 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia   

melalui model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran. 

3). Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 2.2 

Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia   kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang 

melalui model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang 

bersifat teoritis dan praktis. 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa konsep sebagai 

bahan referensi dan untuk menambah kajian tentang hasil penelitian 

pembelajaran IPS. 
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1.4.2 Manfaat Teoritis  

1). Bagi siswa 

Model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran dapat 

mengembangkan kemampuannya teknologi, selain itu siswa dapat berdiskusi 

untuk mengumpulkan informasi sekaligus menggali informasi yang selanjutnya 

mengkomunikasikan kepada siswa yang lain, adanya antusias siswa menjadi 

siswa lebih aktif dan dapat memahami materi dalam proses pembelajaran di 

kelas, serta menumbuhkan sikap berani mengemukakan pendapat dalam 

pembelajaran. 

2). Bagi Guru 

Menambah pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan guru 

dalam menggunakan model dan media khususnya melalui model Course 

Review Horay dengan berbantuan media video pembelajaran. Sehingga dapat 

menjadi referensi untuk digunakan dalam pembelajaran berikutnya. 

3). Bagi Sekolah 

Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi guru yang lain untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada di kelasnya, sehingga memberi 

kontribusi untuk meningkatkan kemampuan profesional para guru, perbaikan 

proses dan hasil belajar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar  

Menurut Slameto ( 2010 : 2 ) menyatakan belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Perubahan yang terjadi pada setiap orang banyak sekali, 

meliputi sifat maupun janis perubahan lainnya. Sehingga setiap perubahan yang 

terjadi pada setiap diri seseorang belum tentu dapat dikatakan belajar.  

Slavin (dalam Rifa‟i, 2011 : 82 ) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan individu yang disebabkan pengalaman. Belajar merupakan proses 

penting bagi  perubahan setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu 

yang dipikirkan dan dikerjakan seseorang. Belajar memegang peranan penting di 

dalam perkembangan, kebiasaaan, sikap, kenyakinan, tujuan, kepribadian dan 

bahkan persepsi seseorang. Sedangkan menurut Morgan (dalam Suprijono 2011: 3 

) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang bersifat 

permanen sebagai hasil dari pengalaman. 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan para ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada hakikatnya belajar adalah usaha seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku pada diri individu yang bersifat tetap sebagai 

hasil pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan. 
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2.1.1.2 Ciri –ciri belajar 

Tidak semua kegiatan bisa disebut dengan belajar. Ciri utama dalam belajar 

menurut Suprijono (2009:4-5) adalah sebagai berikut: 

a. Belajar adalah perubahan perilaku. Memiliki ciri-ciri: a) sebagai hasil tindakan 

rasional instrumental yaitu perubahan yang disadari; b) kontinu atau 

berkesinambungan dengan perilaku lainnya; c) fungsional atau bermanfaat 

sebagai bekal hidup; d) positif atau berakumulasi; e) aktif atau sebagai usaha 

yang direncanakan dan dilakukan; f) permanen atau tetap; g) bertujuan dan 

terarah; dan h) mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

b. Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena adanya dorongan kebutuhan 

dan tujuan yang ingin dicapai. 

c. Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah 

hasil interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam belajar (Rifa‟i,2010:95) 

yaitu:Keterdekatan, yaitu bahwa stimulus yang hendak direspon oleh pebelajar 

harus disampaikan sedekat  ungkin waktunya dengan respon yang 

diinginkan.Pengulangan, yaitu bahwa situasi stimulus dan responnya perlu 

diulang-ulangatau dipraktikan agar belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan 

retensi belajar.Penguatan, menyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru akan 

diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang 

menyenangkan. 
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Dapat disimpulkan seseorang dikatakan telah belajar apabila adanya 

proses, dan pengalaman yang menjadikan seseorang mengalami perubahan 

tingkah laku. 

2.1.1.3 Faktor-faktor Belajar 

Proses dan hasil belajar seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-fator yang mempengaruhi belajar menurut Slameto (2010 :54-

60) dibagi menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern, berikut 

penjelasannya: 

a. Faktor intern 

1) Faktor Jasmaniah 

a) Faktor Kesehatan. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan 

seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang 

bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah ataupun 

gangguan lainnya. 

b) Cacat Tubuh. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal ini 

terjadi hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau 

diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh 

cacatnya. 

2) Faktor Psikologis 

a) Inteligensi. Merupakan kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 

dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 
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b) Perhatian. Menurut Gazali dalam Slameto (2010:55) adalah keaktifan jiwa 

yang dipertinggi, jiwa itu pun semata mata tertuju kepada suatu obyek 

(benda/hal) atau sekumpulan obyek. 

c) Minat. Menurut Hilgard dalam Slameto (2010:57) adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenal beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa 

senang. 

d) Bakat. Menurut Hilgard dalam Slameto (2010:57) adalah kemampuan untuk 

belajar. Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata 

sesudah belajar atu berlatih. 

e) Motif. Menurut James Drever dalam Slameto (2010:58) motif erat sekali 

hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Didalam menentukan tujuan itu 

dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, 

sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif yaitu sebagai 

penggerak/pendorongnya. 

f) Kematangan. Merupakan suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, di 

mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

g) Kesiapan. Menurut James Drever dalam Slameto (2010:59) adalah kesediaan 

untuk memberi respon atau bereaksi.   

3) Faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang dibedakan menjadi dua yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (psikis). Kelelahan jasmani terjadi 

karena terjadi kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga 

darah kurang lancar pada bagian tertentu. Kelelahan rohani dilihat dengan 
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adanya kelesuhan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang. 

b. Faktor ekstern 

1) Faktor keluarga 

a) Cara orang tua mendidik. Sutjipto Wirowidjojo dalam Slameto (2010:60) 

menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan 

utama. Keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu 

pendidikan bangsa, negara dan dunia. 

b) Relasi antaranggota keluarga. Dibutuhkan relasi yang baik di dalam keluarga 

terutama relasi orang tua dengan anaknya selain dengan saudara atau anggota 

keluarga yang lain, karena dapat mempengaruhi belajar anak. 

c) Suasana rumah. Suasana rumah yang gaduh/ramai dan semrawut tidak akan 

memberi ketenangan kepada anak yang belajar. Diperlukan suasana rumah 

yang tenang dan tenteram. 

d) Keadaan ekonomi keluarga. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi 

kebutuhan pokoknya juga membutuhkan fasilitas belajar yang hanya dapat 

terpenuhi jika keluarga cukup uang. 

e) Pengertian orang tua. Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. 

f) Latar belakang kebudayaan. Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam 

keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar sehingga perlu ditanamkan 

kebiasaan yang baik. 
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2) Faktor sekolah 

a. Metode mengajar. Merupakan suatu cara yang harus dilalui dalam mengajar. 

Metode mengajar dapat mempengaruhi belajar. Metode mengajar guru yang 

kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. 

b. Kurikulum. Merupakan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. 

Kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik terhadap belajar. 

c. Relasi guru dengan siswa. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara 

akrab menyebabkan proses belajar-mengajar menjadi kurang lancar. 

d. Relasi siswa dengan siswa. Menciptakan relasi yang baik antarsiswa dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap belajar siswa. 

e. Disiplin sekolah. Agar siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin dalam 

belajar. Agar siswa disiplin maka guru dan staf yang lain harus disiplin pula. 

f. Alat pelajaran. Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap perlu 

dilakukan agar guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa dapat 

menerima pelajaran dengan baik pula. 

g. Waktu sekolah. Apabila waktu dimana siswa beristirahat tetapi terpaksa masuk 

sekolah maka kegiatan belajar tidak dapat berjalan optimal. 

h. Standar pelajaran di atas ukuran. Guru harus memberikan materi dengan 

standar pelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Yang 

terpenting adalah tercapainya tujuan pembelajaran. 

i. Keadaan gedung. Dibutuhkan gedung yang memadai untuk siswa belajar di 

sekolah. 
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j. Metode belajar. Siswa perlu diarahkan untuk belajar secara efektif oleh guru 

agar hasil belajar yang diraih dapat optimal. 

k. Tugas rumah. Guru diharapkan jangan terlalu banyak memberikan tugas rumah 

kepada siswa agar siswa dapat membagi waktunya untuk mengerjakan 

pekerjaan yang lain. 

3) Faktor masyarakat 

a. Kegiatan siswa dalam masyarakat. Aktif dalam kegiatan di masyarakat 

merupakan hal positif bagi siswa, namun perlu dibatasi agar tidak mengganggu 

waktu belajarnya. 

b. Mass media. Siswa perlu mendapatkan bimbingan dan kontrol yang cukup 

bijaksana dari pihak orang tua dan pendidik baik di dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

c. Teman bergaul. Siswa sebaiknya diarahkan untuk mendapatkan teman bergaul 

yang baik karena teman bergaul akan berpengaruh pada diri siswa. 

d. Bentuk kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat sangat berpengaruh bagi 

perkembangan jiwa siswa. Diperlukan lingkungan yang baik agar dapat 

memberikan pengaruh yang positif terhadap diri siswa. 

 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik 

dengan peserta didik, atau antar peserta didik. Dalam UUSPN No. 20 tahun 

2003 di tegaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
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Pembelajaran sebagai proses belajar dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir siswa, serta dapat meningkatkan mengontruksi pengetahuan baru 

sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. ( 

dalam Hamdani 2010 : 199) 

Briggs (dalam Rifa‟i, 2011:191) menyatakan bahwa pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi berikutnya dengan lingkungan.Menurut Winkel 1991 (dalam 

Siregar 2014 : 12) mengatakan pembelajaran sebagai pengaturan dan 

penciptaan kondisi-kondisi ekstem sedemikian rupa, sehingga menunjang 

proses pembelajaran siswa dan tidak menghambatnya. Pembelajaran adalah 

suatu kegiatan yang bertujuan mengubah atau mengontrol seseorang dengan 

maksud ia dapat bertingkah laku atau bereaksi terhadap kondisi tertentu. 

Dengan demikian pembelajaran merupakan salah satu bagian dari keseluruhan 

kegiatan belajar mengajar ( Merril dalam Hamdani 2010 : 196 ). 

Dari pengertian pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dirancang guru untuk menciptakan 

kondisi sehingga menunjang proses pembelajaran sehingga hambatan-

hambatan dalam pembelajaran tidak mempengaruhi proses belajar. 
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2.1.3 Kualitas Pembelajaran  

Kualitas pembelajaran dapat dimaknai dengan istilah mutu atau 

keefektifan. Secara definitif, efektifitas dapat dinyatakan sebagai tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya ( Etzioni  dalam Hamdani : 

2010 : 194). Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup 

berbagai faktor didalam maupun di luar diri seseorang.). Hamdani (2010: 194) 

menyatakan aspek-aspek efektifitas belajar yaitu: 1) peningkatan pengetahuan; 2) 

peningkatan keterampilan; 3) perubahan sikap; 4) perilaku; 5) kemampuan 

adaptasi; 6) peningkatan integrasi; 7) peningkatan partisipasi; 8) peningkatan 

interaksi kultural. 

Kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum, dan bahan belajar, 

media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil 

belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. (Depdiknas, 2004: 7). 

Berdasarkan pendapat yang dijabarkan di atas peneliti menyimpulkan 

kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan dari suatu tujuan pembelajaran 

yang berupa perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

Dalam Depdiknas (2004:7) indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat 

antara lain dari perilaku pembelajaran dosen atau pendidik guru, perilaku dan 

dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media 

pembelajaran dan sistem pembelajaran, masing-masing indikator tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Perilaku pembelajaran guru 

Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut, 

antara lain: (1) membangun sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi, (2) 

menguasai disiplin ilmu (3) guru perlu memahami keunikan siswa, (4) menguasai 

pengelolaan pembelajaran yang mendidik, dan (5) Mengembangkan kepribadian 

dan keprofesionalan. 

b. Perilaku dan dampak belajar siswa 

Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dapat dilihat kompetensi sebagai 

berikut, antara lain: (1) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, 

(2)mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan serta 

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

pengetahuan dan ketrampilan serta memantapkan sikapnya, (4) mau dan mampu 

menerapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya secara bermakna. 

c. Iklim pembelajaran 

Iklim pembelajaran mencakup: (1) Suasana yang kondusif bagi tumbuh 

dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, (2) perwujudan nilai 

dan semangat ketauladanan, (3) suasana sekolahan yang kondusif. 

d. Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: (1) Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, (2) ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia, (3)materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, 

(4) dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa, (5) dapat menarik manfaat yang 
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optimal, dan (6) materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, 

psiko-pedagogis dan praktis 

e. Media pembelajaran 

Kualitas media pembelajaran tampak dari: (1) dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang bermakna, (2) mampu memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dengan guru, (3) media pembelajaran dapat memperkayapengalaman 

belajara siswa, (4) mampu mengubah suasana belajar dari siswa pasif menjadi 

aktif dan mencari informasi melalui informasi melalui berbagai sumber belajar 

yang ada. 

f. Sistem pembelajaran di sekolah 

Sistem pembelajaran di sekolah mampu menunjukkan kualitasnya jika:  

(1)sekolah dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, (2) memiliki perencanaan 

yang matang dalam bentuk rencana strategis dan rencana operasional sekolah,(3)    

ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi sekolah, (4) 

pengendalian dan penjaminan mutu . Dari paparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai keterkaitan antara perilaku 

guru, perilaku siswa, iklim pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran yang 

berkualitas, dan sistem pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti membatasi indikator kualitas 

pembelajaran sesuai dengan variabel masalah yang diteliti yaitu: keterampilan 

guru, aktifitas siswa dan hasil belajar siswa. 

2.1.3.1 Ketrampilan Guru dalam Pembelajaran 
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 Menurut Rusman (2011:80) keterampilan dasar mengajar merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar 

guru harus dimiliki oleh guru sebagai modal awal dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran di kelas secara terencana dan profesional.  

Menurut Sanjaya (2012 : 33) ketrampilan mengajar bagi guru diperlukan 

agar guru dapat melaksanakan perannya dalam melaksanakan perannya dalam 

pengelolaan proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan secara 

afektif dan mutlak. Guru memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan ketrampilan mengajar 

merupakan ketrampilan yang wajib dimiliki guru yang berupa tindakan yang 

merupakan aplikasi dari pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki guru 

sehingga sangat mempengaruhi proses pembelajaran di kelas.  

Beberapa keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru menurut 

Rusman (2011: 80-92) adalah keterampilan membuka pelajaran, keterampilan 

bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan pembelajaran perseorangan, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan menutup pelajaran. 

2.1.3.1.1 Keterampilan membuka pelajaran (set induction skills) 

Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam 

kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental 

maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya.Komponen 
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membuka pelajaran menurut Usman (dalam Rusman, 2011:81) adalah: (1) 

menarik perhatian siswa, (2) menimbulkan motivasi, (3) memberi acuan melalui 

berbagai usaha, dan (4) memberikan apersepsi (memberikan kaitan antara materi 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari). 

2.1.3.1.2 Keterampilan bertanya 

Salah satu yang dapat digunakan untuk memunculkan aktualisasi diri 

pada siswa dapat dilakukan dengan cara bertanya. Rusman (2013: 83) menyatakan  

komponen keterampilan bertanya meliputi: (1) pengumgkapan pertanyaan jelas 

dan singkat; (2) pemberian acuan; (3) pemusatan; (4) pemindahan giliran; (5) 

pemberian waktu berpikir; (6) pemberian tuntunan. 

Keterampilan bertanya yang perlu dikuasai guru menurut Mulyasa (2011:70-77) 

meliputi seperti berikut. 

a. Keterampilan bertanya dasar, mencakup: pertanyaan yang jelas dan singkat, 

pemberian acuan, pemusatan perhatian, pemindahan giliran, penyebaran 

pertanyaan, pemberian waktu berpikir, pemberian tuntunan. 

b. Keterampilan bertanya lanjutan, meliputi: pengubahan tuntunan tingkat 

kognitif, pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan pelacak, dan 

peningkatan terjadinya interaksi. 

2.1.3.1.3 Keterampilan memberi penguatan (reinforcement skills) 

Penguatan dimaksudkan untuk memberikan ganjaran atau 

membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi 

pembelajaran.Menurut Anitah (2009  : 7.34-7.35 )penguatan adalah respons yang 

diberikan oleh guru terhadap perilaku siswa yang baik, yang menyebabkan siswa 
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tersebut terdorong untuk mengulangi atau meningkatkan perilaku yang baik 

tersebut. Ternik pemberian penguatan dalam pembelajaran dapat dilakukan oleh 

guru secara verbal ( lisan ) maupun nonverbal ( mimik, gerakan tubuh, pemberian 

sesuatu ). 

Ada empat cara dalam memberikan penguatan menurut Rusman 

(2011:85) yaitu: (1) penguatan kepada pribadi tertentu, (2) penghargaan terhadap 

kelompok siswa, (3)pemberian penguatan dengan cara segera, dan (4) variasi 

dalam penggunaan yaitu penguatan yang diberikan harus bervariasi, tidak terbatas 

pada satu jenis saja. 

2.1.3.1.4 Keterampilan mengadakan variasi (variation skills) 

Guru harus mengadakan variasi dalam pembelajaran di kelas untuk 

mengatasi kejenuhan yang dialami siswa. Dengan adanya variasi diharapkan siwa 

dapat lebih antusias dan aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Variasi dalam 

kegiatan pembelajaran menurut Mulyasa (2011:79-80) dapat dikelompokkan 

menjadi empat yaitu: (1) variasi dalam gaya mengajar, (2) variasi dalam 

penggunaan media dan sumber belajar, (3) variasi dalam pola interaksi, dan (4) 

variasi dalam kegiatan pembelajaran. 

2.1.3.1.5 Keterampilan menjelaskan (explaining skills) 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk mewujudkan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya ( Rusman,2011 : 86) . Tujuan 

pemberian penjelasan dalam pembelajaran salah satunya membantu siswa 

memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, hukum dan sebagainya secara 
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objektif. Dalam keterampilan menjelaskan guru harus memperhatikan keterkaitan 

dengan tujuan, relevan antara penjelasan materi dan karakteristik siswa, 

kebermaknaan, dinamis serta penjelasan dilakukan dalam kegiatan pembukaan, 

inti, dan penutup.  

Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan menurut 

Rusman (2011:87-88) adalah sebagai berikut. 

a. Merencanakan, yang berkenaan dengan isi materi dan aktivitas siswa. 

b. Penyajian suatu penjelasan, yang terdiri dari: (1) kejelasan, (2) penggunaan 

contoh dan ilustrasi, (3) pemberian tekanan, dan (4) penggunaan balikan. 

2.1.3.1.6 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Keterampilan membimbing kelompok kecil adalah suatu cara yang 

dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh 

siswa secara kelompok ( Rusman, 2011 : 89 ).  Komponen-komponen yang perlu 

dikuasai guru dalam membimbing diskusi kelompok menurut Rusman (2011:89) 

adalah sebagai berikut. 

a. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. 

b. Memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman. 

c. Menganalisis pandangan siswa. 

d. Meningkatkan urunan siswa. 

e. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. 

f. Menutup diskusi. 

2.1.3.1.7 Keterampilan mengelola kelas 
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Menurut Uzer Usman (dalam Rusman, 2011:90) pengelolaan kelas 

adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Rusman (2011:90-91) komponen-komponen dalam mengelola 

kelas adalah sebagai berikut. 

a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal, mencakup: (1) menunjukkan sikap tanggap, 

(2) memberikan perhatian, (3) memusatkan perhatian kelompok, (4) 

memberikan petunjuk yang jelas, (5) menegur bila siswa melakukan 

tindakan menyimpang, dan (6) memberikan penguatan. 

b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar 

yang optimal, yang mencakup: (1) modifikasi tingkah laku, (2) 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok, serta (3) 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

2.1.3.1.8 Keterampilan pembelajaran perseorangan 

Pembelajaran biasanya dilakukan secara klasikal, namun kebutuhan 

individu peserta didik harus diperhatikan oleh guru. Pembelajaran ini terjadi 

apabila jumlah siswa yang dihadapi oleh guru jumlahnya terbatas yaitu antara 

dua sampai delapan orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk 

perseorangan. 

Komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran 

perseorangan ini (Rusman, 2011:91-92) adalah sebagai berikut. 
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a. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 

b. Keterampilan mengorganisasi. 

c. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. 

d. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

bersama siswa. 

2.1.3.1.9 Keterampilan menutup pelajaran (closure skills) 

Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru 

dalam proses pembelajaran. 

Komponen menutup pelajaran menurut Usman (dalam Rusman, 

2011:92) adalah sebagai berikut. 

a. Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Melakukan evaluasi. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

dasar mengajar yang wajib dikuasai oleh guru ada 9 yaitu  mencakup 

keterampilan membuka pelajaran, bertanya, memberikan penguatan, 

mengadakan variasi, menjelaskan,  membimbing diskusi kelompok kecil, 

mengelola kelas dan pembelajaran perseorangan dan menutup pelajaran. 

Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

Course Review Horay berbantuan media video pembelajaran yaitu :  
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1) Mempersiapkan siswa menerima pelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran) yang meliputi yaitu guru menarik perhatian siswa dengan 

menampilkan media, menimbulkan motivasi dalam mengikuti pelajaran, 

memberikan acuan berupa menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan meteri yang akan 

dipelajari (apersepsi) 

2) Menjelaskan materi (keterampilan menjelaskan) yang meliputi 

menjelaskan materi dengan  jelas, menjelaskan materi disertai dengan 

contoh, memberi penekanan pada materi, memberikan balikan 

3) Menampilkan media video pembelajaran(keterampilan variasi) meliputi isi 

media video pembelajaran sesuai dengan materi, media video 

pembelajaran yang ditampilkan menarik perhatian siswa, media video 

pembelajaran yang ditampilkan memberi motivasi siswa, isi media video 

pembelajaran mudah dipahami siswa 

4) Menanyakan materi yang belum jelas (keterampilan bertanya) meliputi 

memberi pertanyaan secara jelas dan singkat, fokus pertanyaan, 

memberikan giliran, memberikan waktu berpikir 

5) Membagi kelas dalam beberapa kelompok (keterampilan mengelola kelas) 

yaitu menjelaskan tujuan pembentukan kelompok, meminta siswa 

berkumpul ke dalam beberapa kelompok, membantu siswa mengatur 

tempat duduknya, menjelaskan peraturan permainan dalam kelompok 

6) Membimbing kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai nomor nomor 

kotak (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) meliputi 
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memusatkan perhatian siswa, memberikan waktu berfikir untuk berdiskusi, 

memberikan kesempatan untuk berpartisipasi ,menutup diskusi. 

7) Membimbing jalannya permainan dengan model Course Review Horay 

(keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) yaitu 

menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa dalam melakukan permainan, 

mengingatkan untuk berteriak hore atau yelyel lain, mengingatkan untuk 

jujur dalam mengoreksi jawaban, membimbing siswa dalam mencocokan 

jawaban secara bersama-sama 

8) Memberikan penghargaan kepada kelompok dengan jumlah hore dan 

jawaban benar terbanyak. (keterampilan memberi penguatan) yaitu 

menghitung bersama-sama jumlah hore dan jawaban benar yang diperoleh 

tiap kelompok, memberikan penguatan kepada kelompok terbaik, memberi 

motivasi kepada kelompok lain, memberi penguatan kepada pribadi 

tertentu seperti penguatan kepada siswa agar lebih bersemangat dan 

mencontoh temannya yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

9) Menutup pelajaran(keterampilan menutup pelajaran) yaitu menyimpulkan 

materi pelajaran, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan, mengadakan tes evaluas, memberikan tindak lanjut.  

 Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

sembilan keterampilan tersebut perlu dimiliki oleh seorang guru.  Guru  

mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran yang dapat 

mendorong aktivitas siswa sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Guru sangat memerlukan keterampilan dasar mengajar agar  dapat 
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menjalankan kewajibannya sebagai pendidik  ketika proses pembelajaran di 

kelas.  Indikator keterampilan guru tersebut diharapkan meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Course Review Horay 

berbantuan video pembelajaran. 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar mengajar kedua aktivitas ini harus saling berkaitan. 

Aktivitas siswa dalam arti luas, baik yang bersifat fisik atau jasmani maupun 

mental atau rohani. Kedua hal ini harus saling berkaitan untuk menciptakan 

aktivitas belajar yang optimal.  

Dierich (dalam Hamalik, 2010:172-173) membagi kegiatan atau 

aktivitas belajar menjadi 8 kelompok, yaitu: 

a. kegiatan-kegiatan visual, seperti: membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

b. kegiatan-kegiatan lisan (oral), seperti: mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

c. kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti: mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 

suatu permainan, mendengarkan radio. 



35 
 

 
 

d. kegiatan-kegiatan menulis, seperti: menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

e. kegiatan-kegiatan menggambar, seperti: menggambar, membuat grafik, 

chart, diagram, peta, dan pola. 

f. kegiatan-kegiatan metrik, seperti: melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, menari dan berkebun.  

g. kegiatan-kegiatan mental, seperti: merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-

hubungan, dan membuat keputusan. 

h. kegiatan-kegiatan emosional, seperti: minat, membedakan, berani, 

tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat 

dalam semua jenis kegiatan. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah kegiatan visual, kegiatan 

lisan, kegiatan menulis, emosional, kegiatan lisan, kegiatan mental, dan 

kegiatan emosional . Indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah 

kesiapan mengikuti pelajaran (kegiatan emosional), mengemukakan pendapat 

masalah kontekstual yang diberikan oleh guru (kegiatan lisan), mengamati 

video yang ditampilkan guru ( kegiatan visual )bekerja dalam kelompok untuk 

memecahkan masalah (kegiatan lisan dan mental), menggambar aktif dalam 

menjawab pertanyaan (kegiatan lisan), menyajikan hasil pekerjaannya  

(kegiatan lisan), mengamati hasil kerja siswa yang lain (kegiatan visual), aktif 
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dalam kegiatan diskusi kelas (kegiatan lisan), dan mengerjakan soal evaluasi 

(kegiatan mental dan menulis).Sesuai dengan langkah-langkah model 

pembelajaran yang digunakan, delapan aktivitas siswa yang telah dijabarkan 

diamati dalam penelitian ini. Indikator penilaian yang digunakan untuk menilai 

aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah:  

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran meliputi (1) menjawab 

salam dari guru, (2) Mempersiapkan alat tulis, (3) Menjawab Pertanyaan (4) 

Jawaban pertanyaan sesuai materi yang akan dibahas. 

b. Mendengarkan penjelasan guru tentang materi meliputi : (1) pandangan 

fokus kedepan, (2) mendengarkan penjelasan guru dengan tenang (3) 

menjawab pertanyaan guru (4) jawaban pertanyaan sesuai materi yang telah 

dijelaskan. 

c. Memperhatikan penayangan media video pembelajaran meliputi (1) 

pandangan fokus tertuju pada media pembelajaran, (2) tenang saat 

memperhatikan video pembelajaran yang ditampilkan guru, (3) memberikan 

tanggapan pada media pembelajaran,(4) isi tanggapan sesuai dengan isi 

media video yang ditampilkan guru. 

d. Menanyakan hal-hal yang belum jelas meliputi (1)  bertanya setelah 

ditunjuk guru, (2) berinisiatif bertanya pada setiap kesempatan,(3) bertanya 

dengan bahasa yangsantun dan jelas,(4) isi pertanyaan sesuai dengan materi.  

e. Berkelompok untuk melakukan permainan sesuai model Course Review 

Horay meliputi (1) berkumpul dengan kelompok sesuai intruksi guru, (2) 
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tenang membentuk kelompok,(3)  membagi tugas kelompok bersama teman 

sekelompok,(4) menggambar kotak Course Review Horay. 

f. Melakukan diskusi kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai nomor 

kotak meliputi (1) siswa menanyakan pertanyaan yang belum jelas pada 

guru, (2) siswa bekerja sama mendiskusikan jawaban pertanyaan yang 

dibacakan guru, (3) tertib dalam berdiskusi, dan (4) mengingatkan jika ada 

teman yang tidak tertib. 

g. Melalukan permainan untuk mendapatkan tanda (√)jawaban benar secara 

vertikal, horizontal maupun diagonal pada kotak Course Review Horay 

meliputi (1) siswa aktif dalam permainan, (2) mentaati peraturan dalam 

permainan, (3) mencocokan jawaban sportif, (4) meneriakkan hore terhadap 

jawaban yang benar tanpa mengganggu kelompok lain. 

h. Menghargai prestasi belajar kelompok lain meliputi (1) menghitung jumlah 

hore dengan sportif, (2) menghitung skor yang diperoleh dengan sportif,(3) 

bersikap rendah hati, (4) menghargai kelompok lain 

i. Mengerjakan soal evaluasi meliputi (1) mengerjakan sendiri, (2) tertib 

dalam mengerjakan,(3) tenang saat teman mengerjakan, (4) mengumpulkan 

lembar jawab dengan tertib. 

j. Mengikuti kegitan akhir meliputi (1) menjawab pertanyaan saat 

menyimpulkan materi bersama, (2) mencatat kesimpulan,(3) mendengarkan 

penjelasan guru,(4) tenang saat kegiatan akhir sedang berlangsung. 
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2.1.3.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh oleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Aspek-aspek perubahan perilaku 

yang diperoleh oleh peserta didik tersebut didapat melalui apa yang dipelajari 

oleh siswa (Rifa‟i, 2011: 85). Jika siswa mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah penguasaan konsep. 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah 

satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya hasil pembelajaran tidak dilihat 

secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif (Suprijono, 

2011:7). Kingsley (dalam Sudjana, 2011:22) membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni: (1) keterampilan dan kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengertian, 

(3) sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan 

bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gagne membagi 

dalam tiga kategori hasil belajar, yakni: (1) informasi verbal, (2) keterampilan 

intelektual, (3) strategi kognitif, (4) sikap, dan (5) keterampilan motoris. Dari 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku setelah mengalami belajar yang meliputi pengethuan, sikap dan 

ketrampilan. 

Bloom (dalam Rifai, 2010) mengklasifikasikan hasil belajar terinci 

dalam tiga taksonomi yang dikenal dengan istilah ranah belajar yaitu:  

2.1.3.3.1 Ranah Kognitif  

Ranah kognitif  yaitu berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori 
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kategori pengetahuan ( knowlegde), pemahaman (comprehension), penerapan ( 

application), analisis ( analysis), sintesis (synthesis )dan penilaian (evaluation), 

(Rifa‟i, 2011: 86). Berdasarkan taksonomi Bloom (1956) yang direvisi oleh 

Anderson L.W dan Krathrowhl,D.R tahun 2001 aspek kognitif meliputi : 

a. Mengingat (C1) 

Kemampuan menyebutkan kembali informasi/pengetahuan yang tersimpan 

dalam ingatan. Kata-kata operasioanal yang digunakan yaitu: 

memasangkan, membaca, membilang,menamai, menandai. 

b. Memahami (C2) 

Kemampuan memahami isntrusksi dan menegaskan pengertian/makna ide 

atau konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk lisan, tertulis,maupun 

grafik/diagram. Kata-kata operasiona yang digunakan yaitu : 

membedakan, melaporkan, memberi contoh, memperkirakan, 

membandingkan. 

c. Menerapkan (C3) 

Kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam 

situasi tertentu. Kata-kata operasioanal yang digunakan yaitu: 

melaksanakan, melakukan, melatih, memproses, menentukan. 

d. Menganalisis (C4) 

Kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan 

menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas 

konsep tersebut secara utuh. Contoh : menganalisis penyebab 

meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan 
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memisahkan komponen-komponennya. Kata-kata operasional yang 

digunakan yaitu : melatih, memadukan, memaksimalkan, membagankan, 

membuat struktur, memecahkkan. 

e. Mengevaluasi (C5) 

Kemampuan menentapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria atau 

patokan tertentu. Kata-kata operasional yang digunakan yaitu : 

membuktikan, memilih, memisahkan, memonitoring. 

f. Menciptakan (C6) 

Kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang 

utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Kata-kata 

operasioanal yang digunakan yaitu: memadukan, membangun, membatas, 

membentuk, memproduksi. 

2.1.3.3.2 Ranah Afektif  

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat,dan nilai (Rifa‟i, 

2011:87).Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ada beberapa jenis 

kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. Kategorinya dimulai dari tingkat 

yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleks. Kategori tersebut 

mencakup lima aspek, yakni penerimaan (reciving), jawaban atau reaksi 

(responding), penilaian (valuing), organisasi, dan internalisasi nilai.  

Hasil belajar ranah afektif dalam penelitian ini menggunakan penilaian 

karakter. Menurut Mulyasa (2013: 146) penilaian karakter digunakan untuk 

mengetahui karakter yang terbentuk dalam diri peserta didik melalui 

pembelajaran yang telah diikutinya. Sedangkan Asmani (2011: 36) membagi 
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nilai karakter menjadi 4 bagian yaitu; (1) nilai karakter dalam hubungannya 

dengan Tuhan berupa nialai religious; (2) nilai karakter dalam hubunganya 

dengan diri sendiri berupa nilai kejujuran, tanggungjawab, bergaya hidup sehat, 

disiplin, kerja keras, percaya diri, mandiri dan ingin tahu; (3) nilai karakter 

hubungannya dengan sesama berupa nilai sopan santun, patuh pada aturan- 

aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, demokratis; (4) nilai 

karakter hubungannya dengan lingkungan berupa nilai kebangsaan, nasionalis, 

menghargai keragaman.  

Adapun indikator keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model pembelajaran Course Review Horay dengan media video 

pembelajarnpada ranah afektif sebagai berikut (Kurinasih,2014:68) :  

1. Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya 

sendiri, masyarakat, lingkungan, (alam,sosial dan budaya), Negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. Deskriptornya meliputi melaksanakan tugas 

individu dengan baik,menerima resiko dari tindakan yang 

dilakukan,mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang 

dilakukan,melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa diminta. 

2. Kejujuran 

Perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan 
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Deksirptornya meliputi mengerjakan sendiri saat mengerjakan 

ujian/ulangan, mengakui kesalahan, mengungkapkan perasaan apa adanya, 

membuat laporan berdasarkan data apa adanya. 

3. Gotong royong 

Adalah bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan 

bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong secara ikhlas. 

deskriptornya meliputi aktif dalam kerja kelompok, memusatkan perhatian 

pada tujuan kelompok, mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat, 

kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 

4. Percaya diri 

Adalah kondisi mental atau psikologis seseorang yang memberi keyakinan 

kuat untuk berbuat atau bertindak. Deskriptornya meliputi melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu, membuat keputusan dengan cepat, berani 

berpendapat dan bertanya serta menjawab pertanyaan dan  percaya diri 

dalam bertindak 

2.1.3.3.3 Ranah Psikomotorik  

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak individu. Ada enam aspek ranah psikomotorik, 

yakni (1gerakan refleks, (2) keterampilan gerakan dasar, (3) kemampuan 

perseptual, (4) keharmonisan atau ketepatan, (5) gerakan keterampilan 

kompleks, dan (6) gerakan ekspresif dan interpretatif.  

Menurut Hamdani ( 2011 : 153 ) ranah psikomotor berorientasi pada 

keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan 
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yang memerlukan koordinasi antara saraf dan otot.  Katagori jenis perilaku 

untuk ranah psikomotorik menurut Simpsom ( dalam Rifa‟i, 2011 : 89 ) : 

a. Persepsi : berkaiatan dengan penggunaan oragn penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. 

b. Kesiapan : mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. 

c. Gerakan terbimbing : Gerakan terbimbing berkaitan denngan tahap-tahap 

awal di dalam belajarketrampilan kompleks meliputi peniruan dan 

mencoba-coba. 

d. Gerakan terbiasa : gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja 

gerakan yang telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat 

dilakukan dengan sangat menyakinkan dan mahir.  

e. Gerakan kompleks : berkaiatan dengan kemahiran unjuk kerja dan tindakan 

motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks.  

f. Penyesuaian : berkaiatan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat 

baik sehingga individu siswa dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai 

dengan persyaratan-persyarakatan baru atau ketika menemui situasi masalah 

baru.  

g. Kreativitas : mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu. 

Adapun indikator psikomotorik dalam penelitian ini adalah  

a. Persiapan  
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Indikator persiapan membawa alat dan bahan yang dibutuhkan, 

menyiapkan alat dan bahan di atas meja,  memperhatikan petunjuk guru 

sebelum membuat produk, tertib sebelum memulai kerja. 

b. Pembuatan Produk 

Indikator pembauatan produk tertib mengerjakan produk, mengerjakan 

dengan teman kelompok, mengerjakan dengan rapi, tapat waktu 

c. Penilaian Produk 

Meliputi produk sesuai dengan materi, produk bersih dari coretan,  

menghias produk dengan warna menarik, produk dibuat dengan tulisan 

yang rapi 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah  

Perubahan perilaku siswa setelah pembelajaran yang meliputi ranah 

afektif,kognitif, dan psikomotorik yang dapat diukur dengan teknik-teknik 

tertentu yang dituangkan dalam bentuk angka-angka. 

 

2.1.4 Pembelajaran Pendidikan IPS di SD 

2.1.4.1 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial  

Imu Pengetahuan Sosial ( IPS ) adalah bidang studi yang mempelajari, 

menelaah, mengalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan 

meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan.( Ischak, 2003 : 

1.36 ). Ilmu Pengetahuan Sosial bersifat sama dengan Study Sosial yaitu 

bersifat praktis, interdisipliner dan mulai diajarkan dari pendidikan dasar 

hingga perguruan tinggi.  
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Menurut Taneo (2008:1.3-1.8), Ilmu IPS dianggap sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang manusia serta untuk mempolakan sejauh mana manusia 

itu berhubungan dengan orang lain dalam suatu kelompok, IPS merupakan 

suatu bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin 

ilmu yang ada.  

Hidayati ( 2008 : 1-19 ) mengatakan hakikat IPS adalah telaah tentang 

manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk harus menghadapi 

tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup 

bersama. Ilmu pengetahuan Sosial (IPS ) memandang hakikat manusia dari 

berbagai sudut pandang.  

Buchari Alma (dalam Susanto 2013 : 141 ) IPS sebagai 

propgrampendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya 

mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam fisik, maupun dalam 

lingkungan sosialnya dan bahannya diambil dari berbagai ilmu soaial. Yaitu 

geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi, antropologi, politik dan psikologi. 

Dari penjelasan yang disampaikan beberapa ahli diatas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS ) yaitu ilmu 

yang mempelajari dan menganaalisis gejala sosial yang ada di masyarakat 

untuk mempolakan manusia sehingga dapat berinteraksi dengan 

lingkungannya.  

2.1.4.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial  

Menurut Taneo (2008:1.5-1.13), IPS dipolakan untuk tujuan-tujuan 

pembelajaran dengan materi sesederhana mungkin, menarik, mudah 
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dimengerti, dan mudah dipelajari. Alasan mempelajari IPS untuk jenjang 

pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut.  

a) Agar siswa dapat mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau 

kemampuan yang telah dimiliki menjadi lebih bermakna.  

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

secara rasional dan bertanggung jawab.  

c) Agar siswa dapat mempertinggi toleransi dan persaudaraan di lingkungan 

sendiri dan antarmanusia.  

Secara keseluruhan tujuan pendidikan IPS di SD menurut Sardiyo ( 

2009 : 1.28 ) adalah sebagai berikut : 

1. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupannya kelak di masyarakat 

2. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisiss dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang 

terjadi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.  

3. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan waraga 

masyarakat dan berbagai bidang keilmuaan dan bidang kehlian. 

4. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan 

ketrampilan terhadapap pemanfaatanh lingkungan hidup yang menjadi 

bagian dari kehidupan tersebut.  

5. Membekali anak didik dengan kemampuan mengambangakan pengetahuan 

dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, 

ilmu pengetahuan dan teknologi.Ruang  Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial  
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Sedangkan menurut Gunawan ( 2013 :51 ) mata pelajaran IPS bertujuan 

agara anak didik memiliki kemampuan sebagai berikut :  

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

lingkungan. 

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yangmajemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global 

Ruang lingkup IPS menurut Gunawan (2013 : 51)  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 d) IPS SD 

sebagai pendidikan Globl yaitu mendidik siswa akan kebhinekaaan bangsa, 

budaya, dan peradaban di dunia: menanmakan kesadaran ketergantungan antar 

bangsa: Menanamkan kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan 

transportasi antar bangsa di dunia : Mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan 

perusakan lingkungan. 

2.1.4.3 Materi Ilmu Pengetahuan Sosial 

Materi IPS tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan 

objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. 
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Materi pelajaran IPS selalu berhubungan dengan manusia, lingkungan, sistem 

sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan.  

Materi yang akan ditelitin dalam penelitian ini adalah materi IPS 

semeter  dua pada standar kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia, KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang dikembangkan menjadi 9 

indikator : menyebutkan minimal 3 tokoh-tokoh yang berperan dalam BPUPKI 

, menjelaskan peranan para tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, 

membe 

dakan peranan BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan kemerdekaan 

,menjelaskan proses perumusan dasar negara Indonesia, menjelaskan peranan 

tokoh- tokoh yang berperan dalam proses perumusan dasar Negara Indonesia, 

membandingkan hasil rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan 

Pancasila,menyebutkan minimal 3 tokoh-tokoh dalam persiapan kemerdekaan, 

menjelaskan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan, memberikan contoh 

sikap yang patut diteladani dari pahlawan kemerdekaan.  

Materi pelajaran IPS untuk kelas V adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Standar Kompetensi Kelas V Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi dasar 

1.Menghargai berbagai 

peninggalan dan tokoh 

sejarah yang berskala 

nasional pada masa Hindu-

Budha dan Islam, 

keragaman kenampakan 

alam dan suku bangsa, serta 

kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

1.1 Mengenal makna peninggalan sejarah yang 

berskala nasional dari masa Hindu –Budha 

dan Islam di Indonesia. 

1.2 Menceritakan tokoh-tokoh sejarah pada 

masa Hindu Budha dan Islam di Indonesia. 

1.3 Mengenal keragaman kenampakan alam 

dan buatan serta pembagian wilayah waktu 

di Indonesia dengan menggunakan 

peta/atlas/globe/ dan media lainnya. 

1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia. 

1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia 

 

Tabel 2.2 Standar Kompetensi Kelas V Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi dasar 

2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang masyarakat 

dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa penjajahan Belanda dan 

Jepang. 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh pejuang 

dalam mempersiapkan Kemerdekaaan 

Indonesia. 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

2.4 Menghargai pejuang para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan. 
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2.1.4.4 Pembelajaran Pendidikan IPS di SD 

Menurut Susanto (2013: 143 ) pendidikan IPS di SD merupakan bidang 

studi yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan 

interaksinya dalam masyarakat. Menurut Gunawan (2013: 50 ) pendidikan IPS 

di SD disajikan dalam bentuk synthetic science karena basis dari disiplin ini 

terletak pada fenomena yang telah diobservasidi dunia nyata. Konsep, 

generalisasi, dan temuan-temuan peneliti dari synthetic science ditentukan 

setelah fakta terjadi,dan tidak sebelumnya, walaupun diungkapkan secara 

filosofis.  

2.1.5 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay 

2.1.5.1 Hakikat Model Pembelajaran kooperatif 

Model pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang menggambarkan 

jalannnya proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan model pembelajaran menurut Joyce dan Weil (dalam Rusman, 

2013:133) mendefinisikan model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola 

yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran 

jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain.   

Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur 

kelompok yang bersifat heterogen ( Gunawan, 2013 : 202 ) 
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Hamdani ( 2011 : 35 ) memaparkan pembelajaran dalam kooperatif 

dimulai dengan informasi guru tentang tujuan-tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa untuk belajar. Fase ini kemudian diikuti dengan penyajian 

informasi kemudian siswa dengan bimbingan guru bekerjasama menyelesaikan 

tugas-tugas yang saling berkaitan. Fase terakkhir yaitu mengetes semua hal 

yang telah dipelajari oleh siswa.  

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

merupakan model pembelajaran yang sering digunakan dan menjadi anjuran 

dari beberapa ahli pendidikan. Hal ini dikarenakan hasil penelitian yang 

dikemukakan Slavin ( dalam Gunawan, 2013 : 205 ) menyatakan bahwa 

:(1)Penggunaan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dan sekaligus dapat meingkatkan hubungan sosial, menumbuhkan 

sikap, toleransi dan menghargai pendapat orang lain, (2) pembelajaran 

kooperatif dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, 

memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman. 

Dengan beberapa pendapat di atas diharapkan pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.  

Menurut Sanjaya ( dalam Rusman, 2013 : 206 ) Pembelajaran 

kooperatif akan efektif digunakan apabila : (1)guru menekankan pentingnya 

usaha bersama di samping usaha secara individual,(2) guru menghendaki 

pemerataan perolehan hasil dalam belajar (3) guru ingin menanamkan tutor 

sebaya atau belajar melalui teman sendiri (4) guru menghendaki adanya 
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pemerataan pertisipasi aktif siswa (5) guru menghendaki kemampuan siwa 

dalam memecahkan berbagai permasalahan. 

Dari pendapat dua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajran 

kooperatif adalah serangkaian kegiatan yang menggambarkan proses 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih aktif bekerjasama dalam 

berkelompok atau berdiskusi dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran 

kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam kelompok. Ada unsur-

unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakannya dengan 

pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prosedur 

model pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru 

mengelola kelas lebih efektif. Model pembelajaran kooperatif akan dapat 

menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang bercirikan: (1) 

“memudahkan siswa belajar” sesuatu yang “bermanfaat” seperti fakta, 

keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama, (2) 

pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diakui oleh mereka yang 

berkompeten menilai (Suprijono, 2011:58).  

Beberapa ciri pembelajaran kooperatif adalah: (1) setiap anggota 

memiliki peran, (2) terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa, (3) 

setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas cara belajarnya dan juga 

teman-teman sekelompoknya, (4) guru membantu mengembangkan 

keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok, (5) guru hanya berinteraksi 

dengan kelompok saat diperlukan (Hamdani, 2011:31). Menurut Rusman 
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(2011:208) unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai 

berikut: 

a Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup 

sepenanggungan bersama. 

b Siswa bertanggungjawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, 

seperti milik mereka sendiri.  

c Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya 

memiliki tujuan yang sama.  

d Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara 

anggota kelompoknya.  

e Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah/penghargaan yang 

juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok.  

f Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan 

untuk belajar bersama selama proses belajarnya.  

g Siswa diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang 

ditangani dalam kelopok kooperatif.  

2.1.5.2 Hakikat Model Course Review Horay (CRH) 

Model pembelajaran Course Review Horaymerupakan model  

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan 

menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan 

berteriak „horee!!‟ atau yel-yel lainnya yang disukai (Miftahul  Huda, 

2013:229).  Model Course Review Horay berusaha menguji pemahaman siswa 

dalam menjawab soal. Siswa dapat memahami konsep dengan baik melalui 
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model pembelajaran ini. Guru dapat menciptakan suasana kelas menjadi 

menyenangkan karena setiap kelompok yang menjawab dengan benar 

diwajibkan berteriak “hore”. Model ini dapat menghindari suasana tegang 

selama pembelajaran. Siswa juga dapat bertukar pendapat dengan teman 

sekelompok sehingga terjadi pembelajaran tutor sebaya antar siswa.  

Langkah-langkah model kooperatif menurut Huda ( 2013 : 230 ) 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Guru menyampaikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik dengan 

tanya jawab. 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok. 

4. Untuk menguji pemahanaman siswa disuruh membuat kotak sesuai 

dengan kebutuhan. 

5. Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawabannya di dalam 

kotak yang nomornya disebutkan guru . 

6. Setelah membacakan soal secara acak dan siswa menuliskan jawabannya 

di dalam kartu atau kotak yang nomornya disebutkan guru. 

7. Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa ditulis di dalam kartu atau 

kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi. 

8. Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda check 

list dan langsung berteriak „horee !!atau menyanyikan nyel-nyelnya. 

9. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak 

„horee! 
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10. Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai 

tertinggi. 

Setiap model pembelajaran inovatif tentu memiliki kelebihan. 

Kelebihan dari model Course Review Horay (Huda, 2013:231) antara lain:  

a. strukturnya yang menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat terjun ke 

dalamnya;  

b. model yang tidak monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga 

suasana tidak menegangkan;  

c. semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran berlangsung 

menyenangkan; dan 

d. skill kerjasama antarsiswa yang semakin terlatih.  

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Course Review Horay adalah suatu model 

pembelajaran kooperatif yang menyenangkan dan menarik menguji 

pemahaman siswa dan kerja kelompok menggunakan permainan kotak yang 

diisi nomor untuk mengisi jawaban, siswa yang mampu menjawab dengan 

benar diwajibkan meneriakkan kata “horee”.  

2.1.6 Media  Video Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Aqib ( 2014 : 50 ) media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat dgunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya 

proses belajar pada siswa .Hamidjojo ( dalam Arsyad, 2014 : 4 ) media sebagai 

semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk mnyampaikan 
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atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat 

yang dikemumukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Menurut 

Hamdani (2011 : 243 ) media pembelajaran memiliki peran penting proses 

pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Media merupakan 

perantara sumber pesan ke penerima pesan.  

Manfaat media pembelajaran secara umum menurut  Aqib ( 2014 : 51 ) 

: (1) Menyeragamkan penyampaian materi  (2) Pembelajaran lebih jelas dan 

menarik, (3) Proses pembelajaran lebih interaksi  (4) Efisiensi waktu dan 

tenaga (5) Meningkatkan kualitas hasil belajar (6) Belajar dapat dilakukan 

kapan saja dan dimana saja (7) Menumbuhkan sikap positif belajar terhadap 

proses dan materi  belajar (8) Meningkatkan peran guru ke arah yang lebih 

positif dan produktif. Pemilihan media akan berpengaruh terhadap keberhasilan 

dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga harus sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai, sifat-sifat bahan ajar yang akan disampaiakan, 

strategi pembelajaran yang digunakan, dan sistem evaluasi. Menurut Sanjaya ( 

dalam Hamdani ,2011 : 257 ) menjalaskan kriteria media dengan kata ACTION 

yang dijabarkan sebagai berikut : 

a. Acces artinya kemudahan akses untuk memperoleh media 

b. Cost artinya biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan media harus 

seimbang dengan manfaatnya. 

c. Technologi artinya ketersediaan teknologinya dan kemudahan dalam 

penggunaannya. 
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d. Interaktif artinya mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau 

interaktivitas. 

e. Organization artinya dukungan organisasi atau lembaga dan cara 

pengorganisasiannya.  

f. Novelty artinya media yang dipilih adalah media yang baru karena media 

yang baru lebih menarik dan lebih baik.  

Dalam kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah  

mempelajari hal kongkrit dari pada yang abstrak (Daryanto,2012:13). Hal ini 

berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran. Edgar Dale (dalam 

Daryanto,2012, 15) membuat jenjang kongkrit- abstrak dengan dimulai dari 

siswa yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata menuju siswa sebagai 

pengamat peristiwa nyata , dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat peristiwa 

yang disajikan melalui media, dan yang terakhir siswa sebagai pengamat 

peristiwa yang disajikan dalam bentuk simbol. Berikut adalah bagan 

pengalaman yang dinyatakan oleh Edgar dale:  

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. kerucut pengalam Dale (Daryanto, 2012:15) 
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Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan alat yang digunakan dalam pembelajaran agar proses belajar 

mengajar berlangsung secara efektif dan efisien. Media pembelajaran berguna 

untuk memperjelas informasi, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta 

dapat memotivasi siswa dalam belajar. 

 

2.1.6.2 Hikakat Video Pembelajaran 

Penggunaan video sebagai media cocok digunakan dalam pembelajaran 

IPS pada materi perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan. Melalui 

video peristiwa sejarah disajikan secaranyata sehingga gambaran awal siswa 

mengenai peristiwa sejarah yang didapat melalui membaca dapat tergambar 

dengan jelas  . selain itu , video dapat diputar ulang sesuaikebutuhan 

untukdapat memberikan penekanan maupun lebih memperjelas materi. 

Video merupakan tanyangan gambar bergerak yang disertai suara. 

Sebagai bahan ajar non cetak video kaya informasidan lugas dimanfaatkan 

dalam pembelajaran karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. 

Video termasuk bahan ajar audiovisual. Dengan mengkombinasikan dua materi 

( audiodan visual ) guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih 

berkualiatas karena komunikasi berlangsung secara lebih efektif. Hal itu 

berdasarkan pandangan siswa bahwa siswa cenderung akan lebih mudah 

mengingat dan memahami suatu pelajaran jika meraka tidak hanya 
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menggunakan satu jenis indra saja ( Prastowo 2011 : 300-301). Menurut 

Munadi( 2013 : 154 ) video bersifat interaktif tutorial membimbing peserta 

didik untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Peserta didik dapat 

secara interaktif mengikuti kegiatan praktik sesuai dengan yang diajarkan 

dalam video. Kelebihan video pembelajaran menurut Munadi ( 2013 : 127 ) 

yaitu  

a. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu 

b. Video dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan 

c. Pesan yang disampaikan mudah cepat dan mudah diingat. 

d. Mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa 

e. Mengembangkan imajinasi peserta didik. 

f. Menjelaskan hal-hal abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik. 

g. Sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang 

h. Sangat baik untuk menjalaskan suatu proses dan keterampilan, mampu 

menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang 

diharapkan siswa. 

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

yang kurang pandai. 

j. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar  

k. Dengan video penampilan siswa dapat segera dilihat kembali untuk 

dievaluasi. 

 

 



60 
 

 
 

2.1.7 Teori yang mendasari 

Teori-teori belajar yang mendukung model Course Review Horay 

dengan media video Pembelajaran adalah sebagai berikut :  

1. Teori Belajar Kognitivisme  

 Menurut Suprijono ( 2012 : 22 ) mengatakan teori kognitif menekankan 

belajar sebagai proses internal yaitu aktivitas yang melibatkan proses berfikir 

yang sangat kompleks. Dalam pandangan kognitif belajar merupakan peristiwa 

mental bukan peristiwa behavior meskipun hal-hal yang bersifat behavior 

tampak lebih nyata hampir dalam peristiwa belajar. Teori kognitif menekankan 

belajar sebagai proses internal. Tmenurut Trianto (2007 : 14) eori 

perkembangan Piaget mewakili kontruktivisme, yang memandang 

perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak secaraaktif 

membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-

pengalaman dan interaksi mereka.   

2. Teori Belajar Konstruktivisme 

Menurut Rifa‟i dan Anni (2009:225) menyebutkan bahwa 

konstruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang 

menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari 

pengalamannya sendiri. Kontruktivisme merupakan teori yang 

menggambarkan bagaimana belajar itu terjadi pada individu berkenaaan 

dengan apakah peserta didik menggunakan pengalamannya untuk memahami 

pelajaran atau mengikuti pembelajaran dalam membuat suatu model. Menurut 

Suprijono ( 2012 : 39 )mengatakan kontruktivisme beraksentuasi belajar 
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memperoleh dan menemukan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat 

digunakan pada macm-macam situasi. Belajar tidak hanya menekankan pada 

pengetahuan deklaratif tetapi juga pengetahuan stuktural dan prosedural. 

Kontruktivisme menekankan pada belajar autentik yaitu proses interaksi 

seseorang dengan objek yang dipelajari secara nyata. Belajar tidak hanya 

menekankan pada mempelajari teks-teks namun yang terpenting bagaimana 

siswa mampu menghubungkan teks-teks dengan kondisi nyata.  Teori 

kontruktivisme menurut Siregar (2011 : 39 ) memahami belajar sebagai proses 

pembentukan ( kontruksi ) pengethuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan 

ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari otak seseorang guru kepada orang lain (siswa).  

 Teori belajar konstruktivisme dan kognitif mendukung model 

pembelajaran Course Review Horay berbantuan video pembelajaran karena 

dalam permbelajaran siswa akan mendapatkan stimulus dari model dan media 

pembelajaran sehingga siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri 

mengenai materi yang diajarkan guru sesuai dengan kemampuan siswa masing-

masing.  

2.1.8 Penerapan Model Course Review Horay berbantuan Video 

Pembelajaran 

Dari rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang dapat 

dilakukan adalah dengan melaksanakan tahapan-tahapan tindakan melalui 

Model Course Review Horay (dalam Miftahul Huda, 2013 : 230 ) 

denganmediavideo pembelajaran yaitu: 
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Langkah –langkah model Course Review Horay berbantuan media 

video pembelajaran dalam pembelajaran IPS sebagai berikut :  

1. Siswa memperhatikan video yang ditampilkan guru di depan kelas. 

2. Siswa dan guru tanya jawab tentang video yang ditampilkan di depan kelas. 

3. Siswa membentuk kelompok yang terdiri 6 orang. 

4. Siswa membuat kotak jawaban sesuai kebutuhan kemudian menomori kotak 

tersebut sesuai perintah guru.  

5. Siswa menuliskan jawaban dari soal yang dibacakan guru ke dalam kotak. 

6. Siswa bersama guru mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan 

guru. 

7. Siswa memberikan tanda check list (√) dan langsung berteriak „horee!!‟ atau 

menyanyikan yel-yelnya bagi jawaban yang benar. 

8. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang paling banyak 

berterik “horee!!”. 

9. Kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi mendapatkan reward. 

10. Simpulan diskusi. 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh beberapa peneliti dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran dalam pembelajaran. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:  

a. Penelitian yang relevan dari jurnal internasional dalam dengan judul 

“Effectiveness of Cooperative Learning Fosfered By Working With 
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Webquest yang menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif learning 

efektif diterapkan. 

b. Penelitian yang relevan dari jurnal nasional dalam 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee/article/view/2744 yang 

dilakukan Imron Rosyadi (2013) dengan judul “Keefetifan Model 

Pembelajaran Course Review Horay Terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar PKn” yang menunjukkan hasil dan aktivitas belajar siswa dari 

penerapan model pembelajaran Course Review Horay terbukti lebih 

baik dari pada penerapan pembelajaran konvensional. 

c. Penelitian lain dari jurnal nasional 

http://journal.um.ac.id/index.php/jph.article/view/4450 dengan judul 

“Perbedaan Motivasi dan Hasil Belajar IPS dengan Penerapan 

Pembelajaran STAD Bermedia Video dan nonvideo ” yang 

menunjukkan (1) terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi 

belajar kelas A(STAD bervideo) dengan motivasi belajar kelas B ( 

STAD nonvideo) (2) perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

kelas A(STAD bervideo) dengan hasil belajar kelas B ( STAD 

nonvideo). 

d. Penelitian lain dari jurnal nasional 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee/article/view/3691 dengan 

judul “Keefetifan Model Pembelajaran Course Review Horay Terhadap 

Hasil Belajar IPS” oleh Median Kusumahati (2014) yang menunjukkan 

hasil belajar IPS peserta didik kelas V yang mendapatkan pembelajaran 
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dengan menggunakan model Course Review Horay lebih tinggi dari 

pada yang menggunakan model konvensional sehingga model Course 

Review Horay lebih efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

e. Penelitian yang mendukung yaitu penelitian yang diambil dari jurnal 

nasioanal http:  

Dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penggunaan 

Model Course Review Horay pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD 

Inpes Sintuwu” oleh Jusman Lapatta, Siti Nuryanti dan Yusuf 

Kendek(2014) yang menunjukkan hasil belajar pada siklus I daya serap 

klasikal 64,75% dan ketuntasan belajar klasikal 55%. Hasil belajar pada 

tindakan siklus I daya serap klasikal 64,75% dan ketuntasan belajar 

klasikal 90%.  

Penelitian –penelitian yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa 

ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar menggunakan model 

Course Review Horay berbantuan video pembelajaran dapat meingkat dengan 

baik sehingga penelitian-penelitian diatas dapat dijadikan landasaan untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul : Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

IPS melalui model  Course Review Horay berbantuan video pembelajaran pada 

siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar.  
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2.3 Kerangka Berfikir 

Kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IVA SDN Gisikdrono 03  

Kota Semarang masih belum optimal. Hal ini disebabkan guru dalam mengajar 

belum menggunakan keterampilan dasar mengajar dengan baik. Selama Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) berlangsung, guru belum maksimal dalam 

memanfaatkan media dan alat peraga yang dapat menarik perhatian siswa. Guru 

dalam membuka pelajaran masih secara konvensional yaitu apersepsi hanya 

melalui pertanyaan-pertanyaan dan belum menggunakan media sehingga tidak 

memotivasi siswa. Selain itu guru kurang memberi kebebasan siswa dalam 

pembentukan kelompok. Karena kurang terlibat dalam proses KBM, siswa kurang 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran IPS sehingga sebagian besar siswa 

masih kurang aktif. Hasil belajar siswa menjadi rendah. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil ulangan harian mata pelajaran IPS semester ganjil tahun pelajaran 

2014/2015. Data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dalam pembelajaran 

belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah 

yaitu 67. 

 Guru sebagai fasilitator akan berhasil jika dalam merancang proses belajar 

mengajar dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang sistematis dan baik yang 

memungkinkan terjadinya penyempurnaan terhadap tujuan, bahan, ataupun 

strategi belajar mengajar melalui proses umpan balik yang diperoleh dari hasil 

evaluasi. Strategi dan media mengajar adalah salah satu teknik yang digunakan 

guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat proses belajar 
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mengajar. Untuk mencapai proses belajar yang ideal, hendaknya digunakan 

variasi dalam menggunakan strategi pembelajaran. 

Penerapan model quantum Course Review Horay berbantuan media video 

pembelajaran pada pembelajaran IPS ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam kegiatan pembelajaran, diantaranya guru bervariasi dalam penggunaan 

model dan media pembelajaran, metode ceramah tidak mendominasi proses 

pembelajaran, siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran, aktivitas dan motivasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran IPS meningkat, KBM menjadi lebih menarik 

perhatian siswa, hasil belajar siswa meningkat yang ditunjukkan dengan 

pencapaian hasil belajar siswa di atas KKM yang  telah ditentukan SDN 

Gisikdrono 03 Kota Semarang  yaitu 67, dan ketuntasan klasikal mencapai 80 %.  

Adapun kerangka berfikir dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dijelaskan   

dengan gambar sebagai berikut ini 
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 Bagan 2.2 Krangka Berfikir dalam Pembelajaran IPS 

 

Kualitas Pembelajaran rendah : 

1. Guru kurang bervariasi dalam penggunaan model dan media 

pembelajaran yang dapat menarik siswa mengikuti pembelajaran. 

2. Keterampilan guru dalam menjelaskan materi masih didominasi 

metode ceramah. 

3. Siswa terlihat pasif dan kurang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. 

4. Aktivitas dan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS rendah. 

5. KBM terkesan monoton dan kurang menarik 

6. Hasil belajar siswa rendah. Sebanyak 21 siswa (58,33%) dari 36 siswa 

masih di bawah KKM yang telah ditentukan dan hanya 15 siswa 

(41,67%) di atas KKM yang telah ditentukan yaitu 67. 

 

1. Siswa memperhatikan video yang ditampilkan guru di depan kelas. 

2. Siswa dan guru tanya jawab tentang video yang ditampilkan di depan 

kelas. 

3. Siswa membentuk kelompok yang terdiri 4 orang dan siswa membuat 

kotak jawaban sesuai kebutuhan kemudian menomori kotak tersebut 

sesuai perintah guru.  

4. Siswa menuliskan jawaban dari soal yang dibacakan guru ke dalam 

kotak. 

5. Siswa bersama guru mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang 

diberikan guru. 

6. Siswa memberikan tanda check list (√) dan langsung berteriak „horee!!‟ 

atau menyanyikan yel-yelnya bagi jawaban yang benar. 

7. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang paling banyak 

berterik “horee!!”. 

8. Simpulan diskusi. 

 

Kualitas pembelajaran meningkat : 

1. Guru sudah bervariasi dalam penggunaan model dan media 

pembelajaran 

2. Metode ceramah tidak mendominasi proses pembelajaran  

3. Siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Aktivitas dan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS 

meningkat. 

5. KBM menjadi lebih menantang dan menarik perhatian siswa. 

6. Hasil belajar siswa meningkat yang ditunjukkan dengan pencapaian 

hasil belajar siswa di atas KKM yang  telah ditentukan SDN Tambakaji 

04 Kota Semarang  yaitu 67, dan ketuntasan klasikal mencapai 75%. 

 

Kondisi  

Awal 

Tindakan 

Kondisi  

Akhir 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka, kajian empiris, dan kerangka berpikir 

tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian melalui penerapan model 

pembelajaran Course Review Horay berbantuan video pembelajaran dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu keterampilan guru,aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dalam pembelajaran IPS kelas VA SDN Gisikdrono 03 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini menggunakan rancangan jenis Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Menurut Aqib (2014:3) penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan 

memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Menurut 

Arikunto (2012 : 3) mendifinisikan bahwa tiga inti dari PTK yaitu (1) penelitian, 

(2) tindakan, (3) kelas sehingga dari tiga kata kunci tersebut dapat disimpulkan 

bahwa PTK merupakan pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. empat tahapan yang lazim dilalui melaksanakan dalam PTK yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refkeksi. 

Penelitian ini dirancang sebanyak tiga siklus. Pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan dengan kolabolator. Peneliti dan kolaboator berdiskusi mengenai 

proses pembelajaran setiap siklus berdasarkan prosedur PTK yang benar. Menurut 

Arikunto (2012:16) model dan penjelasan prosedur/langkah-langkah PTK adalah 

Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap sebagai berikut :  
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Bagan 3.1 Prosedur langkah-langkah PTK ( Arikunto,2010 :16 ) 

3.1.1 Perencanaan 

Menurut Arikunto (2010 : 17 ) menjelaskan tahap perencanaan peneliti 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana 

tindakan tersebut dilakukan . 

Dalam  tahapan perencanaan peneliti membuat perencanaan sebagai 

berikut : 

1) Menelaah SK,KD,Indikator, materi pembelajaran IPS bersama kolaborator. 

2) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang ditetapkan . 

3)  Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran yang dibutuhkan pada 

saat pembelajaran. 
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4) Menyusun alat evaluasi yang diperlukan dalam penelitian berupa tes tertulis, 

non tes dan lembar kerja siswa. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

aktivitas guru dalam pembelajaran, serta menyiapkan lembar catatan 

lapangan. 

3.1.2 Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah implementasi atau penerapan isi 

rancangan didalam kancah, yaitu mengenakan tindakan kelas 

(Arikunto,2011:18). Penelitianini dilaksanakan dengan melaksanakan 

perencanaan yang telah dibuat sebelumnyayakni melaksanakan pembelajaran 

melalui model Course Review Horaydengan media video 

Pembelajan.Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam tiga 

siklus. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan sesuai dengan sesuai Rencana 

Pelaksanaan yang Pembelajaran ( RPP) yang dipersiapkan pada perencanaan 

tindakan yaitu menggunakan model Course Review Horay . 

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan ( pengambilan data ) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. ( Arikunto , 

2011 : 127 ). Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru 

pengamat untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dan mengamati hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial kelas VA 

Sekolah Dasar Negeri Gisikdrono 03 Semarang. Kegiatan pelaksanaan ini 

dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 
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Sehingga untuk kegiatan pengamatan tidak dapat dilakukan oleh guru kelas itu 

sendiri sehingga membutuhkan bantuan guru pengamat untuk mengamati 

tindakan yang sedang berlangsung dan mencatat sedikit demi sedikit apa yang 

terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk memperbaiki siklus 

berikutnya.  

3.1.4 Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakakn kembali apa yang 

sudah dilakukan. ( Arikunto, 2011 : 19 ). Refleksi adalah kegiatan mengulas 

secara kritis (reflective) tentang perubahan yang terjadi (a) pada siswa, (b) 

suasana kelas, dan (c) pada guru. Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu 

aktivitas guru dan siswa, serta hasil belajar siswa, apakah sudah efektif dengan 

melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama, serta 

mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam 

pelaksanaan siklus pertama, kemudian bersama tim kolaborasi membuat 

perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

3.2 Siklus Penelitian 

Menurut arikunto (2012 : 16) ada empat tahapan siklus dalam penelitian 

yaitu : 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pengamatan, refleksi. Peneliti 

menggunakan 3 sikus dalam penelitian ini : 

3.2.1 Siklus Pertama  

3.2.1.1 Perencanaan  

Tahapan meliputi  :  

a. Menelaah SK, KD, indikator, materi pembelajaran IPS bersama kolaborator. 
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b. Menuyusun perangkat pembelajaran dengan materi utama usaha menuju 

kemerdekaan. 

c. Menyiapkan materi sekaligus video pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa kuis. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan catatan lapangan pembelajaran IPS 

melalui model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, kegiatan akhir dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. 

a. Kegiatan Awal (±10 menit): 

1. anak pada 17 Agustus tahun lalu kita meranyakan hari apa?” 

2. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu kemerdekaan 17 Agustus. 

3. Memberikan motivasi dengan mengulas cerita tentang perjuangan rakyat 

melawan penjajah. 

4. Menyampaikan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

5. Apersepsi dilakukan dengan tanya jawab dengan siswa, contoh:” anak-  

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

b. Kegiatan Inti (±45 menit): 

1. Siswa mengamati video pembelajaran tentang BPUPKI dan PPKI yang 

ditampilkan guru. ( Eksplorasi ) 

2. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai video yang ditampilkan . ( 

eksplorasi ) 
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3. Siswa membentuk kelompok yang terdiri 6 orang untuk membuat peta 

pikiran struktur organisasi PPKI atau BPUPKI. ( Elaborasi ) 

4. Setiap kelompok membuat 9 kotak kemudian menomori kotak tersebut 

sesuai perintah guru. ( Elaborasi ) 

5. Siswa menjawab soal dari guru dan menuliskannya ke dalam kotak sesuai 

nomor.  ( Eksplorasi ) 

6. Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru. 

(Elaborasi ) 

7. Kelompok yang menjawab dengan benar memberikan tanda checklist (√)  

pada kotak dan diwajibkan berteriak “hore!!”.( Elaborasi ) 

8. Nilai siswa dhitung dari  jawaban yang benar dan yang paling sering 

berteriak “horee!” 

9. Siswa menyimpulkan hasil diskusi. ( Elaborasi ) 

10. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. 

( Konfirmasi ) 

11. Kelompok yang paling banyak menjawab dengan benar dan yang paling 

sering berteriak “horee!!” mendapatkan reward . ( Konfirmasi ) 

c. Kegiatan akhir (±15 menit): 

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

3. Guru memberi tindak lanjut pengayaan membuat ringkasan tentang topik 

BPUPKI dan PPKI dan remidial berupa mengerjakan soal. 

3.2.1.3 Observasi  
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1. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

Course Review Horayberbantuan video pembelajaran. 

2. Mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran IPS melalui 

model Course Review Horayberbantuan video pembelajaran. 

3. Mencatat hal-hal penting selama proses pembelajaran  

3.2.1.4 Refleksi  

1. Peneliti bersama kolabolator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus pertama. 

2. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus pertama. 

3. Membuat daftar permsalahan yang muncul pada sikhlus pertama. 

4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

 

3.2.2 Siklus  Kedua  

3.2.2.1 Perencanaan  

Tahapan meliputi  

a. Menelaah SK, KD, indikator, materi pembelajaran IPS bersama kolaborator. 

b. Menuyusun perangkat pembelajaran dengan materi utama perumusan dasar 

negara. 

c. Menyiapkan materi sekaligus video pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa dan tes tulis. 
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e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan catatan lapangan pembelajaran IPS 

melalui model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus keduaa meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, kegiatan akhir dengan alokasi waktu 3 x 35 menit. 

a. Kegiatan Awal (±10 menit): 

1. Guru memberikan apersepsi dengan  mengulas pembelajaran yang dibahas 

pada pembelajaran sebelumnya. Dan tanya jawab, misalnya: “Anak- anak 

setiap upacara hari senin kalian bersama- sama membaca Pancasila, apakah 

kalian tahu Pancasila itu apa? 

2. Guru mengajak siswa bernyanyi bersama, menyanyikan lagu “Garuda 

Pancasila”. 

3. Guru memberikan motivasi. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti ( 45 menit): 

1. Siswa mengamati  video pembelajaran perumusan dasar negara yang telah 

ditampilkan guru ( Eksplorasi ) 

2. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai video pembelajaran perumusan 

dasar negara yang ditampilkan . ( Eksplorasi ) 

3. Siswa membentuk kelompok yang terdiri 6 orang untuk membuat ringkasan 

proses perumusan dasar  negara. ( Elaborasi ) 
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4. Setiap kelompok membuat kotak sesuai kebutuhan kemudian menomori 

kotak tersebut sesuai perintah guru. ( Elaborasi ) 

5. Siswa menjawab soal dari guru dan menuliskannya ke dalam kotak sesuai 

nomor.  

6. Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. ( Elaborasi ) 

7. Kelompok yang menjawab dengan benar memberikan tanda checklist (√)  

pada kotak dan diwajibkan berteriak “hore!!”. 

8. Nilai siswa dhitung dari  jawaban yang benar dan yang paling sering 

berteriak “horee!”  

9. Siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi.( Konfirmasi ) 

10. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami.( Konfirmasi ) 

11. Kelompok yang paling banyak menjawab dengan benar dan yang paling 

sering berteriak “horee!!” mendapatkan reward . ( Konfirmasi ) 

c. Kegiatan akhir (±15 menit): 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

3. Guru memberi tindak lanjut berupa mengerjakan soal pengayaan bagi 

yang tuntas dan remidial bagi yang tidak tuntas. 

3.2.2.3 Observasi  

1. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

Course Review Horay 
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2. Mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran IPS melalui 

model Course Review Horay 

3. Mencatat hal-hal penting selama proses pembelajaran  

3.2.2.4 Refleksi  

a. Peneliti bersama kolabolator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus pertama. 

b. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus pertama. 

c. Membuat daftar permsalahan yang muncul pada sikhlus pertama. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua 

 

3.2.3 Siklus  ketiga  

3.2.3.1 Perencanaan  

1. Menelaah SK, KD, indikator, materi pembelajaran IPS bersama kolaborator. 

2. Menuyusun perangkat pembelajaran dengan materi utama menghargai 

tokoh-tokoh kemerdekaan. 

3. Menyiapkan materi sekaligus video pembelajaran. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa kuis. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan catatan lapangan pembelajaran IPS 

melalui model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran. 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan Awal (±10 menit): 
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1. Guru mengucapkan salam, memimpin doa, dan melakukan presensi.  

2. Guru mengulas kembali materi pelajaran sebelumnya. 

3. Guru memberi apersepsi : mengajak siswa bernyanyi lagu maju tak 

gentar. 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

5. Guru menyampaikan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

b. Kegiatan Inti (±45 menit): 

1. Siswa mengamati guru menyajikan materi ( Eksplorasi ) 

2. Siswa mengamati penjelasan guru menganai video yang telah 

ditampilkan . ( Eksplorasi ) 

3. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai video yang ditampilkan . ( 

Eksplorasi ) 

4. Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang. ( Elaborasi ) 

5. Siswa mendapatkan LKS untuk dikerjakan secara kelompok.( Elaborasi ) 

6. Setiap kelompok membuat kotak sesuai kebutuhan kemudian menomori 

kotak tersebut suai perintah guru.( Elaborasi ) 

7. Siswa menjawab soal dari guru dan menuliskannya ke dalam kotak 

sesuai nomor.  

8. Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. ( 

Elaborasi ) 

9. Kelompok yang menjawab dengan benar memberikan tanda checklist (√)  

pada kotak dan diwajibkan berteriak “hore!!”.( Elaborasi ) 
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10. Nilai siswa dhitung dari  jawaban yang benar dan yang paling sering 

berteriak “horee!” 

11. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. ( Konfirmasi ) 

12. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami.( Konfirmasi ) 

13. Kelompok yang paling banyak menjawab dengan benar dan yang paling 

sering berteriak “horee!!” mendapatkan reward . ( Konfirmasi ) 

b. Kegiatan akhir (±15 menit): 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

3. Guru memberi tindak lanjut berupa remidial dan pengayaan. 

3.4.3.4 Observasi  

1. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

Course Review Horay 

2. Mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran IPS melalui 

model Course Review Horay 

3. Mencatat hal-hal penting selama proses pembelajaran  

3.4.3.5 Refleksi  

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus ketiga. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus ketiga. 

c. Membuat kesimpulan apakah siklus dapat dilanjutkan atau tidak. 
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3.3 Data dan Cara Pengumpulan Data 

3.3.1 Sumber data 

3.3.1.1 Guru 

Sumber data guru berasal dari hasil observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model Course Review Horay berbantuan video 

pembelajaran. 

3.3.1.2 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga yang berupa 

lembar aktivitas siswa. Data yang diperoleh dari hasil kuoseioner / angket yaitu 

jawaban siswa terkait dengan pembelajaran IPS melalui model Course Review 

Hoaray. 

3.3.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes dan hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran, catatan lapangan dan hasil foto 

sebagai alat dokumentasi yang digunakan untuk menggambarkan jalannya 

pelaksanaan pembelajaran. 

3.3.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data catatan lapangan berasal dari catatan selama 

prosespembelajaran berupa data aktivitas siswa dan keterampilan guru.  

3.3.2 Jenis Data 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data yang 

dapat dikumpulkan oleh peneliti yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. 
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Penjelasan dari masing-masing jenis data adalah sebagai berikut. (Arikunto, 

2012:131).  

3.3.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan nilai hasil belajar siswa yang dianalisis 

secara teknik analisis statistik deskriptif (Arikunto, 2012:131). Teknik analisis 

statistik deskriptif dilakukan dengan menentukan mean, median, modus, nilai 

terendah, nilai tertinggi, dan ketuntasan belajar baik secara individual maupun 

klasikal yang ditampilkan dalam bentuk presentase.  

3.3.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi selama tindakan 

berlangsung dengan format lembar observasi berupa keterampilan guru dalam 

pembelajaran dan aktivitas siswa. Data kualitatif diwujudkan dengan kriteria 

dengar skor 1 sampai dengan 4 yang dilakukan melalui proses belajar yang 

dikategorikan menjadi sangat baik, baik, cukup dan kurang.  

 

3.3.3 Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode tes dan nontes. 

3.3.3.1 Teknik Tes 

Tes menurut Poerwanti, dkk. (2008:4.3) adalah himpunan pertanyaan 

yang harus dijawab peserta tes dengan tujuan untuk mengukur indikator 

pencapaian kompetensi peserta tes. Teknik tes digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa. Instrumen yang digunakan berupa soal evaluasi dalam bentuk 

tertulis. 
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3.3.3.2 Teknik  Nontes 

Alat-alat nontes yang sering digunakan untuk melakukan penilaian 

menurut Poerwanti (2008:3.19) antara lain: pengamatan atau observasi, angket, 

analisa sampel kerja, analisis tugas, checklists dan rating scales, portofolio, 

komposisi dan presentasi, serta proyek individu dan kelompok. Berikut ini 

teknik nontes yang digunakan peneliti: 

3.3.3.2.1 Observasi 

Observasi terkait dengan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar yang 

dilakukan, baik secara formal yaitu menggunakan instrumen yang sengaja 

dirancang untuk mengamati unjuk kerja dan kemajuan belajar siswa maupun 

secara informal yaitu tanpa menggunakan instrumen (Poerwanti, dkk. 2008:2-

26). Kegiatan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa ketika pembelajaran berlangsung. 

3.3.3.2.2 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data skor siswa sebelum 

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

pembelajaran dari awal sampai akhir. 

3.3.3.2.3 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan yang berisi hal-hal yang tidak dapat 

terekam melalui lembar observasi yang berfungsi untuk memperkuat data yang 

telah diperoleh sebagai bahan dalam analisis dan untuk keperluan refleksi 

(Arikunto, dkk. 2012:78). 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pembelajaran IPS 

melalui model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran : 

3.4.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dianalisis menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk 

mengolah karakteristik data yang berkaitan dengan menjumlah, merata-rata, 

mencari titik tengah, mencari presentase, dan menyajikan data yang menarik, 

mudah dibaca, dan diikuti alur berpikirnya (Arikunto, 2012:131-132). 

Kemudian, data kuantitatif tersebut disajikan dalam bentuk presentase. Berikut 

ini langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dalam 

penelitian ini: 

1) Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor = 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100% (rumus bila menggunakan skala 100%) 

Keterangan:  

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

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

penguraian). 

St = Skor teoritis          (Poerwanti dkk, 2008:6-15–6.16) 

2) Data nilai rata-rata kelas dianalisis menggunakan rumus: 

x =  
 fixi

 fi
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Keterangan:  

x = Mean untuk data bergolong 

 fi = Jumlah data/sampel 

fixi= Produk perkalian antara fi pada interval data dengan tanda Kelas (xi). Tanda 

kelas (xi) adalah rata-rata dari nilai terendah dan nilai tertinggi setiap interval data. 

(Sugiyono, 2012: 54) 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal, digunakan rumus 

sebagai berikut (Aqib, 2011:41). 

% ketuntasan belajar =  
jumlah siswa yang tuntas

jumlah seluruh siswa
× 100%            

Data hasil belajar siswa dapat dianalisis secara kuantitatif untuk memperoleh 

simpulan dengan menggunakan tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.1  

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 

Tingkat Keberhasilan % Kualifikasi 

≥ 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

<20% Sangat Rendah 

(Aqib, 2011:41) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

SDN Gisikdrono 03 dengan KKM klasikal dan individual yang dikelompokkan ke 

dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 Batas Ketuntasan Minimal 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi  

Individual  Klasikal  

≥ 67 ≥ 80 Tuntas  

<67 < 80 Tidak Tuntas 

 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas. 

3.4.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi terhadap keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Data kualitatif dipaparkan dalam 

bentuk kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. Poerwanti, dkk. (2008:6-9) menguraikan tahap-tahap mengolah 

data skor, yaitu: 

a) Menentukan skor terendah. 

b) Menentukan skor tertinggi. 

c) Mencari median (nilai tengah). 

d) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori. Kategori yang ditetapkan 

peneliti adalah sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Jika: 

M   = Skor Maksimal 

K    = Skor Minimal  

n     = Banyaknya data/skor 

Mencari n = (M - K) + 1 
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Menurut Herryanto dan Hamid (2008: 5.3) rumus untuk menentukan kuartil 

adalah: 

M = skor tertinggi 

K = skor terendah 

n = banyak skor = (M-K) + 1 

K2 = Median, Letak K2 = 
2

4
 (n+1) untuk data ganjil dan genap 

K1 = kuartil pertama  

Letak K1 = 
1

4
 (n+2) untuk data genap, atau 

K1 =   
1

4
 (n+1) untuk data ganjil 

K3 = kuartil ketiga 

Letak K3=   
1

4
 (3n+2) untuk data genap, atau 

K3 = 
3

4
 (n+1)  untuk data ganjil 

K4 = kuartil keempat = M  

(Herrhyanto, 2008: 5.3) 
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Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan ke dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Keberhasilan Data Kualitatif 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai sebagai berikut : 

a. Pedoman Penilaian Keterampilan Guru 

K : skor min = 0 

M : skor maks = 36 

n : banyaknya skor = (36 – 0) + 1 = 37 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾1 =  
1

4
  𝑛 + 1  =  

1

4
 (37 + 1) =  

1

4
× 38 = 9,5 

𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾1 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾1 +  𝐾 − 1 =  9,5 − 1 = 8,5 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾2 =
2

4
 (n + 1)  =

2

4
  37 + 1  =

2

4
× 38 = 19 

𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾2 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾2 +  𝐾 − 1 =  19 − 1 = 18 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾3 =  
3

4
  𝑛 + 1 =  

3

4
 (37 + 1) =  

3

4
 × 38 =  28,5 

𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾3 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾3 +  𝐾 − 1 = 28,5 − 1 = 27,5  

 

 

 

Kriteria Keberhasilan Skala Penilaian Kualifikasi 

K3 ≤ skor ≤ M Sangat Baik Tuntas 

K2 ≤ skor <K3 Baik Tuntas 

K1 ≤ skor <K2 Cukup Tidak tuntas 

K ≤ skor <K1 Kurang Tidak tuntas 
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Tabel 3.4 Keberhasilan Keterampilan Guru 

Kriteria Keberhasilan Skala Penilaian 

27,5 ≤ skor ≤36 Sangat Baik   (SB) 

18 ≤ skor <27,5 Baik        (B) 

8,5 ≤ skor <18 Cukup     (C) 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang      (D) 

 

b. Pedoman Penilaian Aktivitas Siswa 

K : skor min = 0 

M : skor maks = 40 

n : banyaknya skor = 40 - 0 + 1 = 41 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾1 =  
1

4
  𝑛 + 1  =  

1

4
 (41 + 1) =  

1

4
× 42 = 10,5 

𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾1 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾1 +  𝐾 − 1 =  10,5 − 1 = 9,5 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾2 =
2

4
 (n + 1)  =

2

4
  41 + 1  =

2

4
× 42 = 21 

𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾2 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾2 +  𝐾 − 1 =  21 − 1 = 20 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾3 =  
3

4
  𝑛 + 1 =  

3

4
 (41 + 1) =  

3

4
 × 42 =  31,5 

𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾3 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾3 +  𝐾 − 1 = 31,5 − 1 = 30,5  

Tabel 3.5 Keberhasilan Aktivitas Siswa 

Kriteria Keberhasilan Skala Penilaian 

30,5≤ skor ≤ 40 Sangat Baik   (SB) 

20 ≤ skor <30,5 Baik            (B) 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup     (C) 

0 ≤ skor <9,5 Kurang      (D) 
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c. Pedoman Penilaian Hasil Belajar Ranah Afektif 

K : skor min = 0 

M : skor maks = 16 

n : banyaknya skor = (16 – 0) + 1 = 17 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾1 =  
1

4
  𝑛 + 1  =  

1

4
 (17 + 1) =  

1

4
× 18 = 4,5 

𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾1 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾1 +  𝐾 − 1 =  4,5 − 1 = 3,5 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾2 =
2

4
 (n + 1)  =

2

4
  17 + 1  =

2

4
× 18 = 9 

𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾2 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾2 +  𝐾 − 1 =  9 − 1 = 8 

 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾3 =  
3

4
  𝑛 + 1 =  

3

4
 (17 + 1) =  

3

4
 × 18 =  13,5 

𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾3 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾3 +  𝐾 − 1 = 13,5 − 1 = 12,5  

Tabel 3.6 Keberhasilan Hasil Belajar Ranah Afektif 

Kriteria Keberhasilan Skala Penilaian 

12,5≤ skor ≤ 16 Sangat Baik   (SB) 

8 ≤ skor <12,5 Baik            (B) 

3,5 ≤ skor < 8 Cukup     (C) 

0 ≤ skor <3,5 Kurang      (D) 

 

d. Penilaian Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

K : skor min = 0 

M : skor maks = 12 

n : banyaknya skor = (12 – 0) + 1 = 13 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾1 =  
1

4
  𝑛 + 1  =  

1

4
 (13 + 1) =  

1

4
× 14 = 3,5 
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𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾1 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾1 +  𝐾 − 1 =  3,5 − 1 = 2,5 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾2 =
2

4
 (n + 1)  =

2

4
  13 + 1  =

2

4
× 14 = 7 

𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾2 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾2 +  𝐾 − 1 =  7 − 1 = 6 

𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾3 =  
3

4
  𝑛 + 1 =  

3

4
 (13 + 1) =  

3

4
 × 14 = 10,5 

𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾3 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ = 𝐿𝑒𝑡𝑎𝑘 𝐾3 +  𝐾 − 1 = 10,5 − 1 = 9,5  

Tabel 3.7 Keberhasilan Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

Kriteria Keberhasilan Skala Penilaian 

9,5≤ skor ≤ 12 Sangat Baik   (SB) 

6 ≤ skor < 9,5 Baik            (B) 

2,5 ≤ skor < 6 Cukup     (C) 

0 ≤ skor <2,5 Kurang      (D) 

 

3.4 Indikator Keberhasilan 

 Pembelajaran IPS dengan menerapkan model Course Review Hoaray 

berbantuan Video Pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

dengan materi perkembangan teknologi di kelas VA SDN Gisikdrono 03 

dengan indikator sebagai berikut:  

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model Course 

Review Horay berbantuan Video Pembelajaran meningkat dengan kriteria 

baik dengan skor minimal 18. 

b.  Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Course 

Review Hoaray berbantuan Video Pembelajaran meningkat dengan kriteria 

baik dengan skor minimal 20. 
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c. Hasil belajar siswa ranah kognitif kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota 

Semarang dalam pembelajaran IPS menerapkan Course Review Hoaray 

berbantuan media Video Pembelajaran mencapai ketuntasan minimal ≥ 80% 

dan individual sebesar ≥ 67 (KKM), hasil belajar ranah afektif dengan 

kriteria baik dengan skor minimal 8, dan hasil belajar ranah psikomotor 

dengan kriteria baik dengan skor minimal 6 . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas melalui penerapan model pembelajaran 

Course Review Horay berbantuan media video pembelajaran pada 

pembelalajaran IPS siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang 

dilaksanakan dalam 3 siklus. Hasil penelitian diperoleh dari observasi pada 

saat pembelajaran dan evaluasi yang dilaksanakan pada setiap akhir 

pertemuan. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sedangkan data kuantitatif diperoleh 

dari evaluasi individual. Berikut ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian 

yang terdiri dari keterampilan guru , aktivitas siswa, dan proses pembelajaran 

dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan media video pembelajaran pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 

03 Kota Semarang. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Prasiklus 

Hasil pengamatan yang dilakukan pada pembelajaran IPS siswa kelas 

VA ditemukan bahwa pembelajaran IPS belum dapat dilaksanakan dengan 

maksimal sehingga hasil yang dicapai juga belum maksimal. Berdasarkan 

hasil refleksi diri, terdapat beberapa penyebab permasalahan yang muncul 

dalam pembelajaran, yaitu: (1)guru sudah menggunakan model dan media 

tetapi penggunaan kurang optimal dan guru belum menerapkan metode 

pembelajaran yang mengakifkan siswa. (2) Siswa sulit dikondisikan, sering 
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tidak mendengarkan penjelasan guru, bermain sendiri dan gaduh didalam 

kelas. Faktor diatas menyebabkan hasil belajar siswa di bawah KKM.. Hasil 

belajar siswa secara klasikal masih dibawah KKM yang ditetapkan. Adapun 

nilai hasil belajar siswa dapat dijelaskan dalam tabel dan diagram dibawah ini 

Tabel 4.1  Nilai Hasil Belajar IPS Prasiklus 

No. Keterangan Nilai Jumlah siswa 

1 Nilai Rata-rata kelas 65,41 - 

2 Nilai Tertinggi 85 - 

3 Nilai Terendah 45 - 

4 Siswa Tuntas Belajar - 15 

5 Siswa Tidak Tuntas Belajar - 21 

6 Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 41,67 % - 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa persentase ketuntasan 

siswa 41,66 % (15 dari 36 siswa) dengan sebanyak 3 siswa memperoleh nilai 

tertinggi sebesar 85 dan sebanyak 2 siswa memperoleh nilai terendah sebesar 

50. Nilai rata-rata kelas sebesar 65,41 . Data tersebut dapat disajikan dalam 

bentuk diagram 4.1 berikut. 
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     Diagram 4.1 Hasil Belajar IPS Prasiklus 

 

Gambar 4.2 Diagram Ketuntasan Prasiklus 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I  

4.1.2.1 Perencanaan Siklus I 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti membuat berbagai 

perencanaan yaitu:  

a. Mengidentifikasi SK,KD dan indikator terkait materi pembelajaran. 

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

materi, Lembar Kerja Siswa, Kisi- kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci 
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jawaban dan instrumen penilaian dengan model pembelajaran Course 

Review Horay  pada materi pembentukan BPUPKI dan PPKI.  

Kompetensi Dasar : 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Indikator :  

1. Menjelaskan proses perumusan dasar negara Indonesia 

2. Menjelaskan peranan tokoh- tokoh yang berperan dalam proses peru-

musan dasar Negara Indonesia.  

3. Membandingkan hasil rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan 

Pancasila 

c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa video pembelajaran 

yang berkaitan dengan materi.  

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dan catatan lapangan.  

      4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan siklus I merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan 

oleh peneliti menggunakan model Course Review Horay berbantuan media 

video pembelajaran. Pertemuan siklus I dilaksanakan pada: 

    Hari/Tanggal  : Rabu, 4 Maret 2015 

Pokok Bahasan  : Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

Kelas/Semester  : VA/2 

Waktu   : 2 jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 
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Pukul   : 11.00 – 12.10 

Kegiatan pada pertemuan siklus I ini meliputi pendahuluan, kegiatan 

inti, dan penutup. 

1) Pendahuluan(± 10 menit) 

Kegiatan pendahuluan diawali dengan guru memberikan salam kepada 

siswa. Pada saat pembelajaran IPS siklus I dilaksanakan setelah jam istirahat, 

maka guru tidak memipimpin untuk berdoa karena sudah dilaksanakan di awal 

pembelajaran. Selanjutnya guru mengingatkan siswa untuk menyiapkan alat 

tulis dan buku pelajaran IPS di atas meja. Selanjutnya guru melakukan 

apersepsi “ setiap tanggal 17 Agustus kita meranyakan hari apa? 

Bagaimanakah perjuangan pahlawan kita dahulu untuk mencapai 

kemerdekaan? Salah satunya yaitu pembentukan BPUPKI dan PPKI. Untuk 

memberi motivasi siswa guru melakuakan apersepsi mengajak siswa 

bernyanyi lagu 17 Agustus bersama- sama, kemudian guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran serta materi yang akan dipelajari yaitu mengenai peranan 

BPUPKI dan PPKI. 

2) Kegiatan Inti (± 45 menit) 

Pada kegiatan inti dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi dengan penjelasan proses pembelajaran sebagai berikut. 

a. Eksplorasi 

Siswa mengamati media video pembelajaran yang berisi tentang materi 

BPUPKI dan PPKI. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai  

video  yang telah ditampilkan.  
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b. Elaborasi 

Selanjutnya guru tanya jawab menganai video pembelajaran dan 

memberikan penjelasan tentang materi. Setelah memberi penjelasan, guru 

meminta siswa untuk membentuk kelompok masing-masing kelompok terdiri 

atas 4 anak. Guru membagikan lembar kerja siswa dan menjelaskan petunjuk 

pengerjaan lembar kerja siswa. Siswa menggambar kotak yang jumlahnya 

sembilan kotak dan menuliskan nomor secara acak pada kotak tersebut. 

Selanjutnya guru membacakan soal. Siswa mendiskusikan jawaban kemudian 

menuliskan jawaban pada kotak yang nomornya disebutkan oleh guru. 

Kelompok yang jawabannya benar langsung berteriak horee ! Nilai kelompok 

dihitung berdasarkan jumlah check list jawaban yang benar. Setelah semua 

soal terjawab, guru bersama siswa menghitung jumlah hore yang didapatkan 

setiap kelompok. Setelah melakukan permainan Course Review Horay, masih 

dalam berkelompok siswa mengerjakan lembar kerja kelompok berupa 

menggambar struktur organisasi BPUPKI atau PPKI sesuai dengan 

kesepakatan kelompok. 

c. Konfirmasi 

Guru bersama siswa mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari 

masing-masing kelompok. Guru memberikan reward terhadap kelompok yang 

baik.Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap materi 

yang baru saja di pelajari. 

3) Kegiatan Akhir (± 15 menit) 
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Kegiatan akhir berupa kegiatan penyimpulan materi, tes evaluasi dan 

pemberian tindak lanjut. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

Selanjutnya siswa mengerjakan soal evaluasi berupa 10 soal pilihan ganda dan 

5 uraian singkat. Guru memberikan tindak lanjut pada siswa berupa 

pengayaan bagi siswa yang tuntas dan remedial bagi siswa yang tidak tuntas. 

Serta guru berpesan untuk mempelajari materi selanjutnya.  

4.1.2.3 Hasil Observasi Proses Pembelajaran  

4.1.2.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru  

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan media video pembelajaran pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 

03 Kota Semarang diperoleh data sebagai berikut.  
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Tabel 4.2  Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

No 

 

Indikator keterampilan Guru 

Deskripsi yang tampak   

Jumlah 

Skor  

A B C D 

1 Mempersiapkan siswa menerima pelajaran √ √ √ - 3 

2 Menjelaskan materi pelajaran √ - √ - 2 

3 Menampilkan media video pembelajaran 

dalam pembelajaran 

√ √ - - 2 

4 Tannya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran  

√ √ - - 2 

5 Membagi kelas dalam beberapa kelompok  √ √ - √ 3 

6 Membimbing kelompok dalam menjawab 

pertanyaan sesuai nomor-nomor kotak 

√ √ - √ 3 

7 Membimbing jalannya permainan dengan 

model Course Review Horay 

- √ - √ 2 

8 Memberikan penghragaan kepada kelompok 

dengan jumlah hore dan jawaban benar 

terbanyak 

√ √ - √ 3 

9 Menutup pelajaran  √ - √ √ 3 

Jumlah perolehan skor 24 

Presentase keberhasilan 66,66 % 

Kateogori Baik 

 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada  siklus I, skor yang 

diperoleh yaitu sebesar 24 dengan kriteria baik dan memenuhi kualifikasi tuntas. 

Berikut ini  penjabaran observasi dan catatan lapangan sesuai dengan indikator 

keterampilan guru yang telah ditentukan.  
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1. Mempersiapkan siswa menerima pelajaran 

 Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa menerima pelajaran 

memperoleh skor 3, yaitu menarik perhatian siswa dengan menampilkan media, 

menimbulkan motivasisiswa dalam  mengikuti pelajaran, memberikan acuan 

berupa menyampaikan tujuan pembelajaran dan belum menghubungkan 

pengetahuan awal siswa dengan meteri yang akan dipelajari (apersepsi). Karena 

guru hanya langusng terfokus pada penjelasan materi. 

2. Menjelaskan Materi 

 Guru menjelaskan materi dengan jelas, guru telah memberikan 

penekanan-penekanan pada materi yang dirasa penting. Namun dalam 

penjelasan guru belum menyertai disertai dengan contoh dan guru belum 

memberikan balikan. Sehingga pada keterampilan menjelaskan materi 

mendapatkan skor 2. Guru hanya memusatkan perhatian siswa pada materi 

yang akan dipelajari. 

3. Menampilkan media video pembelajaran dalam pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menampilkan media video pembelajaran 

pada  proses pembelajaran siklus I memperoleh skor 2. Isi media video 

pembelajaran yang ditampilkan sudah sesuai materi, media video 

pembelajaran menarik perhatian. Tetapi media yang ditampilkan belum 

memberikan motivasi dan tidak mudah dipahami siswa. Hal ini dikarenakan 

media yang ditampilkan bergambar hitam putih. Sehingga siswa tidak 

termotivasi. 
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4. Tanya jawab mengenai materi pelajaran 

Guru memberikan pertanyaan secara jelas dan singkat, pertanyaaan 

yang diberikan fokus pada materi. Guru belum memberikan waktu berfikir 

dan belum memberikan giliran. Pada keterampilan menanyakan materi yang 

belum jelas ini guru memperoleh skor sebesar 2. Karena guru hanya 

memberikan pertanyaan kepada siswa-siswa tertentu. 

5. Membagi kelas dalam beberapa kelompok 

Dalam keterampilan ini guru memperoleh skor 3. Guru menjelaskan 

tujuan pembentukan kelompok, meminta siswa berkumpul ke dalam beberapa 

kelompok kemudian menjelaskan peraturan permainan dalam kelompok. Guru 

belum membantu siswa dalam mengatur tempat duduk. Sehingga siswa gaduh 

saat penataan kelompok. 

6. Membimbing kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai nomor kotak 

Dalam  membimbing  kelompok  pada siklus I ini guru sudah 

memusatkan perhatian siswa memberikan waktu berfikir, menutup diskus. 

Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi belum tampak dalam siklus I. 

Indikator ini mendapatkan 3 skor. 

7. Membimbing jalannya permaian dengan model Course Review Horay 

Skor yang diperoleh guru pada keterampilan membimbing jalannya 

permaian dengan model Course Review Horay adalah 2. Pada saat 

pembelajaran  guru belum menanyakan kesulitan yang dhadapi saat 

melakukan permainan, guru belum mengingatkan untuk jujur dalam 

mengoreksi jawabannya. Sedangkan 2 deskriptor yang tampak, guru 
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mengingatkan siswa untuk berteriak hore atau yel-yel lainnya dan 

membimbing siswa dalam mencocokan jawaban secara bersama-sama. Hal ini 

dikarenakan guru hanya memfokuskan diri pada proses permainan 

berlangsung. 

8. Memberikan penghargan kepada kelompok dengan jumalah hore dan 

jawaban benar terbanyak. 

Kegiatan yang dilakukan guru setelah membimbing jalannya 

permainan adalah menghitung bersama-sama siswa jumlah hore dan jawaban 

benar yang diperoleh siswa. Guru memberikan penguatan pada kelompok 

terbaik serta memberikan penguatan kepada pribadi tertentu. Deskiptor yang 

belum tampak yaitu guru belu memberikan motivasi kepada kelopok lain. 

Sehingga dalam keterampilan ini yang muncul 3 deskriptor. Guru belum 

memberikan penguatan kepada kelompok yang mendapatkan nilai terendah 

untuk semakin bersemangat dalam pembelajaran. 

9. Menutup Pelajaran 

Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran di akhir kegiatan 

pembelajaran, guru telah memberikan mengadakan evaluasi di akhir 

pembelajaran serta memberikan tindak lanjut berupa remedial bagi yang tidak 

tuntas dan pengayaan bagi yang tuntas. Namun guru belum melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Keterampilan 

menutup pelajaran pada siklus I ini guru mendapt skor 3. Hal ini dikarenakan 

guru kurang pandai dalam mengatur alokasi waktu, sehingga refleksi belum 

dilakukan. 
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Berdasarkan paparan hasil observasi keterampilan guru pada 

pelaksanaan tindakan siklus I dapat diketahui secara rinci deskriptor yang 

tampak. Adapun hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan 

siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Adapun perolehan skor tiap indikator dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 4.1  Diagram Perolehan Data Keterampilan Guru Siklus I 

4.1.3.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

Paparan hasil observasi aktivitas siswa yang sudah dijelaskan, 

menunjukkan indikator yang tampak pada aktivitas siswa. Berikut tabel yang 
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menunjukkan hasil observasi aktivitas siswa secara umum pada pelaksanaan 

tindakan siklus I. 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus I 

No. 
Indikator 

Skor 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
1 

2 3 4 

1 
Mempersiapkan diri 

menerima pelajaran 
3 21 11 1 82 2,27 

2 
Mendengarkan penjelasan 

guru tentang materi 
17 10 9 - 64 1,77 

3 
Memperhatikan penayangan 

media video pembelajaran 
5 13 11 7 92 2,55 

4 
Menanyakan hal-hal yang 

belum jelas 
6 11 14 5 90 2,5 

5 

Berkelompok untuk 

melakukan permainan sesuai 

model course review horay 

- 10 20 6 104 2,88 

6 

Melakukan diskusi 

kelompok dalam menjaab 

pertanyaan sesuai nomor 

kotak 

2 12 17 5 97 2,69 

7 

Melakukan permainan untuk 

mendapatkan cross jawaban 

benar secara vertikal, 

horizontal maupun diagonal 

2 15 14 5 94 2,61 

8 
Menghargai prestasi belajar 

kelompok lain 
3 14 16 3 91 2,52 

9 
Mengerjakan soal evaluasi - 17 14 5 96 2,66 

10 
Mengikuti kegiatan akhir 2 22 11 1 83 2,30 

Jumlah skor 
893 

Rata-rata skor 
24,80 

Kriteria 
Baik 

Kualifikasi 
Tuntas 
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 Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada 

tindakan siklus I mencapai kriteria baik dan memenuhi kualifikasi tuntas sesuai 

dengan perolehan skor rata-rata sebesar 24,80. 

 Berdasarkan observasi aktivitas siswa yang telah dilakukan pada 

pelaksanaan tindakan siklus I, perolehan  skor rata-rata yaitu sebesar 24,80 

dengan kriteria baik dan memenuhi kualifikasi tuntas. Secara lebih rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

a. Mempersiapkan diri menerima pelajaran 

 Skor aktivitas siswa yang diperoleh pada indikator mempersiapkan diri 

menerima pelajaran yaitu 2,27. Terdapat 3 siswa yang mendapatkan skor 1, 21 

siswa mendapatkan skor 2, 11 siswa mendapatkan skor 3 dan 1 siswa 

mendpaatkan skor 4.   

b. Mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

 Indikator mendengarkan penjelasan guru mendapat rata-rata skor sebesar 

1,77.  Sebanyak 17 siswa mendapatkan skor 1, 10 siswa mendapatkan skor 2, dan 

9 siswa mendapatkan skor 3. 

c. Memperhatikan penayangan media video pembelajaran 

Pada indikator ini mendapat rata-rata skor 2,55. Berdasarkan tabel di atas, 

5 orang siswa mendapatkan skor 1, 13 siswa mendapatkan skor 2, 11 siswa 

mendapatkan skor 3 dan 7 siswa mendapatkan skor 4.  

d. Menanyakan hal-hal yang belum jelas 

. Skor yang diperoleh pada indikator menanyakan hal-hal yang belum jelas 

adalah 2,5. Dalam tabel 4.4 terdapat 6 siswa mendapatkan skor 1, 11 siswa 
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mendapatkan skor 2, 14 siswa mendapatkan skor 3 dan 5 siswa mendapatkan skor 

4. 

e. Berkelompok untuk melakukan permainan sesuai model Course Review Horay 

Skor yang diperoleh pada indikator ini adalah 2,8. Siswa yang mendapatkan 

skor 2 sebanyak 10 siswa, 20 siswa mendapatkan skor 3, dan 6 siswa 

mendapatkan skor 4. 

f. Melakukan diskusi kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai nomor kotak 

Skor yang diperoleh pada indikator melakukan diskusi kelompok dalam 

menjawab pertanyaan sesuai nomor kotak adalah 2,69.  Berdasarkan tabel 4.4, 2 

siswa mendapatkan skor 1, 12 siswa mendapatkan skor 2, 17 siswa mendapatkan 

skor 3 dan 5 siswa mendapatkan 5 skor.  

g. Melakukan permainan untuk mendapatkan tanda √  jawaban benar secara 

vertikal, horizontal maupun diagonal pada kotak Course Review Horay 

Sehingga pada indikator ini memperoleh skor 2,61. Siswa yang 

mendapatkan skor 1 sebanyak 2 siswa, 15 siswa mendapatkan skor 2, 14 siswa 

mendapatkan skor 3, dan 5 siswa mendapatkan skor 4.  

h. Menghargai prestasi belajar kelompok lain 

3 siswa mendapatkan skor 1, 14 siswa siswa mendapatkan skor 2, 16 siswa 

mendapatkan skor 3, dan 3 siswa mendapatkan skor 4. Jumlah skor yang 

diperoleh yaitu 2,52.  

i. Mengerjakan soal evaluasi 

Jumlah skor yang diperoleh 2,66. Siswa yang mendapatkan skor 2 ada 17 

siswa, 14 siswa mendapatkan skor 3, 5 siswa mendapatkan skor 4. 
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j. Mengikuti kegiatan akhir 

Jumlah skor dalam indikator ini 2,30. Jumlah 2 siswa mendapatkan skor 

1,22 siswa mendapatkan skor 2, 11 siswa mendapatkan skor 3 dan 1 siswa 

mendapatkan skor 4. 

Adapun perolehan skor tiap indikator juga dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 4.2. Diagram Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus I 

4.1.2.3.3  Paparan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS Siklus I 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Course Review Horay berbantuan media video pembelajaran  pada siklus I yaitu 
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hasil tes evaluasi materi peranan BPUPKI dan PPKI (Ranah Kognitif), penilaian 

karakter (Ranah Afektif), dan penilaian produk yang diperoleh dari hasil kerja 

kelompok (Ranah Psikomotorik). Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran 

siklus I sebanyak 36 siswa dan terbentuk menjadi 9 kelompok, masing-masing 

beranggotakan 4 siswa Deskripsi hasil belajar ranah kognitif, afektif dan 

prikomotorik  siklus I sebagai berikut:  

a) Hasil Belajar Ranah kognitif 

Hasil belajar ranah kognitif pada penelitian ini menggunakan hasil tes 

evaluasi siswa di akhir pembelajaran setiap siklus. Nilai terendah yang diperoleh 

pada hasil belajar ranah kognitif siklus I ini adalah 50 dan nilai tertinggi 90. 

Jumlah siswa yang tidak tuntas atau belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

sebanyak 16 anak. Nilai rata-rata siswa sebesar 67,08 diperoleh dengan 

menjumlahkan nilai seluruh siswa kemudian dibagi jumlah seluruh siswa. 

Nilai hasil belajar kognitif siswa siklus I disajikan dalam tabel distribusi nilai 

sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

No Hasil Belajar Prasiklus Siklus I 

1. Nilai terendah 45 50 

2. Nilai tertinggi 85 90 

3.  Rata-rata 65,41 67,08 

4. Tidak tuntas 58,33 % 44,44 % 

5. Tuntas 41,67% 55,56% 
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 Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat perbandingan prasiklus dan siklus I 

mengalami peningkatan ketuntasan klasikal yang diperoleh siklus I meningkat 

dari 41,67 % menjadi 55,56%. Berikut ini lebih jelas dapat dilihat pada grafik 

batang : 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.4 Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa Prasiklus dan Siklus I 

 

Selengkapnya disajikan persentase ketuntasan belajar klasikal dalam 

diagram sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.5 Ketuntasan Klasikal Siswa Prasiklus dan Siklus I  
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Dari grafik 4.4 dan 4.5, menunjukkan persentase ketuntasan klasikal 

prasiklus mengalami peningkatan dari 41,67% menjadi 55,56% setelah 

pelaksanaan siklus I. Data awal nilai rata-rata kelas prasiklus adalah 65,41. 

Perolehan nilai terendah 50 dan perolehan nilai tertinggi 85. Adapun siswa yang 

belum tuntas yaitu 21 siswa (sebesar 58,33%) dan siswa yang sudah tuntas yaitu 

15 siswa (sebesar 41,66%). Setelah melaksanakan siklus I, nilai rata-rata kelas 

yaitu 68,92. Perolehan nilai terendah 50 dan perolehan nilai tertinggi yaitu 90.  

b) Hasil Belajar Ranah afektif 

Pengamatan karakter siswa dilakukan oleh observer dengan subjek 

pengamatan 36 siswa dengan empat aspek karakter yang diamati yaitu tanggung 

jawab, percaya diri, toleransi dan gotong-royong. Hasil pengamatan karakter 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model pembelajaran Course 

Review Horay berbantuan media video pembelajaran  pada siklus I diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus I 

No Indikator 

Jumlah Siswa 

Mendapat Skor Jumlah Skor Rata-rata 

1 2 3 4 

1 Tanggungjawab  4 10 21 1 94 2,5 

2 Kejujuran  3 22 8 3 86 2,3 

3 Gotong royong  2 15 15 4 96 2,5 

4 Ingin tahu 7 19 10 - 77 2, 08 

Jumlah 353 9,54 

Kategori Cukup 
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Perolehan skor hasil pengamatan karakter siswa siklus I juga dapat dilihat pada 

grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram  4.6 Hasil analisis ketercapaian karakter Siklus I 

Berdasarkan tabel 4.5 dan grafik 4.6  jumlah skor pengamatan karakter 

yang diperoleh seluruh siswa di kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang 

yaitu 353 dengan total skor rata-rata 9,54 termasuk dalam kategori cukup. 

Perolehan akan dijelaskan lebih rinci berikut ini 

1). Tanggung jawab 

Indikator tanggung jawab memperoleh rata-rata skor 2,54. Ditunjukkan 

data sebanyak 4 siswa memperoleh skor satu, 10 siswa memperoleh skor dua, 21 

siswa memperoleh skor tiga, dan 1 siswa memperoleh skor empat. Deskriptor 

yang jarang tampak pada indikator ini yaitu melaksanakan kewajiban. Hal ini 

terlihat ketika siswa berkelompok mereka ingin menentukan anggota 

kelompoknya sendiri.  
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2). Kejujuran 

Indikator percaya diri memperoleh rata- rata skor 2,3. Ditunjukan dengan 

data 3 siswa memperoleh skor 1, 22 siswa memperoleh skor 2, 8 siswa 

memperoleh skor 3, dan 3 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering 

muncul adalah mengerjakan sendiri bersama teman sekelompoknya. 

mengutamakan usaha sendiri daripada bantu, hal ini terlihat pada saat evaluasi. 

Siswa cukup percaya diri dalam mengerjakan soal. Namun derkriptor yang jarang 

muncul adalah mengemukakan pendapat dan maju kedepan kelas.  

3). Gotong royong  

Indikator toleransi memperoleh rata-rata skor 2,5. Ditunjukkan data 2 

siswa memperoleh skor satu, 15 siswa memperoleh skor 2, 15 siswa memperoleh 

skor 3 dan 4 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang jarang tampak pada 

indikator ini yaitu menerima pendapat orang lain. Siswa tidak menyimak 

prsesentasi kelompok lain, hal tersebut terlihat saat ada kelompok maju 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok lain masih ramai dan bermain sendiri. 

4). Ingin tahu  

Indikator ingin tahu memperoleh nilai rata- rata 2,08. Ditunjukan dengan 

data 7 siswa memperoleh skor 1, 19 siswa memperoleh skor 2, 10 siswa 

memperoleh skor 3, dan tidak ada siswa memperoleh skor 4. Hal ini menunjukkan 

rasa ingin tahu siswa masih rendah. Hanya beberapa siswa yang selalu aktif 

bertanya dan menjawab. 
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c) Hasil Belajar Ranah psikomotorik 

Tabel 4.8 Penilaian Produk Siklus I 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah 

skor 

Rata-Rata 

Siswa yang mendapat skor 

1 2 3 4 

1 Persiapan  - 12 20 4 100 2,77 

2 Pembuatan Produk - 8 24 4 104 2,88 

3 Penilaian Produk - 24 8 4  88 2,4 

Jumlah Skor 292 7,89 

Kategori Baik 

 

a. Persiapan  

Indikator persiapan terdapat 3 kelompok (12), 5 kelompok (20) siswa yang 

mendapatkan skor 3, dan 1 kelompok (4 siswa) mendapatkan skor 4. 

b. Pembuatan Produk 

Indikator pembauatan produk terdapat 2 kelompok (8 siswa) mendapatkan skor 

2, 6 kelompok  (24 siswa) mendapatkan skor 3 dan 1 kelompok (4  siswa) 

mendapatkan skor 4. 

c. Penilaian Produk 

Indikator penilaian produk pada siklus II sebanyak 6 kelompok (24 siswa) 

mendapatkan skor  2 dan 2 kelompok lainnya (8 siswa ) mendapatkan skor 

3,dan 1 kelompok ( 4 siswa) mendapatkan skor 4. 
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4.1.3.1 Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I, diperoleh data berupa catatan 

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

siswa pada pembelajaran IPS melalui model Course Review Horay berbantuan 

media video pembelajaran  perlu dianalisis kembali bersama kolaborator sebagai 

bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran siklus II. Berikut hasil 

refleksi pada pembelajaran siklus I. 

4.1.2.4.1 Pada keterampilan guru : 

a. Guru belum memberikan kaitan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari (apersepsi) 

b. Guru belum menjelaskan materi disertai contoh. 

c. Guru belum memberikan balikan. 

d. Media pembelajaran yang ditampilkan guru belum memotivasi siswa. 

e. Isi media yang ditampilkan guru kurang dipahami siswa. 

f. Guru belum memberikan giliran dan waktu berfikir 

g. Guru belum membantu siswa mengatur tempat duduknya. 

h. Guru belum memberikan kesempatan berpartisipasi. 

i. Guru belum menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa dalam melakukan 

permainan 

j. Dalam mengoreksi jawaban guru belum mengingatkan untuk jujur dalam 

berdiskusi kelompok. 

k. Guru belum memberi motivasi kepada kelompok lain untuk lebih semangat 

dalam mengikuti permainan sehingga hasilnya akan lebih maksimal. 
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l. Guru belum melakukan refleksi. 

4.1.2.4.2 Aktivitas Siswa 

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus I mendapatkan rata-rata skor 27,69 

dengan kriteria cukup, tetapi masih ada beberapa deskriptor yang tampak. 

Deskriptor tersebut antara lain: 

a. Banyak siswa yang tidak mau bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

b. Siswa belum aktif dalam mengikuti permainan Course Review Horay. 

c. Ada beberapa siswa yang curang dalam mengoreksi jawaban permainan. 

d. Banyak siswa yang tidak mau memberikan tepuk tangan pada kelompok 

terbaik. 

e. Banyak siswa yang tidak mencatat kesimpulan di akhir pembelajaran. 

f. Pada kegiatan emosional banyak siswa yang gaduh di dalam kelas dan 

mengganggu teman disebelahnya. 

4.1.2.4.3 Hasil Belajar Siswa 

 Sebesar 55,56 % siswa atau 20 dari 36 siswa mengalami ketuntasan belajar 

dan 16 siswa lainnya masih mendapat nilai di bawah KKM yaitu 67. Nilai 

tertinggi yang diperoleh siswa adalah 90. Sedangkan nilai terendah siswa adalah 

50. Rata-rata hasil belajar siswa adalah 67,08. Pada hasil belajar afektif skor rata-

rata yang diperoleh siswa adalah 9,54 dengan kriteria cukup. Jumlah skor 

keseluruhan  ranah  psikomotor yaitu 353 . 
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4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan hasil reflaksi siklus I, maka perlu diadakan revisi untuk 

memperbaiki proses pembelajaran pada siklus II. Adapun rencana perbaikan 

untuk pelaksanaan siklus berikutnya yaitu: 

4.1.2.5.1 Perbaikan keterampilan guru: 

a. Guru memberikan apersepsi. 

b. Guru memberikan kaitan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari (apersepsi) 

c. Guru menjelaskan materi disertai contoh. 

d. Guru memberikan balikan. 

e. Media pembelajaran yang ditampilkan guru harus memotivasi siswa. 

f. Isi media yang ditampilkan guru harus dipahami siswa. 

g. Guru harus memberikan giliran dan waktu berfikir 

h. Guru harus membantu siswa mengatur tempat duduknya. 

i. Guru harus memberikan kesempatan berpartisipasi. 

j. Guru harus menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa dalam melakukan 

permainan 

k. Dalam mengoreksi jawaban guru harus mengingatkan untuk jujur dalam 

berdiskusi kelompok. 

l. Guru belum memberi motivasi kepada kelompok lain untuk lebih semangat dalam 

mengikuti permainan sehingga hasilnya akan lebih maksimal. 

m. Guru harus melakukan refleksi. 
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4.1.2.5.2  Perbaikan pada aktivitas siswa adalah: 

a. Memotivasi dan membangkitkan keberanian siswa untuk mengajukan 

pertanyaan kepada guru tentang materi yang belum dipahami. 

b. Memotivasi siswa supaya bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. 

c. Memberikan teguran dan peringatan agar siswa tidak mengganggu teman lain 

saat guru memberikan penjelasan. 

d. Memberikan teguran dan peringatan agar siswa tidak mengganggu kelompok 

lain. 

e. Memotivasi siswa untuk berani maju kedepan kelas dan menyampaiakan 

pendapatnya. 

4.1.2.5.3 Perbaikan pada hasil belajar adalah : 

a. Meningkatkan ketuntasan klasikal hasil belajar tes tertulis pada siklus II 

sehingga mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 

b. Memastikan semua siswa memahami materi yang dibahas sebelum melakukan 

kegiatan evaluasi. 

c. Guru mengingatkan siswa untuk melakukan tugas sesuai perintah guru. 

d. Guru membimbing siswa supaya mampu menjawab pertanyaan guru yang 

berkaitan dengan presentasi. 

e. Guru perlu membimbing dan mengingatkan siswa supaya mampu menghargai 

perbedaan pendapat antar anggota kelompok. 

f. Guru harus memberikan tindak lanjut berupa pesan moral kepada siswa atas 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
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g. Siswa perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya dapat menyelesaikan 

tugas tepat waktu. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.3.1 Perencanaan  

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti membuat berbagai 

perencanaan yaitu:  

a. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar/ materi, 

Lembar Kerja Siswa, Kisi- kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban dan 

instrumen penilaian dengan model pembelajaran Course Review Horay  pada 

materi perumusan dasar negara.  

Kompetensi Dasar : 

Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

Indikator :  

1. Menjelaskan proses perumusan dasar negara Indonesia 

2. Menjelaskan peranan tokoh- tokoh yang berperan dalam proses 

perumusan dasar Negara Indonesia.  

3. Membandingkan hasil rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan 

Pancasila 

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa video pembelajaran 

yang berkaitan dengan materi.  

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dan catatan lapangan.  



120 
 

 
 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan 

oleh peneliti menggunakan model Course Review Horay  berbantuan  media 

video pembelajaran. Pertemuan siklus II dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 21  Maret 2015 

Pokok Bahasan  : Perumusan Dasar Negara 

Kelas/Semester  : VA/2 

Waktu   : 2 jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

Pukul   : 07.00– 08.10 

Kegiatan pada pertemuan siklus II ini meliputi pendahuluan, kegiatan 

inti, dan penutup. 

1) Pendahuluan(± 10 menit) 

Kegiatan pendahuluan diawali dengan guru memberikan salam kepada 

siswa. Pada saat pembelajaran IPS siklus II dilaksanakan pagi hari Sabtu 21 

maret 2015. Guru membuka pelajaran. Selanjutnya guru mengingatkan siswa 

untuk menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran IPS di atas meja. Selanjutnya 

guru melakukan apersepsi “ setiap thari senin saat upacara bendera kalian 

membacakan apa? Pancasila. Tahukah kalian bagaimana proses perumusan 

Pancasila? Untuk memberi motivasi siswa guru melakuakan apersepsi 

mengajak siswa bernyanyi lagu Garuda pancasila kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta materi yang akan dipelajari yaitu 

perumusan Dasar Negara. 
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2) Kegiatan Inti (± 45 menit) 

Pada kegiatan inti dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi dengan penjelasan proses pembelajaran sebagai berikut. 

Eksplorasi 

Siswa mengamati media video pembelajaran yang berisi tentang materi 

perumusan dasar negara. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai  video  yang telah ditampilkan.  

Elaborasi 

Selanjutnya guru tanya jawab menganai video pembelajaran dan 

memberikan penjelasan tentang materi. Setelah memberi penjelasan, guru 

meminta siswa untuk membentuk kelompok masing-masing kelompok terdiri 

atas 4 anak. Guru membagikan lembar kerja siswa dan menjelaskan petunjuk 

pengerjaan lembar kerja siswa. Siswa menggambar kotak yang jumlahnya 

sembilan kotak dan menuliskan nomor secara acak pada kotak tersebut. 

Selanjutnya guru membacakan soal. Siswa mendiskusikan jawaban kemudian 

menuliskan jawaban pada kotak yang nomornya disebutkan oleh guru. 

Kelompok yang jawabannya benar langsung berteriak horee ! Nilai kelompok 

dihitung berdasarkan jumlah check list jawaban yang benar. Setelah semua 

soal terjawab, guru bersama siswa menghitung jumlah hore yang didapatkan 

setiap kelompok. Setelah melakukan permainan Course Review Horay, masih 

dalam berkelompok siswa mengerjakan lembar kerja kelompok berupa 

menggambar peta pikiran tentang perumusan dasar negara  sesuai dengan 

kesepakatan kelompok. 
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     Konfirmasi 

Guru bersama siswa mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari 

masing-masing kelompok. Guru memberikan reward terhadap kelompok yang 

baik.Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap materi 

yang baru saja di pelajari. 

3) Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

Kegiatan akhir berupa kegiatan penyimpulan materi, tes evaluasi dan 

pemberian tindak lanjut. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

Selanjutnya siswa mengerjakan soal evaluasi berupa 10 soal pilihan ganda dan 

5 uraian singkat. Guru memberikan tindak lanjut pada siswa berupa 

pengayaan bagi siswa yang tuntas dan remedial bagi siswa yang tidak tuntas. 

Serta guru berpesan untuk mempelajari materi selanjutnya.  

4.1.3.3 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus II 

4.1.3.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus II 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan media video pembelajaran pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 

03 Kota Semarang diperoleh data sebagai berikut.  
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Tabel 4.9  Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No 

 

Indikator keterampilan Guru 

Deskripsi yang tampak   

Jumlah 

Skor  

A B C D 

1 Mempersiapkan siswa menerima pelajaran √ √ √ √ 4 

2 Menjelaskan materi pelajaran √ √ √ - 3 

3 Menampilkan media video pembelajaran 

dalam pembelajaran 

√ √ - - 2 

4 Tannya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran  

√ √ √ - 3 

5 Membagi kelas dalam beberapa kelompok  √ √ √ √ 4 

6 Membimbing kelompok dalam menjawab 

pertanyaan sesuai nomor-nomor kotak 

√ - √ √ 3 

7 Membimbing jalannya permainan dengan 

model Course Review Horay 

√ √ - √ 3 

8 Memberikan penghragaan kepada kelompok 

dengan jumlah hore dan jawaban benar 

terbanyak 

√ √ √ - 3 

9 Menutup pelajaran  √ - √ √ 3 

Jumlah perolehan skor 27 

Presentase keberhasilan 75% 

Kateogori Baik 
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 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada  siklus II, skor yang 

diperoleh yaitu sebesar  27  dengan kriteria sangat baik dan memenuhi kualifikasi 

tuntas. Berikut ini  penjabaran observasi dan catatan lapangan sesuai dengan 

indikator keterampilan guru yang telah ditentukan.  

a. Mempersiapkan siswa menerima pelajaran 

 Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa menerima pelajaran 

memperoleh skor 4, yaitu guru menarik perhatian siswa dengan menampilkan 

media, menimbulkan motivasi dalam mengikuti pelajaran, memberikan acuan 

berupa menyampaikan tujuan pembelajaran dan menghubungkan pengetahuan 

awal siswa dengan meteri yang akan dipelajari (apersepsi). Keempat deskriptor 

tersebut muncul dalam pembelajaran siklus II.  

b. Menjelaskan Materi 

Guru menjelaskan materi dengan jelas, penjelasan disertai dengan 

contoh, dan telah memberikan penekanan-penekanan pada materi serta 

memberikan umpan balikan pada siswa. Sehingga pada keterampilan 

menjelaskan materi mendapatkan skor 3. 

c. Menampilkan media video pembelajaran dalam pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menampilkan media video pembelajaran 

pada  proses pembelajaran siklus II memperoleh skor 2.  Isi media video 

pembelajaran yang ditampilkan sudah sesuai materi, media video 

pembelajaran menarik perhatian.  

d. Menanyakan materi yang belum jelas 
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Guru memberikan pertanyaan secara jelas dan singkat, pertanyaaan 

yang diberikan fokus pada materi, memberikan gilirani . Pada keterampilan 

menanyakan materi yang belum jelas ini guru memperoleh skor sebesar 2. 

e. Membagi kelas dalam beberapa kelompok 

Dalam keterampilan ini guru memperoleh skor 4. Guru menjelaskan 

tujuan pembentukan kelompok, meminta siswa berkumpul ke dalam beberapa 

kelompok kemudian menjelaskan peraturan permainan dalam kelompok. 

f. Membimbing kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai nomor kotak 

Dalam membimbing kelompok pada siklus II ini guru mengarahkan 

siswa untuk saling bekerjasama,mengingatkan siswa untuk menulis jawaban 

pada kotak yang nomornya disebut saat guru membacakan soal. Tetapi guru 

tidak berkeliling membimbing kelompok-kelompok, hanya terfokus di depan 

kelas. Pada ketrampilan ini guru mendapatkan skor 3. 

g. Membimbing jalannya permaian dengan model Course Review Horay 

Skor yang diperoleh guru pada keterampilan membimbing jalannya 

permaian dengan model Course Review Horay adalah 3. Pada saat 

pembelajaran guru belum menanyakan kesulitan yang dhadapi saat melakukan 

permainan, guru belum mengingatkan untuk jujur dalam mengoreksi 

jawabannya. Sedangkan 2 deskriptor yang tampak, guru mengingatkan siswa 

untuk berteriak hore atau yel-yel lainnya dan membimbing siswa dalam 

mencocokan jawaban secara bersama-sama. 

h. Memberikan penghargan kepada kelompok dengan jumalah hore dan 

jawaban benar terbanyak. 
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Kegiatan yang dilakukan guru setelah membimbing jalannya 

permainan adalah menghitung bersama-sama siswa jumlah hore dan jawaban 

benar yang diperoleh siswa. Guru memberikan penguatan pada kelompok 

terbaik serta memberikan penguatan kepada pribadi tertentu. Deskiptor yang 

belum tampak yaitu guru belum  memberikan motivasi kepada kelopok lain. 

Sehingga dalam keterampilan ini yang muncul 3 deskriptor.  

i. Menutup Pelajaran 

Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran di akhir kegiatan 

pembelajaran dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. Guru telah memberikan mengadakan evaluasi di akhir 

pembelajaran serta memberikan tindak lanjut berupa remedial bagi yang tidak 

tuntas dan pengayaan bagi yang tuntas. Keterampilan menutup pelajaran pada 

siklus II ini guru mendapt skor 4  karena semua deskriptor tampak semua. 

Berdasarkan paparan hasil observasi keterampilan guru pada 

pelaksanaan tindakan siklus I dapat diketahui secara rinci deskriptor yang 

tampak. Adapun hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan 

siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Adapun perolehan skor tiap indikator dapat dilihat pada gambar 

berikut. 
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Gambar 4.7  Diagram Perolehan Data Keterampilan Guru Siklus II 

4.1.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Paparan hasil observasi aktivitas siswa yang sudah dijelaskan, 

menunjukkan indikator yang tampak pada aktivitas siswa. Berikut tabel yang 

menunjukkan hasil observasi aktivitas siswa secara umum pada pelaksanaan 

tindakan siklus II. 
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Tabel 4.10 Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus II 

No. 
Indikator 

Skor 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
1 

2 3 4 

1 
Mempersiapkan diri 

menerima pelajaran 
- 7 22 7 106 3 

2 
Mendengarkan penjelasan 

guru tentang materi 
13 14 9 - 56 1,88 

3 
Memperhatikan penayangan 

media video pembelajaran 
- 18 11 7 96 2,69 

4 
Menanyakan hal-hal yang 

belum jelas 
- 15 16 5 98 2,77 

5 

Berkelompok untuk 

melakukan permainan sesuai 

model course review horay 

- 8 22 6 103 2,94 

6 

Melakukan diskusi 

kelompok dalam menjaab 

pertanyaan sesuai nomor 

kotak 

- 12 17 7 100 2,86 

7 

Melakukan permainan untuk 

mendapatkan cross jawaban 

benar secara vertikal, 

horizontal maupun diagonal 

2 12 15 7 97 2,75 

8 
Menghargai prestasi belajar 

kelompok lain 
- 13 16 7 102 2,88 

9 
Mengerjakan soal evaluasi - 14 16 6 98 2,77 

10 
Mengikuti kegiatan akhir - 6 16 14 116 3,22 

Jumlah skor 
966  

Rata-rata skor 
27,69  

Kriteria 
Baik  

Kualifikasi 
Tuntas  

  

 Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada 

tindakan siklus II mencapai kriteria baik dan memenuhi kualifikasi tuntas sesuai 

dengan perolehan skor rata-rata sebesar 27,69. 
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 Berdasarkan observasi aktivitas siswa yang telah dilakukan pada 

pelaksanaan tindakan siklus II, perolehan  skor rata-rata yaitu sebesar 27,69 , 

dengan kriteria baik dan memenuhi kualifikasi tuntas. Perolehan skor tersebut 

dijabarkan lebih lanjut berdasarkan hasil observasi sesuai dengan indikator 

aktivitas siswa yang telah ditetapkan sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan diri menerima pelajaran 

 Indikator siswa mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran meliputi : 

(1) menjawab salam dari guru, (2) Mempersiapkan alat tulis, (3) Menjawab 

Pertanyaan (4) Jawaban pertanyaan sesuai materi yang akan dibahas. Skor 

aktivitas siswa yang diperoleh pada indikator mempersiapkan diri menerima 

pelajaran adalah 106 dengan rata-rata skor 3. Terdapat 7 siswa yang mendapatkan 

skor 2 , 22 siswa mendapatkan skor 3, 7 siswa mendapatkan skor 4.  

2. Mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

 Indikator siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yaitu : (1) 

pandangan fokus kedepan, (2) mendengarkan penjelasan guru dengan tenang (3) 

menjawab pertanyaan guru (4) jawaban pertanyaan sesuai materi yang telah 

dijelaskan. Indikator mendengarkan penjelasan guru mendapat skor 56,  rara-rata 

skor sebesar 1,77.  Sebanyak 13 siswa mendapatkan skor 1, 14 siswa 

mendapatkan skor 2, dan 9 siswa mendapatkan skor 3. 

3. Memperhatikan penayangan media video pembelajaran 

Indikator  siswa memperhatikan penayangan media video pembelajaran, 

aspek yang diamati meliputi : (1) pandangan fokus tertuju pada media 

pembelajaran, (2) tenang saat memperhatikan video pembelajaran yang 
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ditampilkan guru, (3) memberikan tanggapan pada media pembelajaran,(4) isi 

tanggapan sesuai dengan isi media video yang ditampilkan guru. Pada indikator 

ini mendapat skor 96 dengan rata-rata skor 2,69. Berdasarkan tabel di atas, 18 

siswa mendapatkan skor 2, 11 siswa mendapatkan skor 3 dan 7 siswa 

mendapatkan skor 4.  

4. Menanyakan hal-hal yang belum jelas 

Aspek yang diamati dalam indikator ini: (1)  bertanya setelah ditunjuk 

guru, (2) berinisiatif bertanya pada setiap kesempatan,(3) bertanya dengan bahasa 

yangsantun dan jelas,(4) isi pertanyaan sesuai dengan materi. Skor yang diperoleh 

pada indikator menanyakan hal-hal yang belum jelas adalah 98 dengan rata-rata 

skor 2,72. Dalam tabel 4.4 terdapat 15 siswa mendapatkan skor 2, 16 siswa 

mendapatkan skor 3 dan 5 siswa mendapatkan skor 4. 

5. Berkelompok untuk melakukan permainan sesuai model Course Review 

Horay 

Indikator dalam berkelompok untuk melakukan permainan sesuai model 

Course Review Horay meliputi aspek (1) berkumpul dengan kelompok sesuai 

intruksi guru, (2) tenang membentuk kelompok,(3)  membagi tugas kelompok 

bersama teman sekelompok,(4) menggambar kotak Course Review Horay. Skor 

yang diperoleh pada indikator ini adalah 103 dengan rata-rata skor 2,94. Siswa 

yang mendapatkan skor 2 sebanyak 8 siswa, 22 siswa mendapatkan skor 3, dan 6 

siswa mendapatkan skor 4. 



131 
 

 
 

6. Melakukan diskusi kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai nomor 

kotak 

Aspek yang diamati dalam indikator elakukan diskusi kelompok dalam 

menjawab pertanyaan sesuai nomor kotak yaitu : (1) siswa menanyakan 

pertanyaan yang belum jelas pada guru, (2) siswa bekerja sama mendiskusikan 

jawaban pertanyaan yang dibacakan guru, (3) tertib dalam berdiskusi, dan (4) 

mengingatkan jika ada teman yang tidak tertib. Skor yang diperoleh pada 

indikator melakukan diskusi kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai 

nomor kotak adalah 100 dan rata-rata skor 2,86.  Berdasarkan tabel 4.4, 12 siswa 

mendapatkan skor 2, 17 siswa mendapatkan skor 3 dan 7 siswa mendapatkan 5 

skor.  

7. Melakukan permainan untuk mendapatkan tanda √  jawaban benar secara 

vertikal, horizontal maupun diagonal pada kotak Course Review Horay 

Aspek yang diamati dalam indikator ini yaitu (1) siswa aktif dalam 

permainan, (2) mentaati peraturan dalam permainan, (3) mencocokan jawaban 

sportif, (4) meneriakkan hore terhadap jawaban yang benar tanpa mengganggu 

kelompok lain. Sehingga pada indikator ini memperoleh skor 97 dan rata-rata 

skor 2,75. Siswa yang mendapatkan skor 1 sebanyak 2 siswa, 12 siswa 

mendapatkan skor 2, 15 siswa mendapatkan skor 3, dan 7 siswa mendapatkan 

skor 4.  
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8. Menghargai prestasi belajar kelompok lain 

Indikator menghargai prestasi belajar prestasi kelompok lain meliputi : (1) 

menghitung jumlah hore dengan sportif, (2) menghitung skor yang diperoleh 

dengan sportif,(3) bersikap rendah hati, (4) menghargai kelompok lain. 14 siswa 

siswa mendapatkan skor 2, 16 siswa mendapatkan skor 3, dan 6 siswa 

mendapatkan skor 4. Jumlah skor yang diperoleh yaitu 97 dengan rata-rata skor 

2,83.  

9. Mengerjakan soal evaluasi 

(1) mengerjakan sendiri, (2) tertib dalam mengerjakan,(3) tenang saat teman 

mengerjakan, (4) mengumpulkan lembar jawab dengan tertib. Jumlah skor yang 

diperoleh yaitu 98 dengan rata-rata skor 2,77. Siswa yang mendapatkan skor 2 

ada 14 siswa, 16 siswa mendapatkan skor 3, 6 siswa mendapatkan skor 4. 

10. Mengikuti kegiatan akhir 

Indikator mengikuti kegiatan akhir ini yaitu : (1) menjawab pertanyaan 

saat menyimpulkan materi bersama, (2) mencatat kesimpulan,(3) mendengarkan 

penjelasan guru,(4) tenang saat kegiatan akhir sedang berlangsung.  Jumlah skor 

dalam indikator ini 116 dengan rata-rata 3,22. Terdapat ,6 siswa mendapatkan 

skor 2, 16 siswa mendapatkan skor 3 dan 14 siswa mendapatkan skor 4. 
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Diagram 4.9  Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus II 

4.1.2.3.3  Paparan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS Siklus II 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Course Review Horay berbantuan media video pembelajaran pada siklus II yaitu 

hasil tes evaluasi materi perumusan dasar negara(Ranah Kognitif), penilaian 

karakter (Ranah Afektif), dan penilaian produk yang diperoleh dari hasil kerja 

kelompok (Ranah Psikomotorik). Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran 

siklus I sebanyak 36 siswa dan terbentuk menjadi 9 kelompok, masing-masing 
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beranggotakan 4 siswa Deskripsi hasil belajar ranah kognitif, afektif dan 

prikomotorik  siklus I sebagai berikut:  

a) Hasil Belajar Ranah kognitif 

Hasil belajar ranah kognitif pada penelitian ini menggunakan hasil tes 

evaluasi siswa di akhir pembelajaran setiap siklus. Nilai terendah yang diperoleh 

pada hasil belajar ranah kognitif siklus II ini adalah 55 dan nilai tertinggi 90. 

Jumlah siswa yang tidak tuntas atau belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

sebanyak 16 anak. Nilai rata-rata siswa sebesar 71,11 diperoleh dengan 

menjumlahkan nilai seluruh siswa kemudian dibagi jumlah seluruh siswa. 

Nilai hasil belajar kognitif siswa siklus I disajikan dalam tabel distribusi nilai 

sebagai berikut. 

Tabel 4.11 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Pencapaian Siklus 1 Siklus II 

1. Nilai tertinggi 90 90 

2. Nilai terendah 50 55 

3. Rata-rata 67,08 71,11 

4. Tidak tuntas 44,44 % 33,33 % 

5. Tuntas 55,56% 66,67 % 

 Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat perbandingan siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan ketuntasan klasikal yang diperoleh siklus II meningkat 

dari 55,56 % menjadi 66,67%. Berikut ini lebih jelas dapat dilihat pada grafik 

batang : 
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Diagram 4.9 Grafik Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa Siklus I dan Siklus 

II 

Selengkapnya disajikan persentase ketuntasan belajar klasikal dalam 

diagram sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.10 Ketuntasan Klasikal Siswa Siklus II 

Dari grafik 4.9 dan 4.10, menunjukkan persentase ketuntasan klasikal 

siklus I mengalami peningkatan dari 55,56 % menjadi 66,67 % setelah 

pelaksanaan siklus II. Data nilai rata-rata kelas siklus II adalah 71,11. Perolehan 

nilai terendah 55 dan perolehan nilai tertinggi 90. Adapun siswa yang belum 

tuntas yaitu 12 siswa (sebesar 33,33%) dan siswa yang sudah tuntas yaitu 24 

siswa (sebesar 66,67%). 
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b) Hasil Belajar Ranah afektif 

Pengamatan karakter siswa dilakukan oleh observer dengan subjek 

pengamatan 36 siswa dengan empat aspek karakter yang diamati yaitu tanggung 

jawab, kejujuran, gotong-royong dan ingin tahu. Hasil pengamatan karakter siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model pembelajaran Course Review 

Horay  berbantuan video pembelajaran pada siklus II diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus II 

No Indikator 

Jumlah Siswa 

Mendapat Skor Jumlah Skor Rata-rata 

1 2 3 4 

1 Tanggungjawab - 13 19 4 102 2,75 

2 Kejujuran 3 7 21 5 104 2,81 

3 Gotong royong - 10 17 9 109 2,94 

4 Ingin tahu 2 9 18 7 104 2,81 

Jumlah 419 11,32 

Kategori Baik 
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Perolehan skor hasil pengamatan karakter siswa siklus II juga dapat dilihat pada 

grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram  4.10 Hasil analisis ketercapaian karakter Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.12 dan diagram 4.10 jumlah skor pengamatan 

karakter  

yang diperoleh seluruh siswa di kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang 

yaitu 419 dengan total skor rata-rata 11,32 termasuk dalam kategori baik. 

Perolehan akan dijelaskan lebih rinci berikut ini 

1. Tanggung jawab 

Indikator tanggung jawab memperoleh rata-rata skor 2,75. Ditunjukkan 

data sebanyak 13 siswa memperoleh skor 2, 19 siswa memperoleh skor 3,4 siswa 

memperoleh skor 4. 

2. Kejujuran 

Indikator kejujuran memperoleh rata- rata skor 2,81. Ditunjukan dengan 

data 3 siswa memperoleh skor 1, 7  siswa memperoleh skor 2, 21 siswa 

memperoleh skor 3, dan 5 siswa memperoleh skor 4.   
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3. Gotong royong  

Indikator toleransi memperoleh rata-rata skor 2,94. Ditunjukkan data  10 

siswa memperoleh skor 2, 17 siswa memperoleh skor 3 dan 9 siswa memperoleh 

skor 4.  

4. Percaya Diri 

Indikator ingin tahu memperoleh nilai rata- rata 2,81. Ditunjukan dengan 

data 2 siswa memperoleh skor 1, 9 siswa memperoleh skor 2, 18 siswa 

memperoleh skor 3, dan 7 siswa memperoleh skor 4.  

d) Hasil Belajar Ranah psikomotorik 

Tabel 4.8 Penilaian Produk Siklus II 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah 

skor 

Rata-Rata 

Siswa yang mendapat skor 

1 2 3 4 

1 Persiapan  - - 20 16 124 3,4 

2 Pembuatan Produk - - 20 16 124 3,4 

3 Penilaian Produk - 16 16 4  92 2,6 

Jumlah Skor 9,29 

Kategori Baik 
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Berdasarkan Tabel 4.8 penilaian produk siklus II, skor yang diperoleh 

siswa untuk masing-masing indikator dijabarkan sebagai berikut : 

a. Persiapan  

Indikator persiapan terdapat 5 kelompok (20) siswa yang mendapatkan skor 3, 

dan 4 kelompok (16 siswa) mendapatkan skor 4. 

b. Pembuatan Produk 

Indikator pembauatan produk terdapat 5 kelompok (20 siswa) mendapatkan 

skor 3 dan 4 kelompok (16  siswa) mendapatkan skor 4. 

c. Penilaian Produk 

Indikator penilaian produk pada siklus II sebanyak 4 kelompok (16 siswa) 

mendapatkan skor  2 dan 4 kelompok lainnya (20 siswa ) mendapatkan skor 

3,dan 1 kelompok ( 4 siswa) mendapatkan skor 4. 

4.1.4.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus II, diperoleh data berupa catatan 

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

siswa pada pembelajaran IPS melalui model Course Review Horay berbantuan 

media video pembelajaran  perlu dianalisis kembali bersama kolaborator sebagai 

bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran siklus II. Berikut hasil 

refleksi pada pembelajaran siklus II. 

4.1.3.4.1 Pada keterampilan guru : 

1. Guru belum memberikan balikan. 

2. Dalam menampilkan media video pembelajaan dalam kegiatan belajar 

mengajar guru belum menampilkan media  yang memberi motivasi siswa. 



140 
 

 
 

3. Isi media video pembelajaran kurang dpahami siswa. 

4. Guru belum memberikan giliran dan waktu berfikir. 

5. Guru belum bemberikan kesempatan untuk berpartisipasi. 

6. Guru belum mengingatkan untuk jujur dalam mengoreksi jawaban 

7. Guru belum memberikan penguatan kepada pribadi tertentu 

8. Guru belum melakukan refleksi terhadap pengajaran yang telah dilakukan. 

4.1.3.4.2 Aktivitas Siswa 

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus I mendapatkan rata-rata skor 27,69 

dengan kriteria baik, tetapi masih ada beberapa deskriptor yang tampak. 

Deskriptor tersebut antara lain: 

1. Siswa masih gaduh dalam permainan Course Review Horay. 

2. Siswa belum terbiasa mengumpulkan jawaban secara tertib. 

3. Masih ada beberapa siswa yang kurang fokus. 

4. Siswa masih ada yang bermain atau bercanda dengan teman lainnya. 

4.1.3.4.3 Hasil Belajar Siswa 

 Sebesar 66,67 % siswa atau 24 dari 36 siswa mengalami ketuntasan belajar 

dan 12 siswa lainnya masih mendapat nilai di bawah KKM yaitu 67. Nilai 

tertinggi yang diperoleh siswa adalah 90. Sedangkan nilai terendah siswa adalah 

50. Rata-rata hasil belajar siswa adalah 71,11. Pada hasil belajar afektif skor rata-

rata yang diperoleh siswa adalah 11,32 dengan kriteria baik. Jumlah skor 

keseluruhan  ranah  psikomotor yaitu 344 dengan rata-rata 9,29 yang termasuk 

dalam kategori baik. 
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4.1.3.5 Revisi 

Berdasarkan hasil reflaksi siklus I, maka perlu diadakan revisi untuk 

memperbaiki proses pembelajaran pada siklus II. Adapun rencana perbaikan 

untuk pelaksanaan siklus berikutnya yaitu: 

4.1.3.5.1 Perbaikan keterampilan guru: 

a. Guru harus memberikan balikan. 

b. Dalam menampilkan media video pembelajaan dalam kegiatan belajar 

mengajar guru harus menampilkan media  yang memberi motivasi siswa. 

c. Isi media video pembelajaran harus dipahami siswa. 

d. Guru harus memberikan giliran dan waktu berfikir. 

e. Guru harus bemberikan kesempatan untuk berpartisipasi. 

f. Guru harus mengingatkan untuk jujur dalam mengoreksi jawaban 

g. Guru harus memberikan penguatan kepada pribadi tertentu 

h. Guru harus melakukan refleksi terhadap pengajaran yang telah dilakukan. 

4.1.3.5.2 Perbaikan pada aktivitas siswa adalah: 

1 Guru harus mencari solusi agar siswa tidak gaduh dalam permainan Course 

Review Horay. 

2 Guru harus mengkondisikan siswa agar saat mengumpulkan jawaban secara 

tertib. 

3 Guru harus memperhatikan ada beberapa siswa yang kurang fokus. 

4 Guru harus mengarahkan siswa agar tidak bermain atau bercanda dengan 

teman lainnya. 

5  
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4.1.3.5.3   Perbaikan pada hasil belajar adalah : 

a. Meningkatkan ketuntasan klasikal hasil belajar tes tertulis pada siklus II 

sehingga mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 

b. Meningkatkan rata-rata kelas agar memenuhi KKM yang telah ditetapkan. 

4.1.4 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III  

4.1.4.1 Perencanaan  

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti membuat berbagai perencanaan 

yaitu:  

a. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar/ materi, 

Lembar Kerja Siswa, Kisi- kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban dan 

instrumen penilaian dengan model pembelajaran Course Review Horay  pada 

materi pembentukan BPUPKI dan PPKI.  

Kompetensi Dasar : 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

Indikator :  

1. Menyebutkan minimal 3 tokoh-tokoh dalam persiapan kemerdekaan 

2. Menjelaskan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan 

3. Memberikan contoh sikap yang patut diteladani dari pahlawan 

kemerdekaan. 

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang 

berkaitan dengan materi.  
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c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dan catatan lapangan.  

4.1.4.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus I merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan 

oleh peneliti menggunakan model Course Review Horay dengan media video 

pembelajaran. Pertemuan siklus III dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 28 Maret 2015 

Pokok Bahasan  : Menghargai jasa tokoh perjuangan menuju 

kemerdekaan 

Kelas/Semester  : VA/2 

Waktu   : 2 jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

Pukul   : 07.00-08.10 

Kegiatan pada pertemuan siklus III ini meliputi pendahuluan, kegiatan 

inti, dan penutup. 

a. Pendahuluan(± 10 menit) 

Pelaksanaan tindakan siklus III terdiri dari berbagai kegiatan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan pra pembelajaran; kegiatan awal; 

kegiatan inti yang berupa eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi;dan kegiatan 

akhir. Pra kegiatan pembelajaran dilakukan guru sebelum pembelajaran IPS 

dimulai.  

Kegiatan awal dilakukan guru dengan mengucapkan salam pada 

siswa, melakukan presensi dengan menanyakan kabar siswa, dan menulis 

tanggal hari di papan tulis. Untuk memberi motivasi siswa guru melakuakan 
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apersepsi mengajak siswa bernyanyi lagu 17 Agustus bersama- sama, 

kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta materi yang akan 

dipelajari yaitu menghargai tokoh-tokoh kemerdekaan. Pendekatan ilmiah 

terdiri dari kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomu-

nikasikan. Jadi kelima kegiatan tersebut dimasukkan pada tiap langkah 

pembelajaran dikegiatan inti. Kegiatan eksplorasi dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan awal siswa Kegiatan eksplorasi yang dilakukan guru 

adalah dengan memperlihatkan gambar tokoh BPUPKI menggunakan media 

pembelajaran video pembelajaran  yang dtempel di papan tulis. Pada tahap ini 

siswa melakukan pengamatan terhadap gambar. Kemudian guru bertanya 

jawab dengan siswa mengenai gambar tersebut. Beberapa siswa menjawab 

dengan beraneka jawaban ada yang menjawab wakil presiden, dan ada juga 

yang menjawab sekenanya. Hal tersebut menjadikan suasana kelas gaduh. 

Guru memberi respon dan memberi umpan balik berupa penjelasan jawaban 

siswa yang benar.  

a. Kegiatan Inti (± 45 menit) 

Pada kegiatan inti dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi dengan penjelasan proses pembelajaran sebagai berikut. 

Eksplorasi 

Siswa mengamati media video pembelajaran yang berisi tentang materi 

menghargai jasa tokoh-tokoh pahlawan menuju kemerdekaan. Guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai  video  yang telah 

ditampilkan.  
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Elaborasi 

Selanjutnya guru memberi penjelasan tentang tokoh-tokoh menuju 

kemerdekaan, dalam kegiatan ini siswa mengamati. Setelah memberi 

penjelasan, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok masing-masing 

kelompok terdiri atas 4 anak. Kegiatan ini anak melakukan kegiatan 

mengumpulkan informasi. Guru membagikan lembar kerja siswa dan 

menjelaskan petunjuk pengerjaan lembar kerja siswa. Siswa menggambar 

kotak yang jumlahnya sembilan kotak dan menuliskan nomor secara acak 

pada kotak tersebut. Selanjutnya guru membacakan soal. Siswa 

mendiskusikan jawaban kemudian menuliskan jawaban pada kotak yang 

nomornya disebutkan oleh guru. Siswa melakukan kegiatan mengumpulkan 

informasi dan mengasosiasi. Kelompok yang jawabannya benar langsung 

berteriak horee ! Nilai kelompok dihitung berdasarkan jumlah check list 

jawaban yang benar.. Setelah semua soal terjawab, guru bersama siswa 

menghitung jumlah hore yang didapatkan setiap kelompok. 

Konfirmasi 

Guru bersama siswa mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari 

masing-masing kelompok.Guru memberikan reward terhadap kelompok yang 

baik.Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap materi 

yang baru saja di pelajari. 

b. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

Kegiatan akhir berupa kegiatan penyimpulan materi, tes evaluasi dan 

pemberian tindak lanjut. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 
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Selanjutnya siswa mengerjakan soal evaluasi berupa 10 soal pilihan ganda dan 

5 uraian singkat. Guru memberikan tindak lanjut pada siswa berupa 

pengayaan bagi siswa yang tuntas dan remedial bagi siswa yang tidak tuntas. 

Serta guru berpesan untuk mempelajari materi selanjutnya.  

4.1.4.3 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus III 

4.1.4.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus 

III pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan media video pembelajaran pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 

03 Kota Semarang diperoleh data sebagai berikut.  
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              Tabel 4.14  Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

 

No 

 

Indikator keterampilan Guru 

Deskripsi yang 

tampak  

 

Jumlah 

Skor  A B C D 

1 Mempersiapkan siswa menerima pelajaran √ √ √ √ 4 

2 Menjelaskan materi pelajaran √ √ √ √ 4 

3 Menampilkan media video pembelajaran 

dalam pembelajaran 

√ √ √ √ 4 

4 Tannya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran  

√ √ √ √ 4 

5 Membagi kelas dalam beberapa kelompok  √ √ √ √ 4 

6 Membimbing kelompok dalam menjawab 

pertanyaan sesuai nomor-nomor kotak 

√ √ - √ 3 

7 Membimbing jalannya permainan dengan 

model Course Review Horay 

√ √ √ √ 4 

8 Memberikan penghragaan kepada kelompok 

dengan jumlah hore dan jawaban benar 

terbanyak 

√ √ √ - 3 

9 Menutup pelajaran  √ √ √ √ 4 

Jumlah perolehan skor 34 

Presentase keberhasilan 94,44 % ( sangat baik) 
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 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada  siklus III, skor yang 

diperoleh yaitu sebesar 34 dengan kriteria baik dan memenuhi kualifikasi tuntas. 

Berikut ini  penjabaran observasi dan catatan lapangan sesuai dengan indikator 

keterampilan guru yang telah ditentukan.  

a. Mempersiapkan siswa menerima pelajaran 

 Keterampilan guru dalam mempersiapkan siswa menerima pelajaran 

memperoleh skor 4, yaitu guru menarik perhatian siswa dengan menampilkan 

media, menimbulkan motivasi dalam mengikuti pelajaran, memberikan acuan 

berupa menyampaikan tujuan pembelajaran dan menghubungkan pengetahuan 

awal siswa dengan meteri yang akan dipelajari (apersepsi). Keempat deskriptor 

tersebut muncul dalam pembelajaran siklus III.  

b. Menjelaskan Materi 

Guru menjelaskan materi dengan jelas, penjelasan disertai dengan contoh, 

dan telah memberikan penekanan-penekanan pada materi serta memberikan 

umpan balikan pada siswa. Sehingga pada keterampilan menjelaskan materi 

mendapatkan skor 4. 

c. Menampilkan media video pembelajaran dalam pembelajaran 

Keterampilan guru dalam menampilkan media video pembelajaran 

pada  proses pembelajaran siklus III memperoleh skor 4. Isi media video 

pembelajaran yang ditampilkan sudah sesuai materi, media video 

pembelajaran menarik perhatian.  

d. Menanyakan materi yang belum jelas 
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Guru memberikan pertanyaan secara jelas dan singkat, pertanyaaan 

yang diberikan fokus pada materi, menanyakan materi yang belum jelas ini 

guru memperoleh skor sebesar 4. 

e. Membagi kelas dalam beberapa kelompok 

Dalam keterampilan ini guru memperoleh skor 3. Guru menjelaskan 

tujuan pembentukan kelompok, meminta siswa berkumpul ke dalam beberapa 

kelompok kemudian menjelaskan peraturan permainan dalam kelompok. 

f. Membimbing kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai nomor kotak 

Dalam membimbing kelompok pada siklus III ini guru mengarahkan 

siswa untuk saling bekerjasama,mengingatkan siswa untuk menulis jawaban 

pada kotak yang nomornya disebut saat guru membacakan soal. Tetapi guru 

tidak berkeliling membimbing kelompok-kelompok, hanya terfokus di depan 

kelas. 

g. Membimbing jalannya permaian dengan model Course Review Horay 

Skor yang diperoleh guru pada keterampilan membimbing jalannya 

permaian dengan model Course Review Horay adalah 2. Pada saat 

pembelajaran guru belum menanyakan kesulitan yang dhadapi saat melakukan 

permainan, guru belum mengingatkan untuk jujur dalam mengoreksi 

jawabannya. Sedangkan 2 deskriptor yang tampak, guru mengingatkan siswa 

untuk berteriak hore atau yel-yel lainnya dan membimbing siswa dalam 

mencocokan jawaban secara bersama-sama. 

h. Memberikan penghargan kepada kelompok dengan jumalah hore dan 

jawaban benar terbanyak. 
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Kegiatan yang dilakukan guru setelah membimbing jalannya 

permainan adalah menghitung bersama-sama siswa jumlah hore dan jawaban 

benar yang diperoleh siswa. Guru memberikan penguatan pada kelompok 

terbaik serta memberikan penguatan kepada pribadi tertentu. Deskiptor yang 

belum tampak yaitu guru belu memberikan motivasi kepada kelopok lain. 

Sehingga dalam keterampilan ini yang muncul 3 deskriptor.  

i. Menutup Pelajaran 

Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran di akhir kegiatan 

pembelajaran dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. Guru telah memberikan mengadakan evaluasi di akhir 

pembelajaran serta memberikan tindak lanjut berupa remedial bagi yang tidak 

tuntas dan pengayaan bagi yang tuntas. Keterampilan menutup pelajaran pada 

siklus I ini guru mendapt skor 4  karena semua deskriptor tampak semua. 

Berdasarkan paparan hasil observasi keterampilan guru pada 

pelaksanaan tindakan siklus III dapat diketahui secara rinci deskriptor yang 

tampak. Adapun hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan 

siklus III dapat dilihat pada tabel berikut. 

Adapun perolehan skor tiap indikator dapat dilihat pada gambar 

berikut. 
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Gambar 4.11 Diagram Perolehan Data Keterampilan Guru Siklus III 

4.1.4.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Paparan hasil observasi aktivitas siswa yang sudah dijelaskan, 

menunjukkan indikator yang tampak pada aktivitas siswa. Berikut tabel yang 

menunjukkan hasil observasi aktivitas siswa secara umum pada pelaksanaan 

tindakan siklus III 
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Tabel 4.15 Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus III 

No. 
Indikator 

Skor 

Jumlah skor 
Rata-

rata 
1 

2 3 4 

1 
Mempersiapkan diri menerima 

pelajaran 
- - 19 17 125 3,47 

2 
Mendengarkan penjelasan guru 

tentang materi 
8 18 8 2 67 2,11 

3 
Memperhatikan penayangan media 

video pembelajaran 
- 9 16 11 110 3,05 

4 
Menanyakan hal-hal yang belum 

jelas 
- 8 17 11 112 3,08 

5 

Berkelompok untuk melakukan 

permainan sesuai model course 

review horay 

- 6 22 8 109 3,05 

6 

Melakukan diskusi kelompok dalam 

menjaab pertanyaan sesuai nomor 

kotak 

- 8 17 11 112 3,08 

7 

Melakukan permainan untuk 

mendapatkan cross jawaban benar 

secara vertikal, horizontal maupun 

diagonal 

- 11 18 7 104 2,88 

8 
Menghargai prestasi belajar 

kelompok lain 
- 5 21 10 112 3,13 

9 
Mengerjakan soal evaluasi - 8 15 13 114 3,13 

10 
Mengikuti kegiatan akhir - - 11 25 133 3,69 

Jumlah skor 
1098 

Rata-rata skor 
30,72 

Kriteria 
Baik 

Kualifikasi 
Tuntas 

 

Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada tindakan 

siklus III mencapai kriteria baik dan memenuhi kualifikasi tuntas sesuai dengan 

perolehan skor rata-rata sebesar 30,72. 
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 Berdasarkan observasi aktivitas siswa yang telah dilakukan pada 

pelaksanaan tindakan siklus III, perolehan  skor rata-rata yaitu sebesar 30,72 

dengan kriteria baik dan memenuhi kualifikasi tuntas. Perolehan skor tersebut 

dijabarkan lebih lanjut berdasarkan hasil observasi sesuai dengan indikator 

aktivitas siswa yang telah ditetapkan sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan diri menerima pelajaran 

 Indikator siswa mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran meliputi : 

(1) menjawab salam dari guru, (2) Mempersiapkan alat tulis, (3) Menjawab 

Pertanyaan (4) Jawaban pertanyaan sesuai materi yang akan dibahas. Skor 

aktivitas siswa yang diperoleh pada indikator mempersiapkan diri menerima 

pelajaran adalah 125 dengan rata-rata skor 3,47. Terdapat 19 siswa mendapatkan 

skor 3, 17 siswa mendapatkan skor 4.  

2. Mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

 Indikator siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yaitu : (1) 

pandangan fokus kedepan, (2) mendengarkan penjelasan guru dengan tenang (3) 

menjawab pertanyaan guru (4) jawaban pertanyaan sesuai materi yang telah 

dijelaskan. Indikator mendengarkan penjelasan guru mendapat skor 67,  rara-rata 

skor sebesar 2,11.  Sebanyak 8 siswa mendapatkan skor 1, 18 siswa mendapatkan 

skor 2,  8 siswa mendapatkan skor 3 dan 2 siswa mendapat skor 4. 

3. Memperhatikan penayangan media video pembelajaran 

Indikator  siswa memperhatikan penayangan media video pembelajaran, 

aspek yang diamati meliputi : (1) pandangan fokus tertuju pada media 

pembelajaran, (2) tenang saat memperhatikan video pembelajaran yang 
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ditampilkan guru, (3) memberikan tanggapan pada media pembelajaran,(4) isi 

tanggapan sesuai dengan isi media video yang ditampilkan guru. Pada indikator 

ini mendapat skor 110 dengan rata-rata skor 3,05. Berdasarkan tabel di atas, 9 

siswa mendapatkan skor 2, 16 siswa mendapatkan skor 3 dan 11 siswa 

mendapatkan skor 4.  

4. Menanyakan hal-hal yang belum jelas 

Aspek yang diamati dalam indikator ini: (1)  bertanya setelah ditunjuk 

guru, (2) berinisiatif bertanya pada setiap kesempatan,(3) bertanya dengan bahasa 

yangsantun dan jelas,(4) isi pertanyaan sesuai dengan materi. Skor yang diperoleh 

pada indikator menanyakan hal-hal yang belum jelas adalah 112 dengan rata-rata 

skor 3,08. Dalam tabel 4.4 terdapat 8 siswa mendapatkan skor 2, 17 siswa 

mendapatkan skor 3 dan 11 siswa mendapatkan skor 4. 

5.  Berkelompok untuk melakukan permainan sesuai model Course Review Horay 

Indikator dalam berkelompok untuk melakukan permainan sesuai model 

Course Review Horay meliputi aspek (1) berkumpul dengan kelompok sesuai 

intruksi guru, (2) tenang membentuk kelompok,(3)  membagi tugas kelompok 

bersama teman sekelompok,(4) menggambar kotak Course Review Horay. Skor 

yang diperoleh pada indikator ini adalah 109 dengan rata-rata skor 3,05. Siswa 

yang mendapatkan skor 2 sebanyak 6 siswa, 22 siswa mendapatkan skor 3, dan 8 

siswa mendapatkan skor 4. 

6. Melakukan diskusi kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai nomor kotak 
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Aspek yang diamati dalam indikator elakukan diskusi kelompok dalam 

menjawab pertanyaan sesuai nomor kotak yaitu : (1) siswa menanyakan 

pertanyaan yang belum jelas pada guru, (2) siswa bekerja sama mendiskusikan 

jawaban pertanyaan yang dibacakan guru, (3) tertib dalam berdiskusi, dan (4) 

mengingatkan jika ada teman yang tidak tertib. Skor yang diperoleh pada 

indikator melakukan diskusi kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai 

nomor kotak adalah 100 dan rata-rata skor 2,86.  Berdasarkan tabel 4.4, 12 siswa 

mendapatkan skor 2, 17 siswa mendapatkan skor 3 dan 7 siswa mendapatkan 5 

skor.  

7. Melakukan permainan untuk mendapatkan tanda √  jawaban benar secara 

vertikal, horizontal maupun diagonal pada kotak Course Review Horay 

Aspek yang diamati dalam indikator ini yaitu (1) siswa aktif dalam 

permainan, (2) mentaati peraturan dalam permainan, (3) mencocokan jawaban 

sportif, (4) meneriakkan hore terhadap jawaban yang benar tanpa mengganggu 

kelompok lain. Sehingga pada indikator ini memperoleh skor 104 dan rata-rata 

skor 2,88. Terdapat 11 siswa mendapatkan skor 2, 18 siswa mendapatkan skor 3, 

dan 7 siswa mendapatkan skor 4.  

8. Menghargai prestasi belajar kelompok lain 

Indikator menghargai prestasi belajar prestasi kelompok lain meliputi : (1) 

menghitung jumlah hore dengan sportif, (2) menghitung skor yang diperoleh 

dengan sportif,(3) bersikap rendah hati, (4) menghargai kelompok lain. 5 siswa 

siswa mendapatkan skor 2, 21 siswa mendapatkan skor 3, dan 10 siswa 
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mendapatkan skor 4. Jumlah skor yang diperoleh yaitu  112 dengan rata-rata skor 

3,13.  

9. Mengerjakan soal evaluasi 

(1) mengerjakan sendiri, (2) tertib dalam mengerjakan,(3) tenang saat teman 

mengerjakan, (4) mengumpulkan lembar jawab dengan tertib. Jumlah skor yang 

diperoleh yaitu 114 dengan rata-rata skor 3,13. Siswa yang mendapatkan skor 2 

ada 8 siswa, 15 siswa mendapatkan skor 3, 13 siswa mendapatkan skor 4. 

10. Mengikuti kegiatan akhir 

Indikator mengikuti kegiatan akhir ini yaitu : (1) menjawab pertanyaan 

saat menyimpulkan materi bersama, (2) mencatat kesimpulan,(3) mendengarkan 

penjelasan guru,(4) tenang saat kegiatan akhir sedang berlangsung.  Jumlah skor 

dalam indikator ini 133 dengan rata-rata 3,69. Terdapat 11 siswa mendapatkan 

skor 3 dan 25 siswa mendapatkan skor 4. 

Adapun perolehan skor tiap indikator juga dapat dilihat pada gambar 

berikut. 
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Diagram 4.12 Perolehan Data Aktivitas Siswa Siklus III 

 

 

4.1.4.3.3 Paparan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Course Review Horay pada siklus III yaitu hasil tes evaluasi materi peranan 

BPUPKI dan PPKI (Ranah Kognitif), penilaian karakter (Ranah Afektif), dan 

penilaian produk yang diperoleh dari hasil kerja kelompok (Ranah Psikomotorik). 
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Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran siklus III sebanyak 36 siswa dan 

terbentuk menjadi 9 kelompok, masing-masing beranggotakan 4 siswa Deskripsi 

hasil belajar ranah kognitif, afektif dan prikomotorik  siklus I sebagai berikut:  

a. Hasil Belajar Ranah kognitif 

Hasil belajar ranah kognitif pada penelitian ini menggunakan hasil tes 

evaluasi siswa di akhir pembelajaran setiap siklus. Nilai terendah yang diperoleh 

pada hasil belajar ranah kognitif siklus III ini adalah 60 dan nilai tertinggi 100. 

Jumlah siswa yang tidak tuntas atau belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

sebanyak 5 anak. Nilai rata-rata siswa sebesar 81,66 diperoleh dengan 

menjumlahkan nilai seluruh siswa kemudian dibagi jumlah seluruh siswa. 

Nilai hasil belajar kognitif siswa siklus III disajikan dalam tabel distribusi nilai 

sebagai berikut. 

Tabel 4.16 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus III 

No Pencapaian Siklus II Siklus III 

1. Rata-rata 71,11 81,66 

2. Nilai terendah 55 60 

3. Nilai tertinggi 90 100 

4. Tidak tuntas 12 31 

5. Tuntas 24 5 

Persentase ketuntasan klasikal 66,67 % 86,11 % 

 Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat perbandingan siklus II dan siklus III 

mengalami peningkatan ketuntasan klasikal yang diperoleh siklus III meningkat 
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dari 66,67 %menjadi 86,11 %%. Berikut ini lebih jelas dapat dilihat pada grafik 

batang : 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.13 Grafik Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa siklus II dan Siklus 

III 

Selengkapnya disajikan persentase ketuntasan belajar klasikal dalam 

diagram sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.14 Ketuntasan Klasikal Siswa Siklus III 

Dari grafik 4.13 dan 4.14, menunjukkan persentase ketuntasan klasikal 

prasiklus mengalami peningkatan dari 66,67% menjadi 86,11% setelah 

pelaksanaan siklus III.  
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b. Hasil Belajar Ranah afektif 

Pengamatan karakter siswa dilakukan oleh observer dengan subjek 

pengamatan 36 siswa dengan empat aspek karakter yang diamati yaitu tanggung 

jawab, percaya diri, toleransi dan gotong-royong. Hasil pengamatan karakter 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model pembelajaran Couse 

Review Horay berbantuan  media video pembelajaran pada siklus III diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus III 

No Indikator 

Jumlah Siswa 

Mendapat Skor Jumlah Skor Rata-rata 

1 2 3 4 

1 Tanggungjawab - 7 19 11 115 - 

2 Kejujuran 2 6 19 9 110 - 

3 Gotong royong - 6 20 10 115 - 

4 Ingin tahu - 5 19 12 119 - 

Jumlah 459 12,40 

Kategori Baik 
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Perolehan skor hasil pengamatan karakter siswa siklus III juga dapat dilihat pada 

grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram  4.15 Hasil analisis ketercapaian karakter Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.17 dan grafik 4.15  jumlah skor pengamatan karakter 

yang diperoleh seluruh siswa di kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang 

yaitu 459 dengan total skor rata-rata 12,40 termasuk dalam kategori baik. 

Perolehan akan dijelaskan lebih rinci berikut ini 

a. Tanggung jawab 

Indikator tanggung jawab memperoleh rata-rata skor 2,54. Ditunjukkan 

data sebanyak 4 siswa memperoleh skor satu, 10 siswa memperoleh skor dua, 21 

siswa memperoleh skor tiga, dan 1 siswa memperoleh skor empat. Deskriptor 

yang jarang tampak pada indikator ini yaitu melaksanakan kewajiban. Hal ini 

terlihat ketika siswa berkelompok mereka ingin menentukan anggota 

kelompoknya sendiri.  
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b. Kejujuran 

Indikator percaya diri memperoleh rata- rata skor 2,3. Ditunjukan dengan 

data 3 siswa memperoleh skor 1, 22 siswa memperoleh skor 2, 8 siswa 

memperoleh skor 3, dan 3 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang sering 

muncul adalah mengerjakan sendiri bersama teman sekelompoknya. 

mengutamakan usaha sendiri daripada bantu, hal ini terlihat pada saat evaluasi. 

Siswa cukup percaya diri dalam mengerjakan soal. Namun derkriptor yang jarang 

muncul adalah mengemukakan pendapat dan maju kedepan kelas.  

c. Gotong royong  

Indikator toleransi memperoleh rata-rata skor 2,5. Ditunjukkan data 2 

siswa memperoleh skor satu, 15 siswa memperoleh skor 2, 15 siswa memperoleh 

skor 3 dan 4 siswa memperoleh skor 4. Deskriptor yang jarang tampak pada 

indikator ini yaitu menerima pendapat orang lain. Siswa tidak menyimak 

prsesentasi kelompok lain, hal tersebut terlihat saat ada kelompok maju 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok lain masih ramai dan bermain sendiri. 

d. Ingin tahu  

Indikator ingin tahu memperoleh nilai rata- rata 2,08. Ditunjukan dengan 

data 7 siswa memperoleh skor 1, 19 siswa memperoleh skor 2, 10 siswa 

memperoleh skor 3, dan tidak ada siswa memperoleh skor 4. Hal ini menunjukkan 

rasa ingin tahu siswa masih rendah. Hanya beberapa siswa yang selalu aktif 

bertanya dan menjawab. 
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e) Hasil Belajar Ranah psikomotorik 

Tabel 4.18 Penilaian Produk Siklus III 

No Aspek yang diamati Skor Jumlah 

skor 

Rata-Rata 

Siswa yang mendapat skor 

1 2 3 4 

1 Persiapan  - - 8 28 136 3,7 

2 Pembuatan Produk - - 12 24 132 3,6 

3 Penilaian Produk - - 16 20 128 3,5 

Jumlah Skor 10,70 

Kategori Sangat Baik 

Berdasarkan Tabel 4.18 penilaian produk siklus III, skor yang diperoleh siswa 

untuk masing-masing indikator dijabarkan sebagai berikut : 

d. Persiapan  

Indikator persiapan terdapat 2 kelompok (8) siswa yang mendapatkan skor 3, 

dan 7 kelompok (28siswa) mendapatkan skor 4. 

e. Pembuatan Produk 

Indikator pembauatan produk terdapat 3 kelompok (12 siswa) mendapatkan 

skor 3 dan 6  kelompok (24 siswa) mendapatkan skor 4. 

f. Penilaian Produk 

Indikator penilaian produk pada siklus III sebanyak 4 kelompok (16 siswa) 

mendapatkan skor 3 dan 5 kelompok lainnya (20 siswa ) mendapatkan skor 4. 
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4.2.1.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus III sudah berjalan dengan baik, hal ini 

dapat diketahui dari hasil pengamatan, baik pengamatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa maupun hasil belajar siswa pada siklus III yang mengalami 

peningkatan dengan menggunakan Model Course Review Horay Berbantuan 

Video Pembelajaran. Berikut ini hasil pelaksanaan siklus III : 

1) Keterampilan guru pada siklus III meningkat dengan total skor 34 dan 

persentase yang diperoleh adalah .....yang berarti kategori penilaian 

keterampilan guru dalam pembelajaran adalah sangat baik. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus III meningkat dengan rata-

rata skor 30,72 dengan kategori baik. 

3) Hasil belajar siswa pada siklus III menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan lapangan, ketuntasan belajar 

siklus III adalah 86,11% sebanyak 31 dari 36 siswa dan  rata-rata hasil belajar 

siklus III 81,66 sehingga indikator keberhasilan telah tercapai yaitu 

ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya ≥80% dengan memenuhi KKM yaitu 

≥ 60. Sebanyak 5 siswa yang belum tuntas disebabkan pemahaman materi 

yang belum maksimal dan cenderung kurang memperhatikan penjelasan guru. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan pemaknaan temuan berdasarkan hasil pengamatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pembelajaran IPS melalui 
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penerapan model pembelajaran Course Review Horay berbantuan media video 

pembelajaran diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1.1 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 

4.2.1.1.1 Mempersiapkan siswa menerima pelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran ) 

Deskriptor yang diamati dalam keterampilan membuka pelajaran antara lain 

(1) menarik perhatian siswa , (2) menimbulkan motivasi,(3) mengemukakan 

tujuan pembelajaran dan (4)  memberikan apersepsi. Keterampilan membuka 

pelajaran pada siklus I medapat skor 3. Deskriptor yang belum muncul yaitu 

memberikan kaitan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

(apersepsi).  Pada siklus II deskriptor yang tampak yaitu 4, karena semua 

deskriptor tampak dalam kegiatan pembelajaran siklus II. Pada siklus III keempat 

deskriptor tampak, sehinggaguru mendapatkan skor 4. Jadi dalam keterampilan 

guru dalam membuka pelajaran dari siklus I sampai III mengalami peningkatan. 

Hasil observasi tersebut sejalan dengan pendapat Abimanyu (dalam 

Rusman, 2013:81) membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan kondisi siap mental dan menimbulkan perhatian agar siswa 

terfokus pada hal-hal yang akan dipelajari. Komponen membuka pelajaran 

menurut User Usman dalam Rusman (2013: 81) antara lain menarik perhatian 

siswa , menimbulkan motivasi, mengemukakan tujuan pembelajaran dan 

memberikan apersepsi. 
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4.2.1.1.2 Menjelaskan materi pembelajaran (keterampilan menjelaskan) 

keterampilan menjelaskan terdiri dari 4 deskriptor yaitu (1) menjelaskan 

materi dengan dengan jelas, (2) menjelaskan materi disertai contoh, (3) 

memberikan penekanan materi, dan (4)  memberikan balikan. Keterampilan 

menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan indikator pada siklus I 

memperoleh skor 2 karena hanya 2 deskriptor yang tampak. Deskriptor yang 

belum tampak menjelaskan materi disertai contoh dan guru belum memberikan 

balikan. Hal ini karena guru masih terfokus pada materi pokok dan masih terfokus 

pada penyampaian materi. 

Pada siklus II guru mendapatkan skor 3. Deskriptor yang belum tampak 

yaitu guru belum memberikan balikan. Hal ini dikarenakan guru masih terfokus 

pada penyampaian materi. Pada siklus III, keempat deskriptor tampak semua. 

Sehingga guru mendapat skor 4. Jadi keterampilan menjelaskan mengalami 

peningkatan dari siklus I sampai siklus III.  

Komponen menjelaskan dibagi menjadi 2 yaitu keterampilan 

merencanakan yang terdiri atas membuat perencanaan yang berupa RPP dan 

keterampilan penyajian suatu pejelasan yang terdiri atas kejelasan, penggunaan 

contoh, pemberian tekanan dan penggunaan balikan. (Rusman, 2013: 86) 

4.2.1.1.3 Menampilkan media video pembelajaran dalam pembelajaran 

(Keterampilan variasi) 

 Keterampilan guru yang diamati dalam indikator ini adalah (1) isi media 

video pembelajaran sesuai dengan materi, (2) media video pembelajaran yang 

ditampilkan menarik perhatian siswa,(3) media video pembelajaran yang 
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ditampilkan memberi motivasi siswa dan (4) isi media video pembelajaran mudah 

dipahami siswa. Pada siklus I dan II guru mendapatkan skor 2. Deskriptor yang 

belum tampak yaitu media media video pembelajaran yang ditampilkan memberi 

motivasi siswa dan isi media video pembelajaran mudah dipahami siswa. Hal ini 

dikarenakan media yang ditampilkan berisikan materi sejarah-sejarah serta pada 

siklus I gambar media berwarna hitam putih sehingga kurang memotivasi siswa. 

Pada siklus III keempat deskriptor tampak sehingga skor yang diperoleh guru 4 

skor. Jadi, Keterampilan mengadakan variasi siklus I sampai III mengalami 

peningkatan.  

 Sesuai dengan pendapat Rusman (2013: 85) bahwa guru harus memiliki 

kemampuan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu pengguanaan 

multisumber, multimedia, multi metode, multistrategi dan multimodel. 

Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengatasi 

kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton. 

4.2.1.1.4 Menanyakan materi yang belum jelas (Ketersmpilan bertanya) 

Memberikan pertanyaan secara jelas dan singkat, fokus pertanyaan, memberikan 

giliran, dan memberikan waktu berpikir. Pada siklus I dan IIguru mendapat skor 

2. Pada siklus 3, guru mendapat skor 3. Sehingga mengalami peningkatan. 

Rusman (2013: 82) menyatakan bahwa salah satu cara untuk memunculkan 

aktualisasi diri pada siswa adalah dengan cara bertanya 
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4.2.1.1.5 Membagi kelas dalam beberapa kelompok ( keterampilan mengelola 

kelas) 

 Keterampilan yang diamati dalam indikator ini adalah menjelaskan tujuan 

pembentukan kelompok, meminta siswa berkumpul ke dalm beberapa kelompok , 

membantu siswa mengatur tempat duduknya dan menjelaskan peraturan 

permainan dalam kelompok. Pada siklus I guru mendapat skor 3, siklus II 

mendapat skor 4 dan pada siklus III mendapat skor 4. Sehingga keterampilan guru 

pada keterampilan ini mengalami peningkatan. Keterampilan mengelola kelas ini 

sesuai dengan pendapat Usman (dalam Rusman, 2013: 90) yaitu keterampilan 

guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 

4.2.1.1.6 Membimbing kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai nomor 

kotak (Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

 Keterampilan guru yang diamti dalam indikator ini adalah berkeliling 

membimbing diskusi tiap kelompok, mengarahkan siswa untuk bekerjasama 

mendiskusikan jawaban, mengingatkan siswa untuk menulis jawaban sesuai 

nomornya disebutkan dan mengingatkan waktu diskusi. Pada siklus I guru 

mendapat skor 3, siklus II mendapat skor 3 dan pada siklus III mendapat skor 3.  

 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara kelompok (Rusman, 2013: 89) 

4.2.1.1.7 Membimbing jalannya permaian dengan model Course Review Horay 

(Keterampilan pembelajaran perseorangan) 
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  Keterampilan guru yang diamati dalam indikator ini adalah menanyakan 

kesulitan yang dihadapi siswa dalam melakukan permaian, mengingatkan untuk 

berteriak hore, mengingatkan untuk jujur dalam mengoreksi jawaban dan 

membimbing siswa dalam mencocokan jawaban secra bersama-sama. Pada siklus 

I guru mendapat skor 2, siklus II mendapat skor 3 dan pada siklus III mendapat 

skor 4. Sehingga keterampilan guru pada keterampilan ini mengalami 

peningkatan. Keterampilan pembelajaran perseorangan ini sesuai pendapat 

Rusman (2013: 91) yaitu guru dapat melakukan variasi, bimbingan dan 

penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan sentuhan individual. 

Pembelajaran ini terjadi bila jumlah siswa yang dihadapi oleh guru jumlahnya 

terbatas yaitu antara dua sampai delapan orang untuk kelompok kecil. 

4.2.1.1.8 Memberikan penghargaan kepada kelompok dengan jumlah hore dan 

jawaban benar terbanyak (Keterampilan memberikan penguatan) 

 Keterampilan yang diamati dalam indikator ini adalah menghitung 

bersama-sama jumlah hore dan jawaban benar yang diperoleh kelompok, 

memberikan penguatan kepada kelompok terbaik, memberi motivasi kepada 

kelompok lain dan memberi penguatan kepada pribadi tertentu. Pada siklus I guru 

mendapat skor 3, siklus II mendapat skor 3 dan pada siklus III mendapat skor 4. 

Sehingga keterampilan guru pada keterampilan ini mengalami peningkatan. 

Rusman (2013: 84) menyatakan guru yang baik harus selalu memberikan 

penguatan verbal maupun nonverbal. Reinforcement dapat berarti respons 

terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya 

kembali tingkah laku tersebut. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
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ganjaran atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam 

interaksi pembelajaran. 

4.2.1.1.9 Menutup Pelajaran (Keterampilan Menutup Pelajaran) 

 Keterampilan yang diamati pada indikator ini adalah menyimpulkan 

materi pelajaran, melakukan refleksi, memberikan motivasi belajar dan 

mengingatkan kepada siswa tentang materi untuk pertemuan selanjutnya. Pada 

siklus I guru mendapat skor 3, siklus II mendapat skor 3 dan pada siklus III 

mendapat skor 4. Sehingga keterampilan guru pada keterampilan ini mengalami 

peningkatan. Sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar 

Proses satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahawa yang 

dilakukan guru dalam kegiatan penutupan adalah membuat kesimpulan, 

melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, 

memberikan umpan balik, merencanakan kegiatan tindak lanjut dan 

menyampaikan rencana pembelajran pada pertemuan berikutnya. 

4.2.1.2 Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, II dan III 

 Terdapat 10 indikator aktivitas siswa yang diamati pada penelitian ini yaitu 

mempersiapkan diri menerima pelajaran (kegiatan emosional), mendengarkan 

penjelasan guru tentang materi (kegiatan mendengarkan), memperhatikan 

penyangan media audiovisual (kegiatan visual), menanyakan hal-hal yang belum 

jelas (kegiatan lisan), berkelompok untuk melakukan permainan sesuai model 

Course Review Horay (kegiatan menggambar dan emosiaonal), melakukan 

diskusi kelompok dalammenjawab pertanyaan sesuai nomor kotak (kegaiatn 

emosional), melakukan permainan untuk mendapatkan cross jawaban benar secara 
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vertikal, horisontal maupun diagonal pada kotak Course Review Horay (kegiatan 

metrik), menghargai prestasi belajar kelompok lain (kegiatan emosional), 

mengerjakan soal evaluasi (kegiatan mental dan menulis), mengikuti kegiatan 

akhir (kegiatan menulis dan lisan). Berikut penjabaran hasil observasi dan catatan 

lapangan setiap indikator aktivitas siswa selama pelaksanaan tindakan. 

a. Mempersiapkan diri menerima pelajaran 

 Deskriptor aktivitas siswa yang diamati dalam indikator ini adalah 

menjawab salam guru, menyiapkan alat tulis, menjawab apersepsi guru, jawaban 

apersepsi sesuai dengan materi yang akan dibahas.  

 Skor rata-rata indikator ini yang diperoleh pada siklus I adalah 2,27. 

Sebagian besar siswa sudah menjawab salam dari guru, namun ada beberapa 

siswa yang terlihat diam saja ketika guru memberi salam. Siswa juga menyiapkan 

alat tulisnya sebelum pelajaran dimulai. Pada siklus II rata-rata skor meningkat 

menjadi 3.  

Indikator mendengarkan penjelasan guru skor meningkat menjadi 125, 

sehingga rara-rata skor sebesar 3,47. Siswa memperhatikan penjelasan guru yaitu 

pandangan fokus ke depan kelas pada saat guru menjelaskan dan beberapa siswa 

masih sibuk sendiri saat guru menjelaskan.  

b. Mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

Deskriptor yang diamati dalam indikator ini adalah bertanya tentang 

materi, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi yang dijelaskan guru, 

menjawab pertanyaan guru dan jawaban sesuai dengan materi yang dijelaskan. 



172 
 

 
 

Rata-rata skor yang diperoleh pada siklus I yaitu 1,77. Deskriptor yang 

paling banyak muncul pada siklus I adalah menjawab pertanyaan guru.terjadi 

peningkatan rata-rata skor pada siklus II  yaitu 1,88 dan III  yaitu 2,11. 

c. Memperhatikan penayangan media video pembelajaran 

Deskriptor yang diamati dalam indikator ini adalah pandangan fokus ke 

media pembelajaran, tidak gaduh saat memeprhatikan media video pembelajaran 

yang ditampilkan guru, memberi tanggapan terhadap media pembelajaran dan isi 

tanggaan sesuai dengan isi media video pembelajaran yang ditayangkan. 

Skor rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah 2,55 pada siklus I. 

Deskriptor yang yang sudah muncul yaitu sebagian besar siswa pandangnannya 

fokus tertuju pada media audiovisual yang ditanyangkan guru. Pada siklus II rata-

rata skor meningkat menjadi 2,69. Deskriptor memberi tanggapan pada media 

video pembelajaran sudah muncul pada beberapa siswa.  Skor rata-rata meningkat 

lagi pada siklus III yiatu menjadi 3,05. 

d. Menanyakan hal-hal yang belum jelas 

Deskriptor yang diamati dalam indikator ini adalah bertanya setelah 

ditunjuk guru, berinisiatif bertanya setiap ada kesempatan, bertanya dengan 

bahasa yang santun dan jelas, isi pertanyaan sesuai dengan materi. 

Pada siklus I skor rata-rata yang diperoleh adalah 2,5. Siswa masih terlihat 

pasif dan tidak mau menhajukan pertanyaan. Pada siklus II rata-rata skor 

meningkat menjadi 2,72. Beberapa siswa sudah mulai bertanya dengan ditunjuk 

guru terbih dahulu serta dalam bertanya siswa sudah menggunakan bahasa yang 

jelas dan santun. Rata-rata skor meningkat pada siklus III menjadi 3,08. 
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e. Berkelompok untuk melakukan permainan sesuai model Course Review 

Horay 

Deskriptor yang diamati dalam indikator ini adalah berkumpul dengan 

kelompok sesuai intruksi guru, tidak membuat kegaduhan saat membentuk 

kelompok, membagi tugas kelompok bersama teman sekelomponya dan  

menggambar kotak Course Review Horay. 

Deskriptor berkumpul dengan kelompok sesuai intruksi guru merupakan 

deskriptor yang sudah banyak muncul pada siklus I. Rata-rata skor yang diperoleh 

pada siklus I adalah 2,5. Pada siklus II rata-rata skor meningkat menjadi 2,9. 

Siswa sudah mulai bisa tertib dan tidak membuat kegaduhan saat pembentukan 

kelompok. Rata-rata skor mengalami peningkatan lagi pada siklus III yaitu 

menjadi 3,05. Pada siklus III semua deskriptor sudah tampak pada sebagian besar 

siswa.  

f. Melakukan diskusi kelompok dalam menjawab pertanyaan sesuai nomor 

kotak 

Deskriptor yang diamati dalam indikator ini adalah siswa menanyakan 

pertanyaan yang belum jelas kepada guru, siswa bekerjasama mendiskusikan 

jawaban pertanyaan yang dibacakan guru, tertib dalam berdiskusi, mengingatkan 

jika ada teman yang tidak tertib. 

Rata-rata skor siklus I yang diperoleh pada indikator ini adalah 2,86. Dua 

deskriptor yang banyak tamapk pada siklus I yaitu siswa sudah bekerjasama 

dengan teman sekelompoknya dan siswa bertanya pada guru tentang pertanyaan 
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yang belum jelas. Pada siklus II skor yang diperoleh adalah 2,88. Siswa sudah 

mulai tampak tertib dalam melakukan diskusi serta siswa mengingatkan jika ada 

teman yang tidak tertib dalam melakukan diskusi. Skor meningkat pada siklus III 

yaitu menjadi 3,08. 

g. Melakukan permainan untuk mendapatkan tanda √  jawaban benar secara 

vertikal, horizontal maupun diagonal pada kotak Course Review Horay 

Deskriptor yang diamati dalam indikator ini adalah siswa aktif dalam 

permainan, mentaati peraturan dalam permainan, mencocokan jawaban secara 

sportif dan meneriakkan hore setiap mendapat tanda cross tanpa mengganggu 

kelompok lain. 

Siswa belum terlihat aktif dalam permainan pada pelaksanaan tindakan 

siklus I, ini terjadi karena permainan yang diterapkan guru merupakan hal yang 

baru bagi siswa sehingga rata-rata skor yang diperoleh pada siklus I adalah 2,61. 

Pada siklus II sebagian besar siswa mulai aktif dalam permainan, siswa mentaati 

peraturan dan jujur dalam mengoreksi jawaban. Skor yang diperoleh pada siklus II 

adalah 2,75. Pada siklus III siswa sudah terbiasa melakukan permainan yang 

diterapkan guru sehingga skor yang diperoleh adalah 2,88. 

h. Menghargai prestasi belajar kelompok lain 

Deskriptor yang diamati dalam indikator ini adalah menghitung jumlah 

hore dengan sportif, menghitung skor yang diperoleh secara sportif, tidak 

menyombongkan diri/kelompoknya dan tidak mencela kelompok lain. 

Rata-rata skor yang diperoleh pada siklus I adalah 2,52. Ada siswa yang 

melakukan kecurangan saat menghitung jumlah hore dan jawaban yang benar. 
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Pada siklus II skor yang diperoleh adalah 2,83. Siswa sudah soprtif dalam 

menghitung jumlah hore dan jawaban yang benar, namun ada beberapa siswa 

yang menyombongkan diri saat memperoleh hore lebih banyak daripada 

kelompok lain. Rata-rata skor meningkat pada siklus III yaitu menjadi 3,13 

dimana semua deskriptor yang tampak pada siswa mengalami peningkatan. 

i. Mengerjakan soal evaluasi 

Deskriptor yang diamati dalam indikator ini adalah tidak mencontek, tidak 

memberikan jawaban pada teman, tidak menggangu teman yang sedang 

mengerjakan dan mengumpulkan lembar jawab dengan tertib. 

Pada siklus I deskriptor yang sudah banyak muncul pada siswa pada 

indikator ini adalah tidak mencontek dan tidak memberikan jawaban pada teman. 

Rata-rata skor yang diperoleh pada siklus I adalah 2,66. Rata-rata skor pada siklus 

II meningkat menjadi 2,77. Siswa yang sudah selesai terlebih dahulu dalam 

mengerjakan soal evaluasi tidak mengganggu teman lain yang masih 

mengerjakan. Pada siklus III rata-rata skor meningkat menjadi 3,13. Siswa sudah 

mulai terbiasa untuk mengumpulkan lembar jawaban secara tertib. 

j. Mengikuti kegiatan akhir 

Deskriptor yang diamati dalam indikator ini adalah menjawab pertanyaan 

saat menyimpulkan materi bersama, mencatat kesimpulan, memperhatikan 

penjelasan guru dan tidak sibuk sendiri saat kegiatan akhir berlangsung. 

Rata-rata skor yang yang diperoleh pada siklus I adalah 2,30. Deskriptor 

yang paling banyak muncul pada indikator ini adalah siswa menjawab pertanyaan 

saat menyimpulkan materi pelajaran. Pada siklus II siswa sudah mulai tampak 
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mencatat kesimpulan materi pelajaran dan memperhatikan penjelasan guru, 

sehingga pada siklus II rata-rata skor meningkat menjadi 3,22. Deskriptor tidak 

sibuk sendiri saat kegiatan akhir berlangsung mulai tampak pada siklus III, 

sebagian besar siswa juga mencatat kesimpulan materi pelajaran. Pada siklus III 

ini rata-rata skor meningkat menjadi 3,69. 

4.2.1.3   Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Caurse Review Horay berbantuan media video pembelajaran VA SDN Gisikdrono 

03 Kota Semarang diperoleh dari hasil belajar ranah kognitif berupa nilai hasil tes 

tertulis siswa, hasil belajar ranah afektif berupa hasil pengamatan karakter siswa, 

dan hasil belajar ranah psikomotorik berupa penilaian produk hasil kretivitas 

siswa. Hasil perolehan data mengenai tiga ranah hasil belajar siswa akan dibahas 

sebagai berikut: 

4.2.1.3.1 Siklus I 

Hasil belajar IPS pada siklus I menunjukkan rata-rata kelas yang dicapai 

sebesar 67,08 dengan ketuntasan klasikal 55,56 %. Sebanyak 20 siswa dari 36 

siswa mengalami ketuntasan belajar. Sedangkan 16 siswa belum mencapai KKM 

yang ditetapkan yaitu 67. Perolehan nilai tertinggi yaitu 90 dan nilai terendah 50.  

4.2.1.3.2 Siklus II 

Hasil belajar IPS pada siklus II menunjukkan rata-rata sebesar 71,11 dengan 

ketuntasan klasikal 66,67 %. Sebanyak 24 siswa dari 36 mendapatkan nilai di atas 

KKM dan 16 siswa (44,44 %) belum tuntas. Perolehan nilai tertinggi yaitu 90 dan 

nilai terendah 55.  
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4.2.1.3.3 Siklus III 

Hasil belajar IPS pada siklus III menunjukkan rata-rata sebesar  81,66 

dengan ketuntasan klasikal 86,11 %. Sebanyak 31 siswa dari 36 mendapatkan 

nilai di atas KKM dan 5 siswa (13,89 %) belum tuntas. Perolehan nilai tertinggi 

yaitu 100 dan nilai terendah 60. Hasil belajar dalam pembelajaran IPS melalui 

model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran pada siswa kelas VA 

SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang pada siklus III dikatakan berhasil. Hal ini 

dapat dilihat dari indikator yang ditetapkan dengan ketuntasan klasikal  ≥ 80 % 

dengan ketuntasan minimal 67. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam silkus I, II, dan III 

pemaknaan temuan yang didapatkan yaitu terdapat peningkatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS melalui model Course Review Horay berbantuan video 

pembelajaran pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang. 

Keberhasilan ini didukung dengan penelitian sebelumnya dari jurnal nasional 

http://journal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/article/view/3572 dengan 

judul “Penerapan Paikem Metode Course Review Horay dalam Peningkatan Hasil 

Belajar IPS Kelas V Sekolah Dasar ‟‟ oleh Akmala Annisa, Kartika Chrysty 

Suryandari dan M. Chamdani ( 2013). Dari hasil penelitian menunjukkan 

keterampilan guru pada siklus I 70,81 %, pada siklus II 83,74 % dan meningkat 

pada siklus III menjadi 90 %. Aktivitas siswa pada siklus I 73,33 %, siklus II 

82,09 dan siklus III 88,33%. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan di setiap 
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siklusnya. Siklus I 61,76 %, siklus II 76,47 % dan siklus III 93,75 %. Dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model Course Review Horay berbantuan media 

video pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS. 

Penelitian lain yang relevan yaitu dari jurnal nasional 

http:/journal.um.ac.id/index.php/jps/article/view/4191 dengan judul 

pengembangan Media Video Pembelajaran Daur Air untuk meningkatkan Proses 

dan Hasil Belajar IPA Siswa SD (2012). Hasil uji coba lapangan menunjukkan 

bahwa media video pembelajaran daur air dapat meningkatkan proses dan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Bintoro 02 Jember. 

4.2.1.4 Hasil Belajar Ranah Afektif Berupa Hasil Pengamatan Karakter Siswa  

Berdasarkan lembar observasi karakter siswa pembelajaran IPS melalui 

model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran pada siswa kelas VA 

SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang, diperoleh hasil bahwa rata-rata karakter 

siswa mengalami peningkatan pada siklus I, siklus II dan siklus III. Secara rinci 

dijelaskan sebagai berikut : 

4.2.1.4.1 Siklus I 

Hasil pengamatan karakter siswa pada pembelajaran IPS pada siklus I 

menunjukkan jumlah nilai sebanyak  353 dan  rata-rata 9,54 dengan kategori 

cukup. 
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4.2.1.4.2 Siklus II 

Hasil pengamatan karakter siswa pada pembelajaran IPS pada siklus II 

menunjukkan jumlah nilai sebanyak  419 dan  rata-rata 11,32 dengan kategori 

baik. 

4.2.1.4.3 Siklus III 

Hasil pengamatan karakter siswa pada pembelajaran IPS pada siklus III 

menunjukkan jumlah nilai sebanyak  459  dan  rata-rata 12,40 dengan kategori 

baik. 

4.2.1..5 Hasil Produk Siswa 

 Berdasarkan lembar observasi produk siswa pada pembelajaran IPS 

melalui model Course Review Horay berbantuan video pembelajaran pada siswa 

kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang, diperoleh data sebagai berikut : 

4.2.1.5.1 Siklus I 

Hasil pengamatan produk siswa pada pembelajaran IPS siklus I menunjukkan 

jumlah skor sebanyak 292 dan rata-rata 7,89 dengan kategori baik. 

4.2.1.5.2 Siklus II 

Hasil pengamatan produk siswa pada pembelajaran IPS siklus I menunjukkan 

jumlah skor sebanyak 344 dan rata-rata 9,29 dengan kategori baik. 

4.2.1.5.3 Siklus III 

Hasil pengamatan produk siswa pada pembelajaran IPS siklus I menunjukkan 

jumlah skor sebanyak 396 dan rata-rata 10,70  dengan kategori sangat baik. 

Siklus I 
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4.2.2 Uji Hipotesa 

 Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model Course Review Horay berbantuan 

video pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencakup 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

di kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang. Dengan demikian hipotesa yang 

diajukan terbukti kebenarannya. 

 

4.2.3 Implikasi Hasil Penelitian  

Implikasi hasil penelitian melalui penerapan model pembelajaran Course 

Review Horay  berbantuan media video pembelajaran memberikan kesempatan 

bagi guru dan siswa untuk saling berkomunikasi dengan baik. Siswa menjadi lebih 

aktif, memfokuskan perha-tian, dan memusatkan konsentrasi pikiran dalam 

pembelajaran. Selain itu, siswa secara mandiri mengalami pembelajaran secara 

langsung sehingga siswa memberikan hasil terbaik dalam pembelajaran IPS. 

Tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran IPS dapat terukur dengan dasar 

penilaian sesuai yang telah ditargetkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan kualitas pembelajaran pada setiap siklusnya yang mencakup hasil 

belajar kognitif, afektif dan psikomotor, aktivitas siswa, dan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model Course Review Horay  dengan 

media video pembelajaran  pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota 

Semarang. Implikasi yang didapat dari penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi 
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teoretis, implikasi praktis, dan implikasi paedagogis. Berikut akan dijelaskan 

secara rinci implikasi tersebut.  

 

4.2.3.1 Implikasi teoretis  

Implikasi dari hasil penelitian melalui penerapan model pembelajaran 

Course Review Horay  berbantuan media video pembelajaran dapat meningkatkan 

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

Gisikdrono 03 Semarang. Pembelajaran IPS melalui penerapan model 

pembelajaran Course Review Horay berbantuan media video pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

 

4.2.3.2 Implikasi praktis  

Pembelajaran IPS melalui penerapan model pembelajaran Course Review 

Horay  dengan media video pembelajaran dapat menciptakan pembelajaran yang 

lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran IPS sebelum dilakukan tindakan 

kelas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengamatan pelaksanaan 

tindakan yang meliputi tiga hal yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk mengembangkan 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Selain itu juga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi guru untuk menerapkan model dan media lain 

dalam pembelajaran IPS maupun mata pelajaran lain.  

4.2.3.3 Implikasi Pedagogis  
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Implikasi hasil penelitian ini yaitu terdapat peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS yang meliputi: keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan media video pembelajaran pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 

Kota Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran IPS menggunakan model 

Course Review Horay berbantuan media video pembelajaran  pada siswa kelas 

VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model Course 

Review Horay berbantuan media video pembelajaran mengalami peningkatan. 

Pada siklus I jumlah skor yang diperoleh sebesar 24 dengan krtiteria baik, 

jumlah skor pada siklus II meningkat menjadi 27 dengan kriteria baik dan 

jumlah skor 34 dengan kriteria sangat baik pada siklus III. Hasil penelitian 

tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yaitu keterampilan guru 

meningkat  sekurang-kurangnya skor lebih besar sama dengan 18 atau skor 

lebih kecil 27,5 dengan kriteria baik pada pembelajaran IPS menggunakan 

model Course Review Horay berbantuan media video pembelajaran. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Course Review 

Horay berbantuan media video pembelajaran menunjukan adanya peningkatan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

pada siklus I mendapatkan rata-rata skor 24,80 dengan kriteria baik, rata-rata 

skor meningkat pada siklus II menjadi 27,69 dengan kriteria sangat baik dan 

pada siklus III rata-rata skor meningkat menjadi 30,72 dengan kriteria sangat 

baik. Hasil penelitian telah mencapai indikator keberhasilan yaitu aktivitas 

siswa meningkat sekurang-kurangnya skor lebih besar sama dengan 20 atau
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skor lebih kecil 30,5 dengan kriteria baik pada pembelajaran menggunakan model 

Course Review Horay berbantuan video pembelajaran. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajarn IPS menggunakan model Course 

Review Horay berbantuan video pembelajaran menunjukkan adanya 

peningkatan. Pada siklus I persentase ketuntasan siswa sebesar 55,55% dengan 

rata-rata 67,08, ketuntasan hasil belajar klasikal pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 66,66% dengan rata-rata 71,11 dan pada siklus III, 

ketuntasan belajar klasikal mengalami peningkatan menjadi 86,11 % dengan 

rata-rata 81,66. Hasil belajar ranah afektif  siklus 1 rata-rata skor 9,57 dengan 

kriteria baik, pada siklus II skor 11,52 dengan kriteria baik, rata-rata skor pada 

siklus III meningkat menjadi 12,55 dengan kriteria sangat baik. Hasil belajar 

ranah psikomotor siklus 1 rata-rata skor 5,33 dengan kriteria baik, siklus II skor 

meningkat menjadi 6,25 dengan kriteria baik,siklus III rata-rata skor 6,58 

kriteria sangat baik.Hasil penelitian tersebut telah mencapai indikator 

keberhasilan, yaitu 85 % siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang 

mengalami ketuntasan belajar pada pembelajarn IPS menggunakan model 

Course Review Horay berbantuan media video pembelajaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang telah 

ditetapkan dapat terjawab yaitu dengan menerapkan model Course Review Horay 

berbantuan media video pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota 

Semarang. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan, dalam melaksanakan pembelajaran IPS melaui 

model pembelajaran Course Review Horay berbantuan media video pembelajaran 

pada siswa kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota Semarang, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan media video pembejaran  untuk meningkatkan  keterampilan guru 

dalam pembelajaran. 

2. Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan media video pembejaran  untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. 

3. Hendaknya guru menggunakan model dan media dalam pembelajaran yang 

bervariasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

terutama dalam pembelajaran IPS. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR 

KETERAMPILAN GURU DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

MODEL COURSE REVIEW HORAY BERBANTUAN VIDEO 

PEMBELAJARAN 

Ketrampilan Dasar 

Mengajar 

Langkah-langkah model 

pembelajaran Course 

Review Horay berbantuan 

media video pembelajaran 

Indikator keterampilan guru 

dalam pembelajaran dengan 

model Course Review Horay 

berbantuan media video 

pembelajaran 

1. Keterampilan 

membuka pelajaran 

2. Keterampilan 

bertanya 

3. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

4. Keterampilan 

mengadakan variasi 

5. Keterampilan 

menjelaskan 

6. Keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran 

7. Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil 

8. Keterampilan 

mengelola kelas 

kecil 

1. Siswa mengamati  video 

pembelajaran perumusan 

dasar negara yang telah 

ditampilkan guru   

2. Siswa dan guru bertanya 

jawab mengenai video 

pembelajaran perumusan 

dasar negara yang 

ditampilkan .  

3. Siswa membentuk 

kelompok yang terdiri 6 

orang untuk membuat 

ringkasan proses 

perumusan dasar  negara.  

4. Setiap kelompok 

membuat kotak sesuai 

kebutuhan kemudian 

menomori kotak tersebut 

sesuai perintah guru 

5. Siswa menjawab soal 

dari guru dan 

1. Mempersiapkan siswa 

untuk menerima 

pelajaran 

(Keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Menjelaskan materi 

(Keterampilan 

menjelasakan)  

3. Menampilkan  media 

video 

pembelajaran(keteramp

ilan variasi) 

4. Menanyakan materi 

yang belum jelas 

(Keterampilan 

bertanya) 

5. Membagi kelas dalam 

beberapa kelompok 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

6. Membimbing 
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9. Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan 

perorangan. 

menuliskannya ke dalam 

kotak sesuai nomor.  

6. Siswa mendiskusikan 

jawaban dari pertanyaan 

yang diberikan. 

7. Kelompok yang 

menjawab dengan benar 

memberikan tanda 

checklist (√)  pada kotak 

dan diwajibkan berteriak 

“hore!!”. 

8. Nilai siswa dhitung dari  

jawaban yang benar dan 

yang paling sering 

berteriak “horee!”  

9. Siswa dan guru 

menyimpulkan hasil 

diskusi.( 

10. Siswa diberi kesempatan 

untuk menanyakan 

materi yang belum 

dipahami. 

11. Kelompok yang paling 

banyak menjawab 

dengan benar dan yang 

paling sering berteriak 

“horee!!” mendapatkan 

reward .  

 

 

kelompok dalam 

menjawab pertanyaan 

sesuai nomor nomor 

kotak (Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

7. Membimbing jalannya 

permainan dengan 

model Course Review 

Horay (Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

8. Memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok dengan 

jumlah hore dan 

jawaban benar 

terbanyak. 

(Keterampilan memberi 

penguatan) 

9. Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR  AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL COURSE REVIEW HORAY 

BERBANTUAN VIDEO PEMBELAJARAN 

Aktivitas Siswa 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Course Review Horay 

berbantuan video pembelajaran 

Indikator aktivitas siswa dalam 

pembelajaran Course Review 

Horay dengan media video 

pembelajaran 

1. Kegiatan visual 

2. Kegiatan lisan  

3. Kegiatan 

mendengarkan 

4. Kegiatan menulis 

5. Kegiatan 

menggambar 

6. Kegiatan metrik 

7. Kegiatan mental 

8. Kegiatan 

emosional 

1. Siswa mengamati  video 

pembelajaran perumusan 

dasar negara yang telah 

ditampilkan guru   

2. Siswa dan guru bertanya 

jawab mengenai video 

pembelajaran perumusan 

dasar negara yang 

ditampilkan .  

3. Siswa membentuk 

kelompok yang terdiri 6 

orang untuk membuat 

ringkasan proses 

perumusan dasar  negara 

4. Setiap kelompok 

membuat kotak sesuai 

kebutuhan kemudian 

menomori kotak tersebut 

sesuai perintah guru. ( 

Elaborasi ) 

5. Siswa menjawab soal dari 

guru dan menuliskannya 

ke dalam kotak sesuai 

1) Mempersiapkan diri dalam 

menerima 

pelajaran.(kegiatan 

emosional) 

2) Mendengarkan penjelasan 

guru tentang 

materi.(kegiatan 

mendengarkan) 

3) Memperhatikan penayangan 

media video 

pembelajaran.(kegiatan  

visual) 

4) Menanyakan hal-hal yang 

belum jelas (Kegiatan lisan) 

5) Berkelompok untuk 

melakukan permainan 

sesuai model Course Review 

Horay (kegiatan emosional) 

6) Melakukan diskusi 

kelompok dalam menjawab 

pertanyaan sesuai nomor 

kotak (kegiatan 

menggambar dan 
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nomor. 

6. Siswa mendiskusikan 

jawaban dari pertanyaan 

yang diberikan. 

7. Kelompok yang 

menjawab dengan benar 

memberikan tanda 

checklist (√)  pada kotak 

dan diwajibkan berteriak 

“hore!!”. 

8. Nilai siswa dhitung dari  

jawaban yang benar dan 

yang paling sering 

berteriak “horee!”  

9. Siswa dan guru 

menyimpulkan hasil 

diskusi 

10. Siswa diberi kesempatan 

untuk menanyakan 

materi yang belum 

dipahami. 

11. Kelompok yang paling 

banyak menjawab 

dengan benar dan yang 

paling sering berteriak 

“horee!!” mendapatkan 

reward .  

 

emosional) 

7) Melalukan permainan untuk 

mendapatkan jawaban benar 

Course Review Horay 

(kegiatan metrik) 

8) Menghargai prestasi belajar 

kelompok lain (kegiatan 

emosional) 

9) Mengerjakan soal 

evaluasi.(kegiatan mental 

dan menulis 

10) Mengikuti kegitan akhir 

(kegiatan menulis, 

mendengarkan dan lisan) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Alat/Instrumen 

1 Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPS dengan 

model Course 

Review Horay 

berbantuan 

video 

pembelajaran 

1. Mempersiapkan 

siswa meneima 

pelajaran 

(Keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Menjelaskan materi 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

3. Menampilkan media 

video pembelajaran 

(keterampilan variasi) 

4. Menanyakan materi 

yang belum jelas 

(Keterampilan 

bertanya) 

5. Membagi kelas dalam 

beberapa kelompok 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

6. Membimbing 

kelompok dalam 

menjawab pertanyaan 

sesuai nomor nomor 

kotak (Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

7. Membimbing 

1. Guru 

2. Foto  

3. Video 

1. Lembar 

Observasi 

2. Catatan 

Lapangan 

Lampiran 3 
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jalannya permainan 

dengan model Course 

Review Horay 

(Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

8. Memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok dengan 

jumlah hore dan 

jawaban benar 

terbanyak. 

(Keterampilan 

memberi penguatan) 

9. Menutup pelajaran 

(Keterampilan 

menutup pelajaran) 

2 Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPS dengan 

model Course 

Review Horay 

berbatuan 

video 

pembelajaran 

1. Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pelajaran.(kegiatan 

emosional) 

2. Mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

materi.(kegiatan 

mendengarkan) 

3. Memperhatikan 

penayangan media 

audiovisual.(kegiatan  

visual) 

4. Menanyakan hal-hal 

yang belum jelas 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video 

 

1. Lembar 

observasi 

2. Lembar 

catatan 

lapangan 
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(Kegiatan lisan) 

5. Berkelompok untuk 

melakukan permainan 

sesuai model Course 

Review Horay 

(kegiatan emosional)s 

6. Melakukan diskusi 

kelompok dalam 

menjawab pertanyaan 

sesuai nomor kotak 

(kegiatan menggambar 

dan emosional) 

7. Melalukan permainan 

untuk mendapatkan 

tanda √ pada kotak 

Course Review Horay 

(kegiatan metrik) 

8. Menghargai prestasi 

belajar kelompok lain 

(kegiatan emosional) 

9. Mengerjakan soal 

evaluasi.(kegiatan 

mental dan menulis 

10. Mengikuti kegitan 

akhir (kegiatan 

menulis, 

mendengarkan dan 

lisan) 

3 Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

Ranah kognitf 

1. Menyebutkan minimal 

3 tokoh- tokoh yang 

1. Siswa 

2. Foto  

3. video 

1. Tes tertulis 

2. Lembar 

penilaian 
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PKn dengan 

model Course 

Review Horay 

dengan media 

Audiovisual 

berperan dalam 

BPUPKI 

2. Menjelaskan peranan 

para tokoh dalam 

Persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia  

3. Membedakan peranan 

BPUPKI dan PPKI 

dalam usaha persiapan 

kemerdekaan 

4. Menjelaskan proses 

perumusan dasar 

negara Indonesia 

5. Menjelaskan peranan 

tokoh- tokoh yang 

berperan dalam proses 

peru-musan dasar 

Negara Indonesia. 

6. Membandingkan hasil 

rumusan Piagam 

Jakarta dengan 

rumusan Panca-sila 

7. Menyebutkan minimal 

3 tokoh-tokoh dalam 

persiapan 

kemerdekaan. 

8. Menjelaskan peranan 

tokoh dalam persiapan 

kemerdekaan. 

9. Memberikan contoh 

Afektif 

3. Lembar 

penilaian 

psikomotorik 
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sikap yang patut 

diteladani dari 

pahlawan 

kemerdekaan. 

 

Ranah Afektif 

1. Tanggung Jawab 

2. Kerjasama 

3. Ingin tahu 

4. Kejujuran  

 

      Ranah psikomotor 

1. Membuat peta pikiran 

struktur organisasi 

BPUPKI dan PPKI 

2. Membuat peta pikiran 

tentang perumusan 

dasar negara 

3. Membuat peta pikiran 

tentang tokoh yang 

berjasa dan 

peranannya 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 

Nama SD  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Nama Praktikan :  Ari Juwanita 

Kelas/semester : VA/II 

Hari/Tanggal  : Sabtu , 4  Maret 2015 

Petunjuk :  

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru ! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak dan tidak tampak yang sesuai 

kriteria pengamatan. 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

Skor 4 : Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3: Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0 : Jika tidak ada deskriptor yang tampak ( Rusman, 2011 :98) 

 

No 
Indikator Deskriptor 

Tampak 

( ) 

Skor 

1)  Mempersiapkan siswa 

menerima pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

 

1) Menarik perhatian siswa dengan 

menampilkan media 

2) Menimbulkan motivasi siswa 

dalam mengikuti pelajaran 

3) Memberikan acuan ( 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran ) 

4) Memberikan kaitan materi 

sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari ( apersepsi )  

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

3 
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2)  Menjelaskan materi  

(keterampilan 

menjelaskan) 

1) Menjelaskan materi dengan  jelas 

2) Menjelaskan materi disertai dengan 

contoh 

3) Memberi penekanan pada materi 

4) Memberikan balikan 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

2 

3)  Menampilkan media 

video pembelajarandalam 

pembelajaran 

(Keterampilan variasi) 

1) Isi media video pembelajaran 

sesuai dengan materi 

2) Media video pembelajaran yang 

ditampilkan menarik perhatian 

siswa 

3) Media video pembelajaran yang 

ditampilkan memberi motivasi 

siswa 

4) Isi media video pembelajaran 

mudah dipahami siswa 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

 

 

2 

 

4)  Tanya jawab dengan 

siswa mengenai materi 

pelajaran (Keterampilan 

bertanya) 

1) Memberi pertanyaan secara jelas 

dan singkat 

2) Fokus pertanyaan 

3) Memberikan giliran 

4) Memberikan waktu berpikir 

 

 

 

 

_ 

_ 

 

 

2 

5)  Membagi kelas dalam 

beberapa kelompok 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

1) Menjelaskan tujuan pembentukan 

kelompok 

2) Meminta siswa berkumpul ke 

dalam beberapa kelompok 

3) Membantu siswa mengatur tempat 

duduknya 

4) Menjelaskan peraturan permainan 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

3 
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dalam kelompok 

 

6)  Membimbing kelompok 

dalam menjawab 

pertanyaan sesuai nomor 

nomor kotak 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1) Memusatkan perhatian siswa 

2) Memberikan waktu berfikir untuk 

berdiskusi 

3) Memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi  

4) Menutup diskusi 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

3 

7)  Membimbing jalannya 

permainan dengan model 

Course Review Horay 

(Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

1) Menanyakan kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam melakukan 

permainan 

2) Mengingatkan untuk berteriak hore 

atau yelyel lain 

3) Mengingatkan untuk jujur dalam 

mengoreksi jawaban 

4) Membimbing siswa dalam 

mencocokan jawaban secara 

bersama-sama 

_ 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

2 

8)  Memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok dengan jumlah 

hore dan jawaban benar 

terbanyak. (Keterampilan 

memberi penguatan) 

1) Menghitung bersama-sama jumlah 

hore dan jawaban benar yang 

diperoleh tiap kelompok 

2) Memberikan penguatan kepada 

kelompok terbaik 

3) Memberi motivasi kepada 

kelompok lain 

4) Memberi penguatan kepada pribadi 

tertentu 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

3 

9)  Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

1) Menyimpulkan materi pelajaran 

2) Melakukan refleksi terhadap 

_ 

_ 
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pelajaran) pembelajaran yang telah dilakukan 

3) Mengadakan tes evaluasi 

4) Memberikan tindak lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 Jumlah Skor  24 

 Kategori      Baik 

 

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru  

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

27,5 ≤ skor ≤36 Sangat Baik 

18 ≤ skor <27,5 Baik 

8,5 ≤ skor <18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

 

Semarang , 4  Maret 2015 

 

                                                             Kolabolator 

  
   

Safaruddin,SPd.SD   

 NIP. 196712042006041005 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

Nama SD  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Nama Praktikan :  Ari Juwanita 

Kelas/semester : VA/II 

Hari/Tanggal  : Sabtu , 21 Maret 2015 

Petunjuk :  

5. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru ! 

6. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

7. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak dan tidak tampak yang sesuai 

kriteria pengamatan. 

8. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

Skor 4 : Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3: Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0 : Jika tidak ada deskriptor yang tampak ( Rusman, 2011 :98) 

 

No 
Indikator Deskriptor 

Tampak 

( ) 

Skor 

1)  Mempersiapkan siswa 

menerima pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

 

1) Menarik perhatian siswa dengan 

menampilkan media 

2) Menimbulkan motivasi siswa 

dalam mengikuti pelajaran 

3) Memberikan acuan ( 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran ) 

4) Memberikan kaitan materi 

sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari ( apersepsi )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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2)  Menjelaskan materi  

(keterampilan 

menjelaskan) 

1) Menjelaskan materi dengan  jelas 

2) Menjelaskan materi disertai dengan 

contoh 

3) Memberi penekanan pada materi 

4) Memberikan balikan 

 

 

 

 

 

- 

 

 

3 

3)  Menampilkan media 

video pembelajarandalam 

pembelajaran 

(Keterampilan variasi) 

1) Isi media video pembelajaran 

sesuai dengan materi 

2) Media video pembelajaran yang 

ditampilkan menarik perhatian 

siswa 

3) Media video pembelajaran yang 

ditampilkan memberi motivasi 

siswa 

4) Isi media video pembelajaran 

mudah dipahami siswa 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

2 

4)  Tanya jawab dengan 

siswa mengenai materi 

pelajaran (Keterampilan 

bertanya) 

1) Memberi pertanyaan secara jelas 

dan singkat 

2) Fokus pertanyaan 

3) Memberikan giliran 

4) Memberikan waktu berpikir 

 

 

 

 

_ 

_ 

 

2 

5)  Membagi kelas dalam 

beberapa kelompok 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

1) Menjelaskan tujuan pembentukan 

kelompok 

2) Meminta siswa berkumpul ke 

dalam beberapa kelompok 

3) Membantu siswa mengatur tempat 

duduknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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4) Menjelaskan peraturan permainan 

dalam kelompok 

 

 

6)  Membimbing kelompok 

dalam menjawab 

pertanyaan sesuai nomor 

nomor kotak 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1) Memusatkan perhatian siswa 

2) Memberikan waktu berfikir untuk 

berdiskusi 

3) Memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi  

4) Menutup diskusi 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

3 

7)  Membimbing jalannya 

permainan dengan model 

Course Review Horay 

(Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

1) Menanyakan kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam melakukan 

permainan 

2) Mengingatkan untuk berteriak hore 

atau yelyel lain 

3) Mengingatkan untuk jujur dalam 

mengoreksi jawaban 

4) Membimbing siswa dalam 

mencocokan jawaban secara 

bersama-sama 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

3 

8)  Memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok dengan jumlah 

hore dan jawaban benar 

terbanyak. (Keterampilan 

memberi penguatan) 

1) Menghitung bersama-sama jumlah 

hore dan jawaban benar yang 

diperoleh tiap kelompok 

2) Memberikan penguatan kepada 

kelompok terbaik 

3) Memberi motivasi kepada 

kelompok lain 

4) Memberi penguatan kepada pribadi 

tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

3 

9)  Menutup pelajaran 1) Menyimpulkan materi pelajaran  

_ 

3 
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(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

2) Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan 

3) Mengadakan tes evaluasi 

4) Memberikan tindak lanjut 

 

 

 

 

 

 Jumlah Skor  27 

 Kategori  Baik 

 

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru  

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

27,5 ≤ skor ≤36 Sangat Baik 

18 ≤ skor <27,5 Baik 

8,5 ≤ skor <18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

 

Semarang , 21  Maret 2015 

 

                                                             Kolabolator 

  
   

Safaruddin,SPd.SD  

NIP. 196712042006041005  
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS III 

Nama SD  : SDN Gisikdrono 03 Semarang 

Nama Praktikan :  Ari Juwanita 

Kelas/semester : VA/II 

Hari/Tanggal  : Sabtu , 28 Maret 2015 

Petunjuk :  

1 Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru ! 

2 Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3 Berilah tanda check (√) pada kolom tampak dan tidak tampak yang sesuai 

kriteria pengamatan. 

4 Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

Skor 4 : Jika semua deskriptor tampak 

Skor 3: Jika hanya 3 deskriptor tampak 

Skor 2 : Jika hanya 2 deskriptor tampak 

Skor 1 : Jika hanya 1 deskriptor tampak 

Skor 0 : Jika tidak ada deskriptor yang tampak ( Rusman, 2011 :98) 

 

No 
Indikator Deskriptor 

Tampak 

( ) 

Skor 

1)  Mempersiapkan siswa 

menerima pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

 

1) Menarik perhatian siswa dengan 

menampilkan media 

2) Menimbulkan motivasi siswa 

dalam mengikuti pelajaran 

3) Memberikan acuan ( 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran ) 

4) Memberikan kaitan materi 

sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari ( apersepsi )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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2)  Menjelaskan materi  

(keterampilan 

menjelaskan) 

1) Menjelaskan materi dengan  jelas 

2) Menjelaskan materi disertai dengan 

contoh 

3) Memberi penekanan pada materi 

4) Memberikan balikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3)  Menampilkan media 

video pembelajarandalam 

pembelajaran 

(Keterampilan variasi) 

1) Isi media video pembelajaran 

sesuai dengan materi 

2) Media video pembelajaran yang 

ditampilkan menarik perhatian 

siswa 

3) Media video pembelajaran yang 

ditampilkan memberi motivasi 

siswa 

4) Isi media video pembelajaran 

mudah dipahami siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4)  Tanya jawab dengan 

siswa mengenai materi 

pelajaran (Keterampilan 

bertanya) 

1) Memberi pertanyaan secara jelas 

dan singkat 

2) Fokus pertanyaan 

3) Memberikan giliran 

4) Memberikan waktu berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5)  Membagi kelas dalam 

beberapa kelompok 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

1) Menjelaskan tujuan pembentukan 

kelompok 

2) Meminta siswa berkumpul ke 

dalam beberapa kelompok 

3) Membantu siswa mengatur tempat 

duduknya 

4) Menjelaskan peraturan permainan 

dalam kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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6)  Membimbing kelompok 

dalam menjawab 

pertanyaan sesuai nomor 

nomor kotak 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1) Memusatkan perhatian siswa 

2) Memberikan waktu berfikir untuk 

berdiskusi 

3) Memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi  

4) Menutup diskusi 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

3 

7)  Membimbing jalannya 

permainan dengan model 

Course Review Horay 

(Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

1) Menanyakan kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam melakukan 

permainan 

2) Mengingatkan untuk berteriak hore 

atau yelyel lain 

3) Mengingatkan untuk jujur dalam 

mengoreksi jawaban 

4) Membimbing siswa dalam 

mencocokan jawaban secara 

bersama-sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8)  Memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok dengan jumlah 

hore dan jawaban benar 

terbanyak. (Keterampilan 

memberi penguatan) 

1) Menghitung bersama-sama jumlah 

hore dan jawaban benar yang 

diperoleh tiap kelompok 

2) Memberikan penguatan kepada 

kelompok terbaik 

3) Memberi motivasi kepada 

kelompok lain 

4) Memberi penguatan kepada pribadi 

tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

3 

9)  Menutup pelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

5) Menyimpulkan materi pelajaran 

6) Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan 

7) Mengadakan tes evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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8) Memberikan tindak lanjut 

 

 

 Jumlah Skor  34 

 Kategori  Sangat Baik  

 

Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru  

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

27,5 ≤ skor ≤36 Sangat Baik 

18 ≤ skor <27,5 Baik 

8,5 ≤ skor <18 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Semarang , 28  Maret 2015 

                                                         Kolabolator 

   
Safaruddin,SPd.SD   

NIP. 196712042006041005  
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 

Siklus…………… 

 

Nama SD  : SDN  

Kelas/ Semester : VA/II 

Materi   :  

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom skor nilai yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

 

Indikator Deskriptor 
Tampak 

 () 

Tidak Tampak 

  () 

1) Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pelajaran.(kegiatan 

emosional) 

1) Menjawab salam guru 

2) Menyiapkan alat tulis  

3) Menjawab pertanyaan 

(apersepsi) guru 

4) Jawaban pertanyaan sesuai 

materi yang akan dibahas 

  

2) Mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

materi.(kegiatan 

mendengarkan) 

 

1) Pandangan fokus ke depan 

2) Mendengarkan penjelaskan 

guru dengan tenang. 

3) Menjawab pertanyaan guru 

4) Jawaban pertanyaan sesuai 

materi yang telah dijelaskan 

  

3) Memperhatikan 1) Pandangan fokus tertuju ke   

Lampiran 7 
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penayangan media 

video 

pembelajaran(kegiatan  

visual) 

media pembelajaran 

2) Tenang  saat memperhatikan 

video pembelajaranyang 

ditampilkan guru 

3) Memberi tanggapan 

terhadap  media 

pembelajaran 

4) Isi tanggapan sesuai dengan 

isi media audivisual yang 

ditayangkan guru 

4) Menanyakan hal-hal 

yang belum jelas 

(Kegiatan lisan) 

 

1) Bertanya setelah ditunjuk 

guru 

2) Berinisiatif bertanya setiap 

ada kesempatan 

3) Bertanya dengan bahasa 

yang santun dan jelas 

4) Isi pertanyaan sesuai 

dengan materi 

  

5) Berkelompok untuk 

melakukan permainan 

sesuai model Course 

Review Horay 

(kegiatan menggambar 

dan emosional) 

 

1) Berkumpul dengan 

kelompok sesuai intruksi 

guru 

2) Tenang membentuk 

kelompok 

3) Membagi tugas kelompok 

bersama teman 

sekelompoknya 

4) Menggambar kotak Course 

Review Horay 

  

6) Melakukan diskusi 

kelompok dalam 

1) Siswa menanyakan 

pertanyaan yang belum 
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menjawab pertanyaan 

sesuai nomor kotak 

(kegiatan emosional) 

 

jelas pada guru 

2) Siswa bekerja sama 

mendiskusikan jawaban 

dari pertanyaan yang 

dibacakan guru 

3) Tertib dalam berdiskusi 

4) Mengingatkan  jika ada 

teman yang tidak tertib 

7) Melalukan permainan 

untuk mendapatkan 

tanda √jawaban benar 

pada kotak Course 

Review Horay 

(kegiatan metrik ) 

1) Siswa aktif dalam 

permainan 

2) Mentaati peraturan dalam 

permainan 

3) Mencocokan jawaban 

secara sportif 

4) Meneriakan hore terhadap 

jawaban yann benar tanpa 

menggangu kelompok lain 

  

8) Menghargai prestasi 

belajar kelompok lain 

(kegiatan emosional) 

 

1) Menghitung jumlah hore 

dengan sportif 

2) Menghitung skor yang 

diperoleh secara sportif 

3) Bersikap rendah hati 

4) Menghargai kelompok lain 

  

9) Mengerjakan soal 

evaluasi.(kegiatan 

mental dan menulis 

1) Mengerjakan sendiri. 

2) Tertib dalam mengerjakan  

3) Tenang saat teman 

mengerjakan. 

4) Mengumpulkan lembar 

jawab dengan tertib 

  

10) Mengikuti kegitan 1) Menjawab pertanyaan saat   
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akhir (kegiatan 

menulis, mendengarkan 

dan lisan) 

menyimpulkan materi 

bersama 

2) Mencatat kesimpulan 

3) Mendengar penjelasan guru 

4) Tenang saat kegiatan akhir 

sedang berlangsung 

Jumlah skor =.................. Kategori = ..................... 

 

Tabel Kriteria Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) Tuntas 

20 ≤ skor < 30,5 Baik (B) Tuntas 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

 

 

     Semarang, ...2015 

Observer  
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

No.  Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 

2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

4 2 1 1 2 2 4 3 2 3 2 

5 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 

6 2 1 4 3 2 1 2 3 3 3 

7 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 

8 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 

9 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 

10 3 1 2 2 3 2 2 3 3 1 

11 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 

12 2 1 2 2 4 1 2 2 3 2 

13 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 

14 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 

15 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 

16 2 1 3 1 3 4 2 2 3 2 

17 2 1 2 1 3 3 3 3 2 3 

18 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 

19 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 

20 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 

21 1 1 4 3 3 2 2 2 2 2 

22 3 3 3 2 4 3 1 2 2 2 

23 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 

24 1 1 2 4 4 3 1 2 2 2 

25 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 

26 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 

27 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 

28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

29 2 1 1 2 3 4 3 3 2 2 

30 2 2 2 2 4 2 4 2 3 3 

Lampiran 7 
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31 2 1 4 1 2 3 2 1 4 2 

32 3 1 3 1 3 4 2 1 2 2 

33 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 

34 3 1 4 4 4 3 4 3 4 3 

35 3 1 4 4 3 3 3 2 4 2 

36 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

jml 82 64 92 90 104 97 94 91 96 83 

Rata

-

rata  

2,2

7 

1,77 2,55 2,5 2,88 2,69 2,6

1 

2,5

7 

2,66 2,3

0 

Jumlah skor  

893 

Rata-rata 

24,80555556 

Kriteria 

Baik 

 

 

        

    Semarang, 4 Maret 2014 

 Observer 

 

 

Lingga Yuli Pratiwi 

           NIM. 1401411118 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

No.  Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 

3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 

4 4 1 2 2 2 4 3 2 3 4 

5 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 

6 2 1 4 3 2 2 2 2 3 3 

7 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 

8 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

9 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 

10 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 

11 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 

12 3 2 2 2 4 2 2 2 3 3 

13 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 

14 2 1 3 2 3 3 4 2 3 3 

15 4 2 3 4 3 4 4 2 4 4 

16 3 1 3 3 3 4 2 2 3 2 

17 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 

18 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 

19 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 

20 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 

21 2 1 4 4 3 2 2 2 2 4 

22 3 2 3 2 4 3 1 2 2 4 

23 3 1 3 3 3 3 2 2 2 4 

24 2 1 2 4 4 3 1 2 2 4 

25 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 

26 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 

27 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 

28 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 

29 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 

Lampiran 9 
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30 3 2 2 2 4 2 4 2 3 4 

31 4 1 4 2 2 3 2 2 4 3 

32 2 1 3 2 3 4 2 2 2 4 

33 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 

34 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 

35 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 

36 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 

jml 106 56 96 98 103 100 97 97 98 116 

Rata-rata  

3 

1,88

889 

2,694

44 

2,7

22

22 

2,944

44 

2,8611

1 2,75 

2,02

778 

2,7

77

78 

3,22

222 

jml 966 

Rata-rata 26,88888889 

Kriteria Baik 

 

 

      Semarang, 21 Maret 2014 

        Observer 

      

  

Lingga Yuli Pratiwi 

             NIM. 1401411118 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III  

No. Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 

2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 

3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 

5 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 

6 4 1 4 4 2 4 3 4 3 3 

7 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 

8 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

9 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 

10 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 

12 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 

13 4 1 3 3 3 3 4 2 2 4 

14 3 1 4 2 3 2 4 3 3 4 

15 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 

16 3 1 3 3 3 3 2 3 3 4 

17 4 1 4 2 3 2 3 3 2 4 

18 3 3 2 4 2 4 2 2 2 4 

19 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

20 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 

21 4 2 4 4 3 4 2 4 2 4 

22 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 

23 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 

24 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4 

25 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 

26 4 2 4 3 3 3 2 4 3 4 

27 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 

28 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 

29 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 

30 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 
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31 3 2 4 2 2 2 2 3 4 3 

32 4 1 3 2 4 2 2 3 3 4 

33 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 

34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

35 3 2 4 4 3 4 2 4 4 4 

36 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Jumlah  125 67 110 112 109 112 104 112 114 133 

Rata-rata  3,47 2,11 3,05 3,08 3,05 3,08 2,88 3,13 3,13 3,69 

jml 1098 

Rata-rata 30,72222222 

 

 

      Semarang, 28 Maret 2014 

        Observer 

 

 

Lingga Yuli Pratiwi 

             NIM. 1401411118 
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PEDOMAN PENILAIAN KARAKTER SISWA 

Siklus ..... 

Sekolah   : SDN GISIKDRONO 03 

Kelas/Semester  : VA (Lima)/ II (Dua) 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pokok bahasan   : ............................................... 

Hari/Tanggal   :................................................... 

Petunjuk :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini!  

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan.  

No Indikator Deskriptor Tampak 

( √ ) 

Tidak 

Tampak 

( √ ) 

1 Tanggung 

Jawab 

a. Melaksanakan tugas 

individu dengan baik 

  

b. Menerima resiko dari 

tindakan yang dilakukan 

c. Mengakui dan meminta 

maaf atas kesalahan yang 

dilakukan 

d. Melaksanakan apa yang 

pernah dikatakan tanpa 

diminta 

2 Kejujuran   a. Mengerjakan sendiri saat 

mengerjakan ujian/ulangan 

  

b. Mengakui kesalahan  
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c. Mengungkapkan perasaan 

apa adanya 

d. Membuat laporan 

berdasarkan data apa adanya 

3 Gotong royong a. Aktif dalam kerja kelompok   

b. Memusatkan perhatian pada 

tujuan kelompok 

c. Mencari jalan untuk 

mengatasi perbedaan 

pendapat 

d. Kesediaan melakukan 

tugas sesuai kesepakatan 

4 

 

 

 

 

 

Toleransi  a. Menghargai teman yang  

berbeda pendapat  

  

b. Menerima kesepakatan 

meskipun meskipun 

berbeda dengan pendapat. 

c. Mampu bekerja sama 

tanpa membeda-bedakan  

d. Memberi kebebasan orang 

untuk berpendapat 

SKOR TOTAL   

KATEGORI   
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Keterangan : 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

13,5≤ skor ≤ 16 Sangat Baik (A) Tuntas 

10≤ skor < 13,5 Baik (B) Tuntas 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup (C) Tidak Tuntas 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

SIKLUS I 

NO. 

NAMA 

SISWA 

INDIKATOR PENGAMATAN 

JUMLAH 1 2 3 4 

1. HAPN 3 3 4 2 12 

2. YP 2 1 3 1 7 

3. ARR 3 2 2 2 9 

4. AIA 2 1 2 2 7 

5. AND 1 2 3 1 7 

6. ADS 1 2 3 3 9 

7. AKW 3 4 2 2 11 

8. ADR 3 2 4 2 11 

9. ANH 3 3 3 3 12 

10. AWE 3 3 2 2 10 

11. AA 2 2 4 2 10 

12. BP 3 3 3 1 10 

13. BPP 3 2 2 2 9 

14. BWK 2 2 2 2 8 

15. DRSW 3 2 2 1 8 

16. DP 3 2 3 1 9 

17. DAN 2 2 3 2 9 

18. DDA 3 4 2 2 11 

19. DLS 2 4 1 3 10 

20. DTI 3 2 2 2 9 

21. EDR 3 3 2 3 11 
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22. FK 3 2 2 2 9 

23. GMK 4 2 2 3 11 

24. HNY 3 2 2 2 9 

25. MKD         1 2 4 2 9 

26. MNA 3 1 3 3 10 

27. NPY 3 2 3 2 10 

28 PR 3 3 3 3 12 

28 RJW 1 2 3 2 8 

29 SAW 2 2 3 1 8 

30 SAQ 3 2 1 1 7 

31 SRA 2 2 3 2 9 

32 CDAK 2 2 3 2 9 

33 T 3 3 2 3 11 

34 KRS 2 3 2 3 10 

35 MAH 3 2 3 2 10 

36 RMP 3 3 3 3 12 

    94 86 96 77 353 

    2,540540541 2,32432 2,59459 2,08108   

TOTAL SKOR 353 

RATA-RATA 9,540540541 

KATEGORI CUKUP 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

SIKLUS II 

NO. 

NAMA 

SISWA 

INDIKATOR PENGAMATAN 

JUMLAH 1 2 3 4 

1. HAPN 3 3 4 4 14 

2. YP 3 1 3 3 10 

3. ARR 3 2 3 2 10 

4. AIA 2 1 2 2 7 

5. AND 2 3 3 1 9 

6. ADS 3 3 3 3 12 

7. AKW 3 4 3 2 12 

8. ADR 3 2 4 3 12 

9. ANH 3 3 3 3 12 

10. AWE 3 3 3 2 11 

11. AA 2 3 4 3 12 

12. BP 3 3 3 3 12 

13. BPP 4 3 2 3 12 

14. BWK 2 3 4 4 13 

15. DRSW 3 3 2 1 9 

16. DP 3 3 3 2 11 

17. DAN 2 3 3 3 11 

18. DDA 3 4 2 3 12 

19. DLS 4 4 4 4 16 

20. DTI 4 3 4 4 15 

21. EDR 3 3 3 3 12 
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22. FK 3 3 3 2 11 

23. GMK 4 3 4 4 15 

24. HNY 3 3 2 3 11 

25. MKD 2 3 4 3 12 

26. MNA 3 1 2 3 9 

27. NPY 3 3 2 3 11 

28 PR 3 4 4 4 15 

28 RJW 2 2 2 2 8 

29 SAW 2 2 2 2 8 

30 SAQ 2 2 2 2 8 

31 SRA 2 2 2 3 9 

32 CDAK 2 3 3 2 10 

33 T 3 4 3 3 13 

34 KRS 2 2 3 3 10 

35 MAH 2 3 3 3 11 

36 RMP 3 4 3 4 14 

    102 104 109 104 419 

              

TOTAL SKOR 419 

RATA-RATA 11,32432432 

KATEGORI BAIK 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

SIKLUS III 

NO. 

NAMA 

SISWA 

INDIKATOR PENGAMATAN 

JUMLAH 1 2 3 4 

1. HAPN 4 3 4 4 15 

2. YP 3 4 4 4 15 

3. ARR 3 3 2 4 12 

4. AIA 3 1 3 2 9 

5. AND 3 3 3 3 12 

6. ADS 4 3 3 4 14 

7. AKW 3 3 3 3 12 

8. ADR 3 3 4 3 13 

9. ANH 3 3 3 2 11 

10. AWE 3 2 2 3 10 

11. AA 3 3 4 3 13 

12. BP 3 4 3 3 13 

13. BPP 4 3 3 3 13 

14. BWK 3 4 4 4 15 

15. DRSW 3 3 3 4 13 

16. DP 3 4 3 2 12 

17. DAN 4 3 3 3 13 

18. DDA 4 4 3 3 14 

19. DLS 4 4 4 4 16 

20. DTI 4 4 4 4 16 

21. EDR 3 2 3 3 11 

22. FK 3 3 3 2 11 

23. GMK 4 4 4 4 16 
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24. HNY 4 3 3 3 13 

25. MKD 3 3 4 4 14 

26. MNA 2 1 3 3 9 

27. NPY 3 3 3 3 12 

28 PR 4 3 4 4 15 

28 RJW 2 3 2 2 9 

29 SAW 2 2 2 3 9 

30 SAQ 2 2 2 3 9 

31 SRA 2 2 3 3 10 

32 CDAK 2 2 3 3 10 

33 T 3 4 3 4 14 

34 KRS 3 3 2 3 11 

35 MAH 2 3 3 3 11 

36 RMP 4 3 3 4 14 

    115 110 115 119 459 

              

TOTAL SKOR 459 

RATA-RATA 12,40540541 

KATEGORI BAIK 
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PEDOMAN PENILAIAN PRODUK SISWA 

SIKLUS …… 

Mata Pelajaran   : IPS 

Nama SD   : SDN Gisikdrono 03 

Kelas / Semester  : VA / II 

Nama Kelompok : 

Hari/ Tanggal   : 

Petunjuk :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini!  

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan.  

Indikator  Deskriptor Tampak 

   ()  

Skor  

Persiapan  a.membawa alat dan bahan yang dibutuhkan 

b. Menyiapkan alat dan bahan di atas meja 

c. Memperhatikan petunjuk guru sebelum 

membuat produk 

d. tertib sebelum memulai kerja 

  

Pembuatan produk a. Tertib mengerjakan produk  

b.mengerjakan dengan teman kelompok 

c. mengerjakan dengan rapi. 

d. Tapat waktu 

  

Penilaian produk a. produk sesuai dengan materi 

b. Produk bersih dari coretan 

c. menghias produk dengan warna menarik 

d. produk dibuat dengan tulisan yang rapi  
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Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

9,5≤ skor ≤ 12 Sangat Baik   (SB) 

6 ≤ skor < 9,5 Baik            (B) 

2,5 ≤ skor < 6 Cukup     (C) 

0 ≤ skor <2,5 Kurang      (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 

 

 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN PRODUK SISWA  

SIKLUS I 

NO NAMA SISWA 1 2 3 

1 Helmalia Ayu Putri Noviana 2 3 2 

2 Yoga Pramudeva 2 2 2 

3 Adinda Risqina Ramadanti 3 3 2 

4 Adymas Iqtiar Azhari 2 2 2 

5 Aisya Nur Digita 3 3 3 

6 Andika Dwi Setiawan 2 3 2 

7 Ananda Krisna Wicaksana 2 2 2 

8 Anisa Dwi Rahmawati 4 4 4 

9 Anisa Nur Hidayah 4 4 4 

10 Arny Wasis Enggarriny 3 3 3 

11 Asty Ambarawati 3 3 2 

12 Bagus Prastyo 2 2 2 

13 Bayu Putra Prasetya 3 3 3 

14 Bimo Welly Kusuma 3 3 2 

15 

Dafa Rafael Satria 

Wicaksono 3 3 2 

16 Dandi Prastyo 2 2 2 

17 Dela Aulia Nuriski 3 3 2 

18 Dela Dwi Agustin 3 3 2 

19 Desi Liana Sari 4 4 4 

20 Dina Tri Iriyanti 3 3 2 

21 Eka Dwi Ramadhan 2 3 2 

22 Febi Koriana 3 3 2 

23 Gunawan Miftah Khusur 2 2 2 

24 Hary Nur Yudha 3 3 3 

25 Maharani Kusuma Dewi 3 3 2 

26 Mutiara Nur Azizah 3 3 2 

27 Naila Putri Yunisa 3 3 3 

28 Putri Rahmawati 3 3 2 

29 Reva Julia Wijayanti 3 3 2 
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30 Sulton Akbar Qolbihi 2 3 2 

31 sinta ranjani     3 3 3 

32 

C. Dyah Ayu 

Kusumawardani 3 3 3 

33 Tegar 2 2 2 

34 Khoirunnisa Rahma Sabilla 3 3 3 

35 Maria Aprilliana Hartanti 4 4 4 

36 Ramadhan Muji Palastra 2 2 2 

  

100 104 88 

  

2,777778 2,888889 2,444444444 

     

      

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

9,5≤ skor ≤ 12 Sangat Baik   (SB) 

6 ≤ skor < 9,5 Baik            (B) 

2,5 ≤ skor < 6 Cukup     (C) 

0 ≤ skor <2,5 Kurang      (D) 
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LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN PRODUK SISWA  

SIKLUS II 

1 Helmalia Ayu Putri Noviana 3 3 3 9 

2 Yoga Pramudeva 3 3 2 8 

3 Adinda Risqina Ramadanti 4 4 2 10 

4 Adymas Iqtiar Azhari 3 3 2 8 

5 Aisya Nur Digita 3 3 3 9 

6 Andika Dwi Setiawan 4 4 3 11 

7 Ananda Krisna Wicaksana 3 3 2 8 

8 Anisa Dwi Rahmawati 4 4 2 10 

9 Anisa Nur Hidayah 3 3 3 9 

10 Arny Wasis Enggarriny 4 4 4 12 

11 Asty Ambarawati 4 4 2 10 

12 Bagus Prastyo 3 3 3 9 

13 Bayu Putra Prasetya 3 3 2 8 

14 Bimo Welly Kusuma 3 3 3 9 

15 

Dafa Rafael Satria 

Wicaksono 4 4 3 11 

16 Dandi Prastyo 3 3 3 9 

17 Dela Aulia Nuriski 4 4 2 10 

18 Dela Dwi Agustin 4 4 4 12 

19 Desi Liana Sari 4 4 3 11 

20 Dina Tri Iriyanti 4 4 2 10 

21 Eka Dwi Ramadhan 3 3 2 8 

22 Febi Koriana 4 4 2 10 

23 Gunawan Miftah Khusur 3 3 3 9 

24 Hary Nur Yudha 3 3 2 8 

25 Maharani Kusuma Dewi 3 3 3 9 

26 Mutiara Nur Azizah 4 4 4 12 

27 Naila Putri Yunisa 3 3 3 9 

28 Putri Rahmawati 4 4 2 10 

29 Reva Julia Wijayanti 3 3 3 9 

30 Sulton Akbar Qolbihi 3 3 2 8 

31 sinta ranjani  

   

0 
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3 3 3 9 

32 C. Dyah Ayu Kusumawardani 3 3 3 9 

33 Tegar 4 4 3 11 

34 Khoirunnisa Rahma Sabilla 4 4 4 12 

35 Maria Aprilliana Hartanti 4 4 2 10 

36 Ramadhan Muji Palastra 3 3 2 8 

  

124 124 96 344 

  

3,444444 3,444444 2,666666667 9,297297 

      Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

9,5≤ skor ≤ 12 Sangat Baik   (SB) 

6 ≤ skor < 9,5 Baik            (B) 

2,5 ≤ skor < 6 Cukup     (C) 

0 ≤ skor <2,5 Kurang      (D) 
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LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN PRODUK SISWA  

SIKLUS III 

NO NAMA SISWA 1 2 3 

1 Helmalia Ayu Putri Noviana 4 3 4 

2 Yoga Pramudeva 4 3 4 

3 Adinda Risqina Ramadanti 4 4 3 

4 Adymas Iqtiar Azhari 4 3 4 

5 Aisya Nur Digita 4 4 4 

6 Andika Dwi Setiawan 4 3 4 

7 Ananda Krisna Wicaksana 3 4 4 

8 Anisa Dwi Rahmawati 4 4 3 

9 Anisa Nur Hidayah 4 4 4 

10 Arny Wasis Enggarriny 4 4 4 

11 Asty Ambarawati 4 4 4 

12 Bagus Prastyo 4 4 3 

13 Bayu Putra Prasetya 3 3 3 

14 Bimo Welly Kusuma 4 3 4 

15 

Dafa Rafael Satria 

Wicaksono 3 4 4 

16 Dandi Prastyo 4 4 3 

17 Dela Aulia Nuriski 4 3 4 

18 Dela Dwi Agustin 4 4 3 

19 Desi Liana Sari 4 4 3 

20 Dina Tri Iriyanti 4 4 3 

21 Eka Dwi Ramadhan 3 3 3 

22 Febi Koriana 4 4 3 

23 Gunawan Miftah Khusur 3 4 4 

24 Hary Nur Yudha 3 3 3 

25 Maharani Kusuma Dewi 4 3 4 

26 Mutiara Nur Azizah 4 4 3 

27 Naila Putri Yunisa 4 4 4 

28 Putri Rahmawati 4 4 3 

29 Reva Julia Wijayanti 4 4 4 
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30 Sulton Akbar Qolbihi 3 3 3 

31 sinta ranjani     4 4 3 

32 

C. Dyah Ayu 

Kusumawardani 4 4 4 

33 Tegar 3 4 4 

34 Khoirunnisa Rahma Sabilla 4 4 4 

35 Maria Aprilliana Hartanti 4 4 3 

36 Ramadhan Muji Palastra 4 3 4 

  

136 132 128 

  

3,777778 3,666667 3,555556 

      

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

9,5≤ skor ≤ 12 Sangat Baik   (SB) 

6 ≤ skor < 9,5 Baik            (B) 

2,5 ≤ skor < 6 Cukup     (C) 

0 ≤ skor <2,5 Kurang      (D) 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama  Sekolah :  SDN Gisikdrono 03 

Mata  Pelajaran    :  IPS 

Kelas / Semester  : VA / II 

Tahun Palajaran :   2014/2015 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

 

KOMPETEN

SI  

DASAR 

MATERI 

POKOK /  

PEMBELAJ

ARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN  

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI  

PENILAIAN 
ALOKASI  

WAKTU  

SUMBER  

BELAJAR/ 

ALAT  

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Instrume

n    

 2.2 Menghargai 

jasa dan 

 BPUPKI dan  Siswa menyebutkan 

3 tokoh yang 

 Menyebutkan 

minimal 3 tokoh- 

Tertulis Soal pilihan 

ganda dan 

Lks, Soal 2 x 35 1. Buku IPS untuk 

kelas V SD 
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peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersia

pkan 

kemerdekaa

n Indonesia 

 

  

  

 

 

PPKI berperan dalam 

BPUPKI dengan   

benar 

 Siswa dapat 

menjelaskan 

peranan para tokoh 

dalam persiapan 

kemerdekaan 

dengan tepat 

 Siswa 

dapatmembedakan 

peranan BPUPKI 

dan PPKI dalam 

usaha persiapan 

kemerdekaan 

dengan tepat  

tokoh yang berperan 

dalam BPUPKI 

 Menjelaskan 

peranan para tokoh 

dalam Persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia  

 Membedakan 

peranan BPUPKI 

dan PPKI dalam 

usaha persiapan 

kemerdekaan 

 

Uraian evaluasi  menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BSE, penulis 

Endang 

Susilaningsih 

2. Media video 

pembelajaran  

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Tanggung jawab, kejujuran, , gotong  royong, ingin tahu 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Siklus 1  

Sekolah   :SDN Gisikdrono 03 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  :  VA/II 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 

Hari/ tangal : .................... 

 

I. Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

II. Kompetensi Dasar  

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

III. Indikator 

2.1.1 Menyebutkan minimal 3 tokoh- tokoh yang berperan dalam BPUPKI 

2.1.2 Menjelaskan peranan para tokoh dalam Persiapan kemerdekaan 

Indonesia  

2.1.3 Membedakan peranan BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan 

kemerdekaan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video pembelajaran tentang BPUPKI dan PPKI, siswa 

dapat menyebutkan minimal 3 tokoh- tokoh yang berperan dalam BPUPKI 

dengan tepat 

2. Melalui tanya jawab video pembelajaran BPUPKI dan PPKI, siswa dapat 

menjelaskan peranan para tokoh dalam Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

dengan benar. 

3. Melalui pengamatan video pembelajaran tentang BPUPKI dan PPKI, siswa 

dapat membedakan peranan BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan 
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kemerdekaan dengan tepat . 

4. Melalui kerja kelompok tentang usaha menuju  kemerdekaan, siswa dapat 

membuat peta pikiran struktur BPUPKI atau PPKI dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan : Tanggung jawab ,kejujuran, gotong 

royong, ingin tahu 

V. Model  dan Metode Pembelajaran 

Model :  Course Review Horay 

Metode : 

1. Diskusi  

2. Ceramah  

3. Tanya Jawab 

4. Penugasan 

VI. Materi Ajar 

BPUPKI dan PPKI  

VII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Prakegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Doa 

4. Presensi 

5. Mempersiapkan materi dan media pembelajaran. 

b. Kegiatan awal (5 menit) 

1. Apersepsi dilakukan dengan tanya jawab dengan siswa, contoh:” anak- 

anak setiap tanggal 17 Agustus kita meranyakan hari apa?” 

2. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu hari merdeka. 

3. Memberikan motivasi dengan mengulas cerita tentang perjuangan 

rakyat melawan penjajah. 

4. Menyampaikan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

c. Kegiatan inti ( 45 menit) 



242 

 

 

1. Siswa mengamati video pembelajaran tentang BPUPKI dan PPKI yang 

ditampilkan guru. ( Eksplorasi ) 

2. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai video yang ditampilkan . ( 

eksplorasi ) 

3. Siswa membentuk kelompok yang terdiri 6 orang untuk membuat peta 

pikiran struktur organisasi PPKI atau BPUPKI. ( Elaborasi ) 

4. Setiap kelompok membuat 9 kotak kemudian menomori kotak tersebut 

sesuai perintah guru. ( Elaborasi ) 

5. Siswa menjawab soal dari guru dan menuliskannya ke dalam kotak 

sesuai nomor.  ( Eksplorasi ) 

6. Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru. 

(Elaborasi ) 

7. Kelompok yang menjawab dengan benar memberikan tanda checklist 

(√)  pada kotak dan diwajibkan berteriak “hore!!”.( Elaborasi ) 

8. Nilai siswa dhitung dari  jawaban yang benar dan yang paling sering 

berteriak “horee!” 

9. Siswa berdiskusi membentuk peta pikiran struktur Badan BPUPKI atau 

PPKI. 

10. Siswa menyimpulkan hasil diskusi. ( Elaborasi ) 

11. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. ( Konfirmasi ) 

12. Kelompok yang paling banyak menjawab dengan benar dan yang paling 

sering berteriak “horee!!” mendapatkan reward . ( Konfirmasi ) 

d. Kegiatan akhir (15 menit) 

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

3. Guru memberi tindak lanjut pengayaan membuat ringkasan tentang 

topik BPUPKI dan PPKI dan remidial berupa mengerjakan soal. 
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VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media :Video Pembelajaran 

Sumber Belajar: 

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 

2007 tentang standar proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Penerbit Badan Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tahun 2007 

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang standar 

isi. 2009. Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Buku IPS untuk kelas V SD BSE, penulis Endang Susilaningsih. 

 

IX. Penilaian 

a. Prosedur tes 

1. Tes awal  : - 

2. Tes proses  : ada 

3. Tes akhir  : ada 

b.  Jenis tes 

1. Tes awal  : - 

2. Tes proses             : diskusi  

3. Tes akhir   : soal evaluasi (tes tertulis) 

c. Bentuk tes  : Pilihan Ganda dan Uraian  
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d. Alat tes 

1. Soal tes  : terlampir 

2. Kriteria penilaian : terlampir 

Semarang, 6 Maret 2015 

    Mengetahui,                                              

Kolaborator       Guru Kelas VA 

 

       

Safaruddin,SPd.SD        Ari Juwanita 

NIP. 196712042006041005               NIM. 1401411024 
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Lampiran Bahan Ajar 

Usaha Mempersiapkan Kemerdekaan 

Secara resmi persiapan kemerdekaan Indonesia dilakukan Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI).  

a. Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 

September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, 

sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Dengan cara 

itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut rakyat Indonesia sebagai 

penyerbu negara mereka. Pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah Militer Jepang 

di Jawa, Kumakici Harada, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik 

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI). Dalam bahasa 

Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Coosakai. BPUPKI dibentuk untuk mempelajari 

dan menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. 

BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang 

tahun kaisar Jepang. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk menjadi 

ketua didampingi dua orang ketua muda, yaitu R.P Suroso dan Ichibangase. 

Selain menjadi ketua muda, R.P. Suroso juga diangkat menjadi kepala kantor tata 

usaha BPUPKI dibantu Toyohiko Masuda dan Mr. A.G.Pringgodigdo. Tanggal 

28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan 

sidang pertama BPUPKI di gedung Chuo Sangiin (Gedung Pancasila sekarang). 

Berikut ini daftar nama anggota-anggota BPUPKI. 

Ketua   : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat 

Ketua Muda  : R.P. Suroso 

Ketua Muda : Itibangase Yosio 

Anggota: 

1. Ir. Sukarno 

2. Mr. Muh Yamin 

3. Mr. Dr. R. Kusuma Atmaja 

4. R. Abdulrahim Pratalykrama 
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5. M. Aris 

6. Ki Hajar Dewantara 

7. R.A.A. Wiranatakusuma 

8. Munandar 

9. Oei Tiang Tjoei 

10. Drs. Moh. Hatta 

11. R.M. Margono Joyohadikusumo 

12. K.H. Abdul Halim 

13. K.H. Masykur 

14. R. Sudirman 

15. Prof. Dr. P. A. H. Jayadiningrat 

16. Ki Bagus Hadikusumo 

17. B. P. H. Bintoro 

18. A. K. Muzakir 

19. B. P. H. Puruboyo 

20. Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso 

21. R. M. T. A. Suryo 

22. R. Ruslan Wongsokusumo 

23. Mr. Susanto 

24. Ny. R.S.S. Sunarjo Mangunpespito 

25. Dr. R. Buntaran Martoatmo jo 

26. Liem Kun Hian 

27. Mr. J. Latuharhary 

28. Mr. R. Hindromartono 

29. R. Sukarjo Wiryopranoto 

30. Haji Ah. Sanusi 

31. A. M. Dasaad 

32. Mr. Tan Eng Hoa 

33. Oei Tjong Hauw 

34. H. Agus Salim 

35. M. Sutarjo Kartohadikusumo 
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36. Ir. R. M. P. Surahman Cokroadisuryo 

37. R.A.A. Sumitro Kolopaking Purbonegoro 

38. K.R.M.T.H. Wuryaningrat 

39. Mr. Achmad Subarjo 

40. Prof. Dr. Asikin Wijayakusuma 

41. Abikusno Cokrosuyoso 

42. Parada Harahap 

43. Mr. R.M. Sartono 

44. K.H.M. Mansur 

45. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat 

46. Prof. Mr. Dr. Supomo 

47. Prof.Ir. R. Rooseno 

48. Mr. R. Singgih 

49. Mr. Suwandi 

50. K.H.A. Wahid Hasyim 

51. P. F. Dahler 

52. Dr. Sukiman 

53. Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro 

54. R. Oto Iskandardinata 

55. A. Baswedan 

56. Abdul Kadir 

57. Dr. Samsi 

58. Mr. A.A. Maramis 

59. Mr. R. Samsudin 

60. Mr. R. Sastromulyono 

Selama berdiri BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang resmi, yaitu: 

1. Sidang resmi pertama 

Sidang resmi pertama berlangsung lima hari, yaitu 28 Mei sampai 1 Juni 

1945. Pada masa sidang resmi pertama ini, dibahas dasar negara. Banyak anggota 

sidang yang memberikan pandangannya tentang bentuk negara dan dasar negara. 
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Masa sidang pertama BPUPKI ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya 

Pancasila. Seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah 62 orang ditambah 6 anggota 

tambahan berkumpul dalam satu ruang sidang. 

 

b. Sidang resmi kedua 

Sidang resmi kedua berlangsung tanggal 10-17 Juli 1945. Sidang ini 

membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-

undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan 

pengajaran. Pada termin ini, anggota BPUPKI dibagibagi dalam panitia-panitia 

kecil. Panitia-panitia yang terbentuk antara lain Panitia Perancang Undang-

Undang Dasar (diketuai Sukarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai 

Abikusno Cokrosuyoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai 

Mohammad Hatta). Di antara dua sidang resmi itu, berlangsung pula sidang tidak 

resmi yang dihadiri 38 orang. Sidang yang dipimpin Bung Karno ini membahas 

rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dibahas pada 

sidang resmi kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945). 

 

b. Persiapan kemerdekaan oleh PPKI 

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, pada 7 Agustus 1945 

dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas 

mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi 

negara Indonesia baru. Badan ini beranggotakan 21 orang. Adapun yang ditunjuk 

sebagai ketua adalah Ir. Sukarno, sedangkan wakil ketuanya Drs. Moh Hatta. 

Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian, anggota PPKI 

ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu Wiranatakusumah, Ki Hajar 

Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan 

Ahmad Subarjo. Ketika PPKI terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk 

merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan 

adanya tekad dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Golongan muda menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan 
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tanpa kerja sama dengan Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan 

dalam rapat PPKI. Ada anggapan dari golongan muda bahwa PPKI 

adalah badan bentukan Jepang. Di lain pihak PPKI adalah badan yang ada untuk 

menyiapkan hal-hal yang perlu bagi suatu negara. Dalam suasana seperti inilah 

PPKI bekerja sebagai badan yang bertugas menyiapkan ketatanegaraan Indonesia 

Baru. 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Selama 

terbentuk PPKI melakukan beberapa kali sidang. 

1. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, di Gedung Kesenian 

Jakarta. Pada sidang ini dihasilkan beberapa keputusan penting yang menyangkut 

kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik bagi bangsa Indonesia yang 

merdeka, yaitu: 

a. mengesahkan UUD1945 setelah mendapat beberapa perubahan pada 

pembukannya, 

b. memilih presiden dan wakil presiden, yakni Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, 

c. menetapkan bahwa Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah 

Komite Nasional. 

2. Sidang kedua dilakukan pada hari berikutnya, tanggal 19 Agutus 1945. 

Sidang hari kedua ini menghasilkan keputusan: 

a. membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk pemimpinnya (menteri), 

b. menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi delapan 

provinsi dan sekaligus menunjuk gubernurnya, 

c. memutuskan agar tentara kebangsaansegera dibentuk. 

3. Sidang ketiga (20 Agustus 1945) PPKI membahas tentang Badan Penolong 

Keluarga Korban Perang. Sidang ketiga PPKI menghasilkan delapan pasal 

ketentuan. Salah satu pasalnya, yakni pasal 2 berisi tentang pembentukan Badan 

Keamanan Rakyat (BKR). 

4. Sidang keempat dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 membahas tentang: 

a. Komite Nasional 

b. Partai Nasional 
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c. Badan Keamanan Rakyat. 

Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno dalam pidatonya 

menyatakan berdirinya tiga badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), 

Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sejak 

dibentuknya lembaga-lembaga kenegaraan tersebut, berakhirlah tugas PPKI. PPKI 

sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia. Walaupun kelompok 

muda menganggap PPKI sebagai lembaga buatan Jepang, peran dan jasa badan ini 

tidak boleh kita lupakan. Anggota PPKI telah menjalankan tugas yang 

diembankan kepada mereka dengan sebaikbaiknya. Sampai akhirnya PPKI dapat 

meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang baru saja 

berdiri. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
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LEMBAR KERJA SISWA I 

Nama Anggota Kelompok :  

1. .................................................................  

2. .................................................................  

3. .................................................................  

4. .................................................................  

5. .................................................................  

6. ………………………………………….  

PETUNJUK :  

- Buatlah peta pikiran susunan struktur kepemimpinan BPUPKI atau PPKI 

TOPIK :………………………………………..  

PETA PIKIRAN 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................................ 
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KUNCI JAWABAN LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPUPKI 

KETUA 

Radjiman Wedyodiningrat 

 

 

 Ketua muda 

Ichibangase  Suroso 

  Anggota 

1. Ir. Sukarno 

2. Mr. Muh Yamin 

3. Mr. Dr. R. Kusuma Atmaja 

4. R. Abdulrahim Pratalykrama 

5. M. Aris 

6. Ki Hajar Dewantara 

7. R.A.A. Wiranatakusuma 

8. Munandar 

9. Oei Tiang Tjoei 

10. Drs. Moh. Hatta 

 



254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPKI 

KETUA 

Ir. Sukarno 

WAKIL 

Drs. Moh Hatta 

Penasehat 

Ahmad Subarjo 

A Wiranatakusumah,  

B Ki Hajar Dewantara,  

C Mr. Kasman Singodimejo,  

D Sayuti Melik,  

E Iwa Kusumasumantri, 
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LEMBAR KERJA SISWA II 

 

 

1. Tuliskan nama kelompok  

2. Buatlah 9 kotak jawaban dan tentukan nomor soal pada kotak sesuai 

persetujuan kelompokmu ! 

Nama Kelompok 

1............................................. 

2.............................................. 

3.............................................. 

4.............................................. 
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SOAL  PERMAINAN COURSE REVIEW HORAY 

 

1. Nama Jepang dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI)  

2. Sidang resmi BPUPKI pertama (28 Mei – 1 Juni 1945), membahas 

tentang…. 

 

3. Ketua dan wakil Ketua, PPKI adalah…… 

4. Sidang kedua dan ketiga PPKI dilakukan pada…… 

5. Berapa anggota BPUPKI     

6. BPUPKI dibagi menjadi panitia-panitia kecil, apa saja?  

7. Nama Jepang dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)   

8. Ketua panitia kecil perancang Undang- Undang  

9. Tanggal berapa BPUPKI resmi dibentuk ? 

 

 

 

JAWABAN 

1. Dokuritsu Zyunbi Coosakai 

2. Dasar Negara 

3. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

4. 19 dan 21 Agustus 1945 

5. 63 orang 

6. Perancang Undang-Undang,Dasar Panitia Pembelaan Tanah Air , Panitia 

Ekonomi dan Keuangan 

7. Dokuritsu Junbi Inkai 

8. Sukarno 

9. 29 April 1944 
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KISI-KISI SOAL 

 

  

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

  

No. Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator C1-

C6 

Bentuk 

soal 

Nomor soal 

1 2.2. 

Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPUPKI 

dan 

PPKI 

2.2.1 Menyebutkan 

tokoh- tokoh yang 

berperan dalam 

BPUPKI 

 

2.2.2 Menjelaskan 

peranan para tokoh 

persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

 

2.2.3Membedakan 

peranan BPUPKI dan 

PPKI dalam usaha 

persiapan kemerdekaan 

C1 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

Pilihan 

Ganda 

dan 

Uraian  

A(5,7,8,9) 

B( 1,2,3) 

 

 

A(1,2,3,4,6) 

B(4) 

 

 

A(10) 

B(5) 
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Mapel   : IPS 

Kelas/Semester : VA / II 

Hari / Tanggal  : ......................................... 

Materi                         : Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

 

LEMBAR EVALUASI 

A. Isilah  menyilang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat! 

1. Kota yang dibom oleh Sekutu di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 adalah 

kota .... 

a. Hirosima 

b. Tokyo 

c. Nagasaki 

d. Fujiyama 

2. Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal .... 

a. 7 Agustus 1945 

b. 14 Agustus 1945 

c. 15 Agustus 1945 

d. 9 Agustus 1945 

3. Kemerdekaan Indonesia sudah dipersiapkan sejak ... . 

a. pasukan Jepang terdesak oleh pasukan Sekutu 

b. Jepang masuk Indonesia 

c. Inggris menduduki Indonesia 

d. Jauh hari sebelum kesempatan memproklamasikan kemerdekaan tiba 

4. Tujuan Perdana Menteri Koiso mengumumkan Indonesia akan diberi 

kemerdekaan di kemudian hari adalah ... . 

a. agar rakyat Indonesia bahagia 

b. agar tentara Sekutu tidak disambut sebagai pembebas tetapi penyerbu 

c. agar para tokoh mempersiapkan diri dalam pencalonan presiden 

NAMA          : .................................................... 

No : ................................................ 

NO. ABSEN : ..................................................... 
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d. agar rakyat berterimakasih pada Jepang 

5. Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

adalah ... . 

a. Kumakici Harada    c. Ichibangase 

b. Sukarno     d. Radjiman Wedyodiningrat 

6. Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan 

setelah ... . 

a. bangsa Indonesia mandiri 

b. tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya 

c. bangsa Indonesia membantu melawan Sekutu 

d. BPUPKI selesai melakukan tugasnya 

7. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah ... . 

a. Sukarno   c. Drs. Mohammad Hatta 

b. Ahmad Subarjo  d. Radjiman Wedyodiningrat 

8. Pernyataan tentang PPKI berikut ini yang benar adalah ... . 

a. PPKI diterima secara total oleh rakyat Indonesia 

b. PPKI dibentuk sebelum BPUPKI 

c. PPKI berjasa dalam menyiapkan UUD bagi negara Indonesia 

d. PPKI tidak berhasil mengesahkan UUD 

9. Dokuritsu Zumbi Coosakai adalah nama Jepang untuk ... . 

a. PPKI   c. Panitia Kecil 

b. BPUPKI  d. Panitia Sembilan 

10. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan wilayah Indonesia dibagi 

menjadi ... . 

a. enam provinsi   c. enam negara bagian 

b. delapan provinsi  d. delapan negara bagian 
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Sebutkan tokoh- tokoh yang berperan penting dalam pembentukan BPUPKI! 

2. Sebutkan tokoh- tokoh yang berperan penting dalam pembentukan PPKI! 

3. Jelaskan peran salah satu tokoh anggota BPUPKI dan PPKI! 

4. Apa hasil sidang BPUPKI yang pertama ? 

5. Lengkapilah tabel di bawah ini! 

Tabel Perbedaan Tugas BPUPKI dan PPKI 

Tugas BPUPKI Tugas PPKI 
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KUNCI JAWABAN 

A. PILIHAN GANDA 

 

1. A 6.B 

2. B 7.A 

3. D 8.C 

4. B 9.B 

5. D 10.B 

B. URAIAN  

1. Dr. Radjiman Wedyodiningrat,Sukarno, Muh. Yamin, Suroso, Ki hajar 

Dewantoro,Hatta, Ichibangase 

2. Sukarno,Hatta, Ahmad Subarjo, WiranataKusuma,Ki Hajar Dewantara, 

Sayuti Melik 

3. Ahmad Subarjo – menengahi pendapat antara golongan muda dan tua 

4. Sidang pertama membahas dasar negara dan dikenal dengan sebutan detik-

detik lahirnya Pancasila. 

5. Perbedaan BPUPKI dan PPKI : 

Tugas BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia) yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting 

untukmendirikan negara Indonesia merdeka. 

Tugas PPKI mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah 

ketatanegaraanbagi negara Indonesia baru. 

PENILAIAN :  

A. Skor tiap nomor  = 1  

Skor maksimal   = 10  

B. Skor tiap nomor  = 2  

Skor maksimal   = 10  

Nilai akhir soal evaluai = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑨+𝑩

𝟐𝟎
X 100  

Nilai maksimal = 100  

Nilai minimal = 0 
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PENGAYAAN 

Buatlah ringkasan tentang topik BPUPKI atau PPKI . 

 

 

REMIDIAL  

 

1. Sebutkan tokoh- tokoh yang berperan penting dalam pembentukan BPUPKI!  

2. Sebutkan tokoh- tokoh yang berperan penting dalam pembentukan PPKI!  

3. Jelaskan peran salah satu tokoh anggota BPUPKI dan PPKI!  

4. Jelaskan tugas BPUPKI ! 

5. Jelaskan peran PPKI ! 
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Kunci Jawaban : 

Pengayaan : 

 a. BPUPKI 

Pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah Militer Jepang di Jawa, Kumakici 

Harada, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam bahasa Jepang disebut 

Dokuritsu Zumbi Coosakai. BPUPKI dibentuk untuk mempelajari dan 

menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. 

BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang 

tahun kaisar Jepang. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk menjadi 

ketua didampingi dua orang ketua muda, yaitu R.P Suroso dan Ichibangase. 

Selain menjadi ketua muda, R.P. Suroso juga diangkat menjadi kepala kantor tata 

usaha BPUPKI dibantu Toyohiko Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo 

b. PPKI 

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, pada 7 Agustus 1945 

dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas 

mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi 

negara Indonesia baru. Badan ini beranggotakan 21 orang. Adapun yang ditunjuk 

sebagai ketua adalah Ir. Sukarno, sedangkan wakil ketuanya Drs. Moh Hatta. 

Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian, anggota PPKI 

ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu Wiranatakusumah, Ki Hajar 

Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan 

Ahmad Subarjo. Ketika PPKI terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk 

merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan 

adanya tekad dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Golongan muda menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan 

tanpa kerja sama dengan Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan 

dalam rapat PPKI. Ada anggapan dari golongan muda bahwa PPKI adalah badan 

bentukan Jepang.  Di lain pihak PPKI adalah badan yang ada untuk menyiapkan 
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hal-hal yang perlu bagi suatu negara. Dalam suasana seperti inilah PPKI bekerja 

sebagai badan yang bertugas menyiapkan ketatanegaraan Indonesia Baru. 
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KUNCI JAWABAN REMIDIAL 

1. Ir. Soekarno (ketua)  

Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)  

Mr. Ahmad Soebarjo  

Abdul Kahar Muzakir  

Abikusno Cokrosuyoso  

K.H. Wahid Hasyim  

Mohammad Yamin  

Mr. A.A. Maramis  

Haji Agus Salim  

2. Ir. Soekarno  

Drs. Moh. Hatta  

dr. Radjiman Wedyodiningrat  

Ahmad Subarjo.  

3. Bung Karno, Bung Hatta,  

dan Ahmad Soebarjo berperan menyusun Naskah proklamasi  

 

4. Tugas BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia) yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk 

mendirikan negara Indonesia merdeka.  

Tugas PPKI mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah 

ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru  

5. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. K.R.T. 

Radjiman Wedyodiningrat. Tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan 

dan pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Chuo Sangiin (Gedung 

Pancasila).  BPUPKI beranggotakan 63 orang dan mengadakan dua kali sidang 

yaitu :  

- Sidang resmi pertama (28 Mei – 1 Juni 1945), membahas tentang dasar 

negara.  
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- Sidang resmi kedua (10 – 17 Juli 1945), membahas bentuk negara, wilayah 

negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan 

keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Anggota BPUPKI 

dibagi menjadi panitia-panitia kecil yaitu Panitia Perancang Undang-Undang 

Dasar (diketuai Sukarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai Abikusno 

Cokrosuyoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai Mohammad 

Hatta).  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama  Sekolah :  SDN Gisikdrono 03 

Mata  Pelajaran    :  IPS 

Kelas / Semester  : VA / II 

Tahun Palajaran :   2014/2015 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

 

KOMPETEN

SI  

DASAR 

MATERI 

POKOK /  

PEMBELAJ

ARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN  

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI  

PENILAIAN ALO-

KASI  

WAK

-TU  

SUMBER  

BELAJAR/ 

ALAT  
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

 2.2 Menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh 

 Perumusan 

Dasar 

Negara 

 Menjelaskan proses 

perumusan dasar 

negara Indonesia 

dengan benar. 

 Menjelaskan proses 

perumusan dasar 

negara Indonesia 

 

Tertulis Soal Uraian 1. LKS, 

2. Soal 

Evaluasi 

2 x 35 

menit 

 

 

 Buku IPS 

untuk kelas 

V SD BSE, 

penulis 
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perjuangan 

dalam 

mempersiap

kan 

kemerdekaa

n Indonesia 

 

  

  

 Menjelaskan 

peranan tokoh- 

tokoh yang berperan 

dalam proses 

perumusan dasar 

Negara Indonesia 

 Siswamembandingk

an hasil rumusan 

Piagam Jakarta 

dengan rumusan 

Pancasila dengan 

baik  

 Menjelaskan 

peranan tokoh- 

tokoh yang berperan 

dalam proses peru-

musan dasar Negara 

Indonesia.  

 Membandingkan 

hasil rumusan 

Piagam Jakarta 

dengan rumusan 

Pancasila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Endang 

Susilanings

ih 

 Media 

video 

pembelajar

an 

 

Karakter siswa yang diharapkan : Tanggung jawab, gotong  royong, ingin tahu,kejujuran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Siklus II 

 

Sekolah   : SDN GISIKDRONO 03 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  :  VA/II 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 

Hari/ Tanggal :  21 Maret 2015 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

II. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

III. Indikator 

4. Menjelaskan proses perumusan dasar negara Indonesia 

5. Menjelaskan peranan tokoh- tokoh yang berperan dalam proses peru-

musan dasar Negara Indonesia.  

6. Membandingkan hasil rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Panca-

sila 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video pembelajaran tentang perumusan dasar negara,  

siswa dapat menjelaskan proses perumusan dasar negara Indonesia dengan 

benar. 

2. Melalui pengamatan video pembelajaran tentang perumusan dasar negara, 

siswa dapat menjelaskan peranan tokoh- tokoh yang berperan dalam proses 

Lampiran 22 
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perumusan dasar Negara Indonesia dengan tepat. 

3. Melalui pengamatan videopembelajaran tentang perumusan dasar negara, 

siswa dapatmembandingkan hasil rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan 

Pancasila dengan baik  

4. Melalui kerja kelompok tentang perumusan dasar negara, siswa dapat 

membuat rangkuman proses perumusan pancasila dengan baik. 

Karakter siswa yang diharapkan :  

- Tanggung jawab, Kejujuran , ingin tahu, kerjasama  

V. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Course Review Horay 

Metode : 

1. Diskusi 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

VI. Materi Ajar 

Perumusan Dasar Negara.  

VII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Prakegiatan (5 menit) 

1. Pengkondisian kelas 

2. Doa 

3. Presensi 

4. Mempersiapkan materi dan media pembelajaran. 

b. Kegiatan awal (5 menit) 

1. Guru memberikan apersepsi dengan  mengulas pembelajaran yang 

dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Dan tanya jawab, misalnya: 

“Anak- anak setiap upacara hari senin kalian bersama- sama membaca 

Pancasila, apakah kalian tahu Pancasila itu apa? 

2. Guru mengajak siswa bernyanyi bersama, menyanyikan lagu “Garuda 

Pancasila”. 

3. Guru memberikan motivasi. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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c. Kegiatan inti (45 menit) 

12. Siswa mengamati  video pembelajaran perumusan dasar negara 

yang telah ditampilkan guru ( Eksplorasi ) 

13. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai video pembelajaran 

perumusan dasar negara yang ditampilkan . ( Eksplorasi ) 

14. Siswa membentuk kelompok yang terdiri 6 orang untuk membuat 

ringkasan proses perumusan dasar  negara. ( Elaborasi ) 

15. Setiap kelompok membuat kotak sesuai kebutuhan kemudian 

menomori kotak tersebut sesuai perintah guru. ( Elaborasi ) 

16. Siswa menjawab soal dari guru dan menuliskannya ke dalam kotak 

sesuai nomor.  

17. Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. ( 

Elaborasi ) 

18. Kelompok yang menjawab dengan benar memberikan tanda 

checklist (√)  pada kotak dan diwajibkan berteriak “hore!!”. 

19. Nilai siswa dhitung dari  jawaban yang benar dan yang paling sering 

berteriak “horee!”  

20. Siswa bersama kelompok berdiskusi membuat peta pikiran tentang 

purumusan dasar negara. 

21. Siswa perwakilan kelompok memaparkan di depan kelas. 

22. Siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi.( Konfirmasi ) 

23. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami.( 

Konfirmasi ) 

24. Kelompok yang paling banyak menjawab dengan benar dan yang paling 

sering berteriak “horee!!” mendapatkan reward . ( Konfirmasi ) 

d. Kegiatan akhir (15 menit) 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

3. Guru memberi tindak lanjut berupa mengerjakan soal pengayaan bagi 

yang tuntas dan remidial bagi yang tidak tuntas. 

4.  
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VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media : Video pembelajaran 

Sumber Belajar: 

1. Kurikulum KTSP 2006 

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 

2007 tentang standar proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Penerbit Badan Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tahun 2007 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang standar 

isi. 2009. Departemen Pendidikan Nasional. 

4. Buku IPS untuk kelas V SD BSE, penulis Endang Susilaningsih. 

X. Penilaian 

a. Prosedur tes 

1. Tes awal : - 

2. Tes proses : ada 

3. Tes akhir : ada 

b. Jenis tes 

1. Tes awal  : eksplorasi ( Tanya jawab ) 

2. Tes perbuatan : diskusi   

3. Tes akhir  : soal evaluasi (tes tertulis) 
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 c. Bentuk tes : Pilihan Ganda dan Uraian  

  d. Alat tes 

1. Soal tes  : terlampir 

2. Kriteria penilaian : terlampir 

 

 

 

Semarang,  21 Maret 2015 

     Mengetahui,                                            

  

Kolaborator       Guru Kelas VA 

       

Safaruddin,SPd.SD         Ari Juwanita 

NIP: 196712042006041005        NIM. 1401411024 
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Lampiran Bahan Ajar 

Perumusan Dasar Negara 

Perumusan dasar negara untuk negara Indonesia yang akan berdiri 

dilakukan oleh BPUPKI. Mengapa sebuah negara perlu dasar? Bagaimana proses 

perumusan dasar negara kita? Mari kita bahas lebih lanjut. 

a. Perlunya perumusan dasar negara 

Seperti sebuah rumah, negara memerlukan dasar atau landasan. Dasar 

yang kokoh memungkinkan rumah berdiri dengan mantap. Di atas dasar itulah, 

sebuah negara melakukan pembangunan menuju masyarakat makmur. Di atas 

dasar itulah kehidupan negara diatur dan diarahkan. Mengingat begitu besar peran 

dasar negara bagi kelangsungan hidup suatu negara, maka dasar negara harus 

dirumuskan dan ditetapkan. Hal-hal yang menjadi alasan mengapa suatu dasar 

negara perlu dirumuskan, antara lain: 

1. Nilai-nilai kepribadian bangsa perlu dirumuskan secara resmi. 

Semua bangsa di dunia ini mempunyai nilai-nilai kepribadian luhur. Nilai-

nilai itu telah dihayati dari zaman ke zaman sebagai pandangan dan penghayatan 

hidup. Namun, nilai-nilai itu belum nyata jika belum dirumuskan secara resmi. 

Nilai-nilai Pancasila seperti pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, 

berperikemanusiaan, bela negara, musyawarah, hidup bersama dalam perbedaan, 

dan nilai-nilai lainnya telah ada sejak dahulu. Dengan perumusan dasar negara 

nilai-nilai itu diakui secara resmi. 

2. Negara memerlukan dasar untuk melangkah maju. 

Negara membutuhkan dasar untuk melandasi semua kegiatan kenegaraan 

yang akan dibuatnya. Semua kegiatan negara akan mendapatkan dasarnya jika 

sudah ada dasar negara yang dirumuskan dan ditetapkan. 

b. Perumusan dasar negara Indonesia 

Dasar negara menjadi salah satu agenda pembicaraan sidang pertama 

BPUPKI. Selama sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 28 Mei 

sampai dengan 1 Juni 1945 ada tiga tokoh yang menawarkan konsep dasar negara, 

yaitu Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Ir.Sukarno. 
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1. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. M. Yamin menawarkan lima asas dasar Negara 

Republik Indonesia sebagai berikut: 

a. Peri Kebangsaan. 

b. Peri Kemanusiaan. 

c. Peri Ketuhanan. 

d. Peri Kerakyatan. 

e. Kesejahteraan yang berkebudayaan. 

2. Dua hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo, 

mengajukan dasar-dasar negara sebagai berikut: 

a. Persatuan. 

b. Kekeluargaan. 

c. Keseimbangan lahir dan batin. 

d. Musyawarah. 

e. Keadilan rakyat. 

3. Ir. Sukarno mengusulkan konsep dasar negara dalam rapat BPUPKI tanggal 1 

Juni 1945. Selain mengusulkan konsep dasar negara, Bung Karno juga 

mengusulkan nama bagi dasar negara yaitu Pancasila. Berikut ini lima dasar yang 

diusulkan oleh Bung Karno. 

a. Kebangsaan Indonesia. 

b. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 

c. Mufakat atau demokrasi. 

d. Kesejahteraan sosial. 

e. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Setelah sidang pada tanggal 1 Juni 1945 itu, BPUPKI memasuki masa 

jeda. Sampai dengan saat itu belum ada rumusan dasar negara. Yang ada hanyalah 

usulan dasar negara Indonesia. Sebelum masuk masa jeda itu telah terbentuk 

sebuah panitia kecil yang diketuai Ir. Sukarno, dengan anggota Drs. 

Mohammad Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hasjim,Ki Bagus 

Hadikusumo, Oto Iskandardinata, M. Yamin, dan A. A. Maramis. Panitia 

kecil ini bertugas menampung saran dari anggota BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 

1945, Panitia Kecil mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Bung 
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Karno menyebut pertemuan itu sebagai “rapat pertemuan antara Panitia Kecil 

dengan anggota BPUPKI.” Pertemuan itu menampung suara-suara dan usul-usul 

lisan dari anggota BPUPKI.   

Dalam pertemuan itu juga dibentuk Panitia Kecil lain, yang beranggota 

sembilan orang. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Sembilan. Anggota 

Panitia Sembilan terdiri dari Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. M. Yamin,Mr. 

Ahmad Subarjo, Mr. A. A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wahid 

Hasyim,H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Mereka menghasilkan 

suatu rumusan pembukaan UUD yang menggambarkan maksud dan tujuan 

pembentukan negara Indonesia Merdeka. Rumusan itu disepakati dan 

ditandatangani bersama oleh anggota Panitia Sembilan. Rumusan Panitia 

Sembilan itu kemudian diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu berbunyi: 

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari‟at Islam bagi pemeluk- 

pemeluknya. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Perumusan terakhir dasar negara dilakukan pada persidangan BPUPKI 

tahap kedua, yang dimulai pada tanggal 10 Juli 1945. Pada kesempatan itu, 

dibahas rencana UUD, termasuk pembukaan (preambule) oleh Panitia Perancang 

Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno. Dalam rapat tanggal 11 

Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyetujui isi preambule 

yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia ini kemudian membentuk “Panitia 

Kecil Perancang Undang Undang Dasar” yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. 

Supomo dengan anggota Mr. Wongsonegoro,Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. A. 

Maramis, Mr. R. P. Singgih, H. Agus Salim, dan dr. Sukiman. Hasil 

perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah “Panitia 
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penghalus bahasa” yang terdiri dari HuseinJayadiningrat, Agus Salim, dan 

Supomo. Panitia ini juga bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali 

rancangan undang-undang dasar yang sudah dibahas itu.  

Pembukaan serta batang tubuh rancangan UUD yang dihasilkan disahkan 

oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, sebelum disahkan Pembukaan 

UUD yang diambil dari Piagam Jakarta rumusan Panitia Sembilan mengalami 

perubahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, seorangopsir angkatan laut Jepang 

menemui Drs. Mohammad Hatta. Opsir itu menyampaikan keberatan dari tokoh-

tokoh rakyat Indonesia bagian Timur atas kata-kata “Ketuhanan, dengan 

kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dalam Piagam 

Jakarta. Sebelum rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta dan Ir. 

Sukarno memintaempat tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid 

Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Hassan untuk 

membicarakan haltersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari perdebatan 

panjang dalamrapat PPKI. Akhirnya mereka sepakat kata-kata yang menjadi 

ganjalan bagimasyarakat Indonesia Timur itu diubah menjadi “Ketuhanan Yang 

MahaEsa.”Dengan demikian, rumusan dasar negara yang resmi bukan rumusan-

rumusan individual yang dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. 

Mr. Supomo, maupun Ir. Sukarno. Dasar negara yang resmi juga bukan rumusan 

Panitia Kecil. Pancasila Dasar Negara yang resmi adalah rumusan yang disahkan 

PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan itu berbunyi, sebagai berikut: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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MEDIA PEMBELAJARA 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Anggota Kelompok :  

1. .................................................................  

2. .................................................................  

3. .................................................................  

4. .................................................................  

5. ..................................................................  

6. ………………………………………….  

 

PETUNJUK :  

- Buatlah peta pikiran tentang pembentukan dasar negara ! 

- Presentasikan didepan kelas.  

 

TOPIK :………………………………………..  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

.. 
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Lembar kerja Siswa  

Tuliskan nama kelompok dan tentukan nomor soal pada kotak sesuai 

persetujuan kelompokmu ! 

Nama Kelompok “ 

1............................................. 

2.............................................. 

3.............................................. 

4.............................................. 

5.............................................. 

5.............................................. 
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SOAL DAN JAWABAN PERMAINAN COURSE REVIEW HORAY 

 

1.  Tiga tokoh yang menawarkan 

konsep dasar negara yaitu 

Mr. Mohammad Yamin 

Prof. Dr. Mr. Supomo  

Ir. Sukarno 

2.  Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. 

Yamin menawarkan lima asas 

dasar Negara RI yaitu: 

Peri Kebangsaan 

Peri Kemanusiaan 

Peri Ketuhanan 

Peri Kerakyatan 

Kesejahteraan yang berkebudayaan 

3.  Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. 

Dr. Mr. Supomo, mengajukan 

dasar-dasar Negara yaitu: 

Persatuan 

Kekeluargaan 

Keseimbangan lahir dan batin 

Musyawarah 

Keadilan rakyat 

4.  Ir. Sukarno mengusulkan konsep 

dasar negara dalam rapat BPUPKI 

tanggal 1 Juni 1945 yang berisi:  

Kebangsaan Indonesia 

Internasionalisme atau perikemanusiaan 

Mufakat atau demokrasi 

Kesejahteraan sosial 

Ketuhanan yang Maha Esa 

5.  Bung Karno juga mengusulkan 

bagi dasar negara yaitu:  

 

    Pancasila 

6.  Rumusan dasar negara dalam 

Piagam Jakarta berbunyi : 

1. Ketuhanan, dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam 
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permusyawaratan-/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 

7.  Anggota Panitia 9 a. Ir. Soekarno (ketua) 

b. Drs. Mohammad Hatta(wakil 

ketua) 

c. Mr. Ahmad Soebarjo 

d. Abdul Kahar Muzakir 

e. Abikusno Cokrosuyoso 

f. K.H. Wahid Hasyim 

g. Mohammad Yamin 

h. Mr. A. A. Maramis 

i. Haji Agus Salim 

8.  Peristiwa Rengasdenglok terjadi 

pada tanggal……. 

 

 16 Agustus 1945 

9.   Tokoh yang mengetik naskah 

Proklamasi adalah…… 

 

Sayuti Melik 
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KISI-KISI SOAL 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

  

No. Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator C1-

C6 

Bentuk 

soal 

Nomor soal 

1 2.2. 

Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perumusan 

Dasar 

Negara  

7. Menjelaskan 

proses 

perumusan dasar 

negara Indonesia 

8. Menjelaskan 

peranan tokoh- 

tokoh yang 

berperan dalam 

proses peru-

musan dasar 

Negara 

Indonesia.  

9. Membandingkan 

hasil rumusan 

Piagam Jakarta 

dengan rumusan 

Pancasila 

 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

Pilihan 

Ganda 

dan 

Uraian  

A(3,7,8,9) 

B( 1,3) 

 

 

A(1,2,3,4,5,6) 

B(2, 4) 

 

 

 

 

 

 

A(10) 

B(5) 
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Mapel   : IPS 

Kelas/Semester : VA / II 

Hari / Tanggal  : ......................................... 

Materi : Perumusan Dasar Negara 

 

 

SOAL EVALUASI 

A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar ! 

1. Berikut ini tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara adalah ... . 

a. Ahmad Subarjo   c. Muhammad Yamin 

b. Mohammad Hatta  d. Wachid Hasyim 

2. Nama “Pancasila” untuk dasar negara diusulkan oleh ... . 

a. Ahmad Subarjo   c. Mr. Muhammad Yamin 

b. Ir. Sukarno   d. Prof. Dr. Mr. Supomo 

3. Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dirumuskan oleh ... . 

a. BPUPKI    c. PPKI 

b. Panitia Kecil   d. Panitia Sembilan 

4. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh ... . 

a. Ahmad Subarjo   c. Muhammad Yamin 

b. Sukarno    d. Supomo 

5. Proklamator kemerdekaan Indonesia adalah ... . 

a. Sukarno-Hatta   c. Sukarno-Ahmad Subarjo 

b. Supomo-Yamin   d. Supomo-Hatta 

6. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga dikenal sebagaipenyair angkatan 

Pujangga Baru, adalah ... . 

a. Ahmad Subarjo   c. Muhammad Yamin 

b. Sukarno    d. Supomo 

NAMA          : .................................................... 

No : ................................................ 

NO. ABSEN : ..................................................... 
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7. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ... . 

a. Pancasila   c. liberalisme 

b. komunisme   d. Sosialisme 

8. Berikut ini tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara yaitu kecuali  ............ 

 a. Mohammad Yamin  c. Mr. Supomo 

b.Hatta    d. Sukarno 

9. Alasan suatu dasar negara perlu dirumuskan adalah................... 

a. nilai –nilai kepribadian bangsa perlu dirusmuskan secara resmi 

b. negara memerlukan dasar untuk melangkah maju 

c. untuk pelengkap saja 

d. sebagai dasar kehidupan negara diatur dan diarahkan 

10.  Rumusan dasar negara dalam piagam Jakarta dan yang resmi dirumuskan 

PPKI terdapat perbedaan pada sila........................... 

a. 1   c.3 

b.2   d.4 

B.Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!  

1. Mengapa sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah? 

2. Sebutkan tokoh- tokoh yang mengemukakan rumusan ? 

3. Kapan diperingati hari pancasila ? 

4. Sebutkan usulan Dasar Negara yang diusulkan oleh Mr.M.Yamin? 

5. Isilah tabel dengan membandingkan isi dari masing- masing rumusan! 

RUMUSAN PIAGAM  JAKARTA RUMUSAN PANCASILA 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI 

B. PILIHAN GANDA 

 

1. C 

2. B 

3. D 

4. D 

5. A 

6. C 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 

 

C. URAIAN  

1. Karena rakyat Indonesia tidak hanya terdiri dari islam saja, melainkan dari 

beberapa agama lain. Sehingga harus dirubah untuk menghindari 

pertentangan antar umat beragama. 

2. Dr. Mr. Supomo, Mr. M. Yamin, Ir. Sukarno 

3. I JUNI 

4. a. Peri Kebangsaan 

b. Peri Kemanusiaan 

c. Peri Ketuhanan 

d. Peri Kerakyatan 

e. Kesejahteraan yang berkebudayaan 

5. Rumusan piagam Jakarta: 

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 
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4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

Rumusan Pancasila: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

 

PENILAIAN :  

A. Skor tiap nomor  = 1  

Skor maksimal   = 10  

B. Skor tiap nomor  = 2  

Skor maksimal   = 10  

Nilai akhir soal evaluai = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑨+𝑩

𝟐𝟎
X 100  

Nilai maksimal = 100  

Nilai minimal = 0 
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PENGAYAAN 

1. Jelaskan perbedaan piagam Jakarta dan rumusan pancasila yang menjadi 

perdebatan ! 

 

REMIDIAL 

1. Sebutkan Tiga tokoh yang menawarkan konsep dasar negara ! 

2. Apa saja usulan konsep dasar negara menurut Mr. Yamin?  

3. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo, mengajukan dasar-dasar 

Negara apa saja ? 

4. Ir. Sukarno mengusulkan konsep dasar negara dalam rapat BPUPKI 

tanggal 1 Juni 1945 yang berisi:  

5. Bung Karno juga mengusulkan nama bagi dasar negara yaitu:  
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KUNCI REMIDIAL 

1. Mr. Mohammad Yamin  

 Prof. Dr. Mr. Supomo  

 Ir. Sukarno  

2. Peri Kebangsaan  

 Peri Kemanusiaan  

 Peri Ketuhanan  

 Peri Kerakyatan  

 Kesejahteraan yang berkebudayaan  

3. Persatuan  

 Kekeluargaan  

 Keseimbangan lahir dan batin  

 Musyawarah  

 Keadilan rakyat  

4. Kebangsaan Indonesia  

 Internasionalisme atau perikemanusiaan  

 Mufakat atau demokrasi  

 Kesejahteraan sosial  

 Ketuhanan yang Maha Esa  

5. Pancasila  

KUNCI PENGAYAAN 

Rumusan piagam Jakarta:  

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya  

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab  

3. Persatuan Indonesia  

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan  

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  
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Rumusan Pancasila:  

1. Ketuhanan Yang Maha Esa  

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab  

3. Persatuan Indonesia  

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  

 

Sila I “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya”  

Karena untuk menghormati pemeluk agama lain yang ada di Indonesia maka 

sila pertama di ubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama  Sekolah :  SDNGisikdrono 03 

Mata  Pelajaran    :  IPS 

Kelas / Semester  : VA / II 

Tahun Palajaran :   2014/201 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

 

KOMPETEN

SI  

DASAR  

MATERI 

POKOK /  

PEMBELAJ

ARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN  

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

KOMPETENSI  

PENILAIAN ALO-

KASI  

WAK

-TU  

SUMBER  

BELAJAR/ 

ALAT  

Tek

nik 

Bentuk 

Instru

men 

Contoh Instrumen 

 2.2 Menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh 

perjuangan 

 Tokoh- 

tokoh 

pejuang 

kemerdekaan 

 Siswa  menyebutkan 

minimal 3 tokoh- 

tokoh dalam 

persiapan 

kemerdekaan. 

 Menyebutkan 

minimal 3 tokoh-

tokoh dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

Tert

ulis 

Soal 

Uraian 

 Sebutkan nama 

tokoh dibawah ini 

dan sebutkan 

peran dari tokoh 

tersebut! 

2 x 35 

menit 

 

 

 Buku IPS 

untuk 

kelas V 

SD,  

 Media 
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dalam 

mempersiap

kan 

kemerdekaa

n Indonesia 

 

  

  

 Siswa menjelaskan 

peranan tokoh dalam 

persiapan 

kemerdekaan. 

 Siswa memberikan 

contoh sikap yang 

patut diteladani dari 

pahlawan 

kemerdekaan 

dengan baik. 

 Menjelaskan 

peranan tokoh dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

 Memberikan contoh 

sikap yang patut 

diteladani dari 

pahlawan 

kemerdekaan. 

 Berilah contoh 

sikap pahlawan 

yang dapat kalian 

terapkan dalam 

kehidupan sehari-

hari! 

 Sebutkan cara-

cara untuk 

menghargai jasa 

para pahlawan 

kemerdekaan 

Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

video 

pembelaja

ran 

 Karakter siswa yang diharapkan : Tanggung jawab, gotong royong, percaya diri, kejujuran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Siklus III 

 

Sekolah  : SDN Gisikdrono 03 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  :  VA/II 

Hari/ tanggal : 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

II. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

III. Indikator 

2.2.1 Menyebutkan minimal 3 tokoh-tokoh dalam persiapan kemerdekaan 

2.2.2 Menjelaskan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan 

2.2.3 Memberikan contoh sikap yang patut diteladani dari pahlawan 

kemerdekaan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video pembelajaran  tentang tokoh-tokoh peersiapan 

kemerdekaan, siswa dapat menyebutkan minimal 3 tokoh- tokoh dalam 

persiapan kemerdekaan. 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan peranan tokoh dalam persiapan 

kemerdekaan. 

3. Melalui kerja kelompok,  siswa dapat memberikan contoh sikap yang patut 

diteladani dari pahlawan kemerdekaan dengan baik. 

 Karakter siswa yang diharapkan :   

Lampiran 24 
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- Percaya diri  

- Tanggung jawab 

- Toleransi  

- Gotong royong 

V. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Caurse Review Horay 

Metode : 

1. Diskusi  

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

 

VI. Materi Ajar 

Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan 

 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Prakegiatan (5 menit) 

1. Guru mengucapkan salam dan membuka pembelajaran. 

2. Berdo‟a dan Absensi. 

3. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun pada kegiatan awal 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Guru mengulas kembali materi pelajaran sebelumnya. 

2. Guru memberi apersepsi : mengajak siswa bernyanyi lagu maju tak gentar. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

4. Guru menyampaikan pokok bahasan yang akan dipelajari. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

c. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Siswa mengamati guru menyajikan materi ( Eksplorasi ) 

2. Siswa mengamati penjelasan guru menganai video yang telah ditampilkan . ( 

Eksplorasi ) 

3. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai video yang ditampilkan . ( 

Eksplorasi ) 
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4. Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang. ( Elaborasi ) 

5. Siswa mendapatkan LKS untuk dikerjakan secara kelompok.( Elaborasi ) 

6. Setiap kelompok membuat kotak sesuai kebutuhan kemudian menomori 

kotak tersebut suai perintah guru.( Elaborasi ) 

7. Siswa menjawab soal dari guru dan menuliskannya ke dalam kotak sesuai 

nomor.  

8. Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. ( Elaborasi ) 

9. Kelompok yang menjawab dengan benar memberikan tanda checklist (√)  

pada kotak dan diwajibkan berteriak “hore!!”.( Elaborasi ) 

10. Nilai siswa dhitung dari  jawaban yang benar dan yang paling sering 

berteriak “horee!” 

11. Setiap kelompok diskusi siswa membuat peta pikiran tokoh-tokoh 

perjuangan kemerdekaan. ( Elaborasi ) 

12. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. ( Elaborasi ) 

13. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. ( Konfirmasi ) 

14. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami.( Konfirmasi ) 

15. Kelompok yang paling banyak menjawab dengan benar dan yang paling 

sering berteriak “horee!!” mendapatkan reward . ( Konfirmasi ) 

d. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

3. Guru memberi tindak lanjut berupa remidial dan pengayaan. 

 

VII. Media dan Sumber Belajar 

Medis dan bsik 

a. Kurikulum KTSP 2006 

b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 

tentang standar proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Penerbit 

Badan Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tahun 2007 
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c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi. 

2009. Departemen Pendidikan Nasional. 

d. Buku IPS untuk kelas V SD BSE, penulis Endang Susilaningsih. 

 

VII. Penilaian 

a. Prosedur tes 

1. Tes awal  : - 

2. Tes proses  : ada 

3. Tes akhir  : ada 

b. Jenis tes 

1. Tes awal  : - 

2. Tes perbuatan : diskusi  

3. Tes akhir  : soal evaluasi (tes tertulis) 

c. Bentuk tes   : pilihan ganda an Uraian singkat 
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d. Alat tes 

1. Soal tes   : terlampir 

2. Kriteria penilaian  : terlampir 

Semarang,  2015 

     Mengetahui,                                             

Kolaborator                  Guru Kelas VA 

        

Safaruddin, Spd.SD      Ari Juwanita 

196712042006041005     1401411024 
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Materi Ajar 

 

Tokoh-tokoh Persiapan Kemerdekaan 

1. Mengenal tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan 

Ada banyak tokoh yang berperan dalam usaha persiapan kemerdekaan. Tentu 

saja kita tidak akan dapat membahas semua tokoh dan perannya dalam persiapan 

kemerdekaan. Berikut ini akan dibahas beberapa tokoh persiapan kemerdekaan, yaitu: 

a. Ir. Sukarno (1901-1970) 

Sukarno dilahirkan tanggal 6 Juni 1901. Beliau menjadi tokoh penting dalam 

persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928 beliau mendirikan Partai Nasional 

Indonesia. Pada tahun 1930-an, karena perjuangannya beliau sering masuk penjara dan 

harus menjalani hidup di pengasingan. Menjelang kemerdekaan, beliau menjadi anggota 

BPUPKI dan menjadi ketua PPKI. Sumbangan pemikiran dan perannya dalam kedua 

badan ini sangat menonjol. Pada tanggal 1 Juni 1945 beliau menyampaikan usul dasar-

dasar negara dalam sidang BPUPKI. Beliau juga yang mengusulkan nama Pancasila 

bagi dasar negara Indonesia. 

Bersama dengan Bung Hatta, sebagai wakil rakyat Indonesia beliau 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948 bersama dengan para 

pemimpin bangsa Indonesia lainnya, beliau diasingkan ke Bangka. Pada tahun 1949 

beliau dipulangkan ke Yogyakarta dan dipilih menjadi presiden RIS. Beliau 

menyerahkan pemerintahan kepada Jenderal Suharto pada tanggal 20 Februari 1967. 

Pada tanggal 21 Juni 1970 beliau wafat di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto 

Jakarta setelah menderita sakit ginjal agak lama. Bung Karno dimakamkan di Blitar, 

Jawa Timur. 

b. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (1879-1952) 

Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningratadalah seorang dokter dan tokoh 

pergerakan. Peran beliau sangat menonjol menjelang kemerdekaan Indonesia. 

Khususnya ketika bangsa kita sedang merumuskan dasar-dasar negara. Beliau masuk 

Budi Utomo sejak organisasi itu berdiri. Beliau termasuk anggota Volksraad angkatan 

pertama ketika lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1918. 

Beliau menjadi anggota Volksraad hingga tahun 1931.  
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Pada zaman pendudukan Jepang, beliau menjadi anggota Dewan Pertimbangan 

Daerah Madiun, kemudian ditarik ke pusat menjadi anggota Dewan Petimbangan Pusat. 

Setelah Putera terbentuk, beliau duduk dalam Majelis Pertimbangan. Puncak 

peranannya terjadi ketika beliau menjadi ketua BPUPKI menjelang kemerdekaan 

Indonesia. 

c. Prof. Dr. Mr. Supomo (1903-1958) 

Supomo dilahirkan di Sukoharjo, Solo. Setelah tamat dari Sekolah Tinggi 

Hukum, beliau melanjutkan studi ke Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh 

gelar doktor di sana. Sekembalinya di tanah air, beliau bekerja di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta. Supomo terpilih menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Beliau sangat 

berperan dalam perumusan UUD 1945. Sebagai seorang ahli hukum, beliau menjadi 

anggota tim perumus Undang-Undang Dasar. Beliau juga mengusulkan dasar-dasar 

negara pada rapat BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Setelah Indonesia merdeka, beliau 

menjadi menteri kehakiman. Sesudah pengakuan kedaulatan (1949) beliau kembali 

menduduki jabatan itu. Beliau terlibat aktif dalam dunia pendidikan. Beliau merintis 

pendirian Universitas Gajah Mada dan menjadi salah satu guru besar dalam universitas 

tersebut. Beliau juga pernah menjabat rektor Universitas Indonesia. 

d. Mohammad Hatta (1902-1980) 

Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902. Ketika menjadi 

mahasiwa di Belanda beliau sudah aktif dalam gerakan mahasiswa nasionalis. Sepulang 

dari Belanda beliau bergabung dengan PNI. Tahun 1934 beliau ditangkap dan 

dimasukkan penjara kemudian dibuang ke Digul. Menjelang kemerdekaan, beliau 

terpilih menjadi anggota BPUPKI. Perannya sangat besar. Beliau masuk dalam Panitia 

Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta. Bersama dengan Bung Karno, beliau 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka beliau 

mendampingi Bung Karno menjadi wakil presiden. Pada tahun 1956 beliau 

mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Setelah itu, beliau mengabdikan diri 

sebagai guru besar ilmu ekonomi di Universitas Indonesia. Setelah pemerintahan Bung 

Karno runtuh beliau diangkat menjadi penasihat khusus dan beberapa kali menjadi 

ketua misi internasional. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. 

e. Muhammad Yamin (1903 - 1962) 



300 
 

 

Muhammad Yamin adalah seorang ahli hukum, tokoh pergerakan kemerdekaan, 

penyair angkatan Pujangga Baru, dan penggali sejarah Indonesia. Sejak muda beliau 

sudah berkecimpung dalam kegiatan organisasi. Bersama Bung Hatta ia mendirikan 

Jong Sumatranen Bond. Dalam gerakan politik ia mula-mula bergabung dengan 

Partindo. Menjelang kemerdekaan Indonesia, beliau terpilih menjadi anggota BPUPKI. 

Beliau salah seorang yang mengajukan usul dasar negara dalam rapat BPUPKI tanggal 

29 Mei 1945. Beliau juga menjadi anggota Panitia Kecil yang merumuskan Piagam 

Jakarta. Ketika Indonesia merdeka beliau beberapa kali memangku jabatan menteri dan 

menjadi anggota DPR/MPRS. Sebagai sastrawan beliau menulis banyak karya sastra 

yang meliputi sajak dan naskah drama. Studi sejarahnya menghasilkan karya seperti 

“Gajah Mada”, “Sejarah Peperangan Diponegoro”, dan lain-lain. 

f. Ahmad Subarjo (1896-1978) 

Ahmad Subarjo adalah pejuang kemerdekaan dari golongan tua. Semasa kuliah 

beliau giat dalam Perhimpunan Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan, ia 

duduk dalam keanggotaan BPUPKI. Beliau juga termasuk dalam Panitia Sembilan yang 

menghasilkan Piagam Jakarta. Perannya yang sangat penting adalah menjadi penengah 

antara golongan muda dan Sukarno dalam peristiwa Rengas Dengklok. Setelah 

Indonesia merdeka, ia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri RI dalam Kabinet 

Presidensial. Setelah penyerahan kedaulatan, Subarjo beberapa kali diangkat sebagai 

anggota delegasi Indonesia dalam perundingan dengan sejumlah pemerintah asing. 

Setelah tidak aktif dalam bidang diplomasi dan pemerintahan, beliau memberi kuliah di 

berbagai universitas, antara lain di Universitas Indonesia. 

2. Menghormati usaha para tokoh dalammempersiapkan kemerdekaan 

Kita pantas menghargai usaha tokoh-tokoh bangsa dalam mempersiapkan 

kemerdekaan kita. Berkat usaha mereka, kita dapat hidup di alam merdeka dan 

menikmati sistem ketatanegaraan yang mereka perjuangkan. Bentuk penghormatan 

kepada mereka dapat kita ungkapkan dengan mengenang jasa-jasa mereka. Kita juga 

bisa berziarah ke makam mereka dan berdoa untuk mereka. Bentuk penghargaan yang 

tak kalah penting adalah mencontoh sikapsikap positif yang mereka tunjukkan dan 

meneruskan perjuangan mereka. Sikap positif tokoh-tokoh bangsa yang patut kita 

contoh antara lain: 
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1. Rela berjuang demi bangsa dan negara. 

2. Berpendirian tetapi juga menghormati pendapat orang lain. Para tokoh bangsa 

terkenal memegang teguh pendapat dan memperjuangkan pendapatnya. Namun, ketika 

suatu kesepakatan bersama telah diambil dengan lapang dada mereka menerima 

keputusan itu. Karya mereka membangun dasar negara harus kita teruskan agar 

sendisendi negara ini makin kokoh. Undang-Undang Dasar 1945 yang mereka hasilkan 

merupakan karya yang amat mengagumkan. Namun demikian, seiring dengan 

perkembangan zaman undang-undang dasar itu ternyata dirasa perlu untuk 

disempurnakan. Maka kita mengenal adanya amandemen terhadap UUD 1945. Usaha 

ini harus tetap kita lakukan agar tercipta suatu sistem yang lebih baik. Ini menjadi tugas 

kita sekarang sebagai generasi penerus bangsa. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Anggota Kelompok :  

1. .................................................................  

2. .................................................................  

3. .................................................................  

4. .................................................................  

 

PETUNJUK :  

- Buatlah peta pikiran mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam usaha menuju 

kemerdekaan ! 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Lembar kerja Siswa  

Tuliskan nama kelompok dan tentukan nomor soal pada kotak sesuai persetujuan 

kelompokmu ! 

Nama Kelompok “ 

1............................................. 

2.............................................. 

3.............................................. 

4.............................................. 
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PERTANYAAN DAN JAWABAN 

 

1.   

  

 

 

 

Nama dan peranan tokoh 

 

Ir. Soekarno 

Presiden Pertama Indonesia 

2.   

 

 

 

 

Nama dan peran tokoh 

 Moh. Hatta  

Wakil presiden pertama Indonesia 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

Nama dan peran tokoh 

Prof. Dr. Mr. Supomo  

Perancang dasar Negara  

4.   

 

 

 

 

Nama dan peran tokoh adalah… 

 

Sebagai Penasehat PPKI 

5.   

 

 

Moh. Yamin  

Perancang dasar negara 
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6.  contoh sikap  di sekolah yang 

mencerminkan sikap pahlawan 

 

 

Upacara bendera, belajar dengan 

sungguh-sunggu 

7.  Sikap positif tokoh bangsa yang 

patut di contoh 

Rela berjuang, menghormati 

pendapat dan berpendirian teguh 

8.   

contoh sikap pahlawan yang dapat 

kalian terapkan dalam kehidu-pan 

sehari-hari 

 

 

 

Tidak mudah putus asa ketika 

menghadapi kesulitan, terus 

berjuang demi tercapai tujuan 

kita; Tolong menolong dengan 

sesama, rela berkorban demi 

kepentingan bangsa 

9.   

cara-cara untuk menghargai jasa 

para pahlawan 

 

 

 

Belajar dengan giat;  mengikuti 

upacara dengan hikmat; 

Mematuhi peraturan sekolah dan 

hukum negara Indonesia 
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KISI-KISI SOAL 

  

No

. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator C1-C6 Bentuk soal Nomor 

soal 

1 2.2. 

Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapka

n kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran tokoh-

tokoh dalam 

mempersiapka

n 

Kemerdekaan  

2.2.4 Menyebutkan 

minimal 3 

tokoh-tokoh 

dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

2.2.5 Menjelaskan 

peranan tokoh 

dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

2.2.6 Memberikan 

contoh sikap 

yang patut 

diteladani 

dari pahlawan 

kemerdekaan. 

 

C1 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C2 

Pilihan 

Ganda dan 

Uraian  

A(8) 

B( 1) 

 

 

 

 

A(1,2,3

,4,5,6) 

B(2, 3) 

 

 

A(5,10) 

B(2,4,5

) 
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Mapel   : IPS 

Kelas/Semester : VA / II 

Hari / Tanggal  : ......................................... 

Materi                         : Tokoh- tokoh Perjuangan Kemerdekaan 

SOAL EVALUASI 

A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar ! 

1. Proklamator kemerdekaan Indonesia adalah ... . 

a. Sukarno-Hatta   c. Sukarno-Ahmad Subarjo 

b. Supomo-Yamin   d. Supomo-Hatta 

2. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga dikenal sebagaipenyair angkatan 

Pujangga Baru, adalah ... . 

a. Ahmad Subarjo   c. Muhammad Yamin 

b. Sukarno    d. Supomo 

3. Peran para pelajar dalam mengisi kemerdekaan dengan .... 

a. ikut berperang 

b. menjadi TNI-Polri 

c. giat belajar 

d. bekerja di pemerintahan 

4. Tokoh yang berperan menjadi ketua BPUPKI 

a.  Dr. Radjiman Wedyodiningrat   c. Hatta 

b. Mr. Supomo     d. Muhammad Yamin 

5. Sikap –sikap positif para tokoh bangsa yang wajib kita teladani adalah .......... 

a. rela berjuang 

b.acuh tak acuh 

c. tidak berpendirian 

d. tidak menghargai 

NAMA          : .................................................... 

No : ................................................ 

NO. ABSEN : ..................................................... 
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6. Ir. Sukarno pernah menjabat sebagai 

a. ketua BPUPKI 

b. Ketua PPKI 

c. Ketua golongan muda 

d. Ketua penentang penjajahan 

7. Yang mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara adalah............ 

a.  Dr. Radjiman Wedyodiningrat   c. Ir. Sukarno 

b. Mr. Supomo     d. Muhammad Yamin 

8. Berikut ini tokoh-tokoh yang berperan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia 

adalah.................. 

a. Megawati   c. Susilo Bambang Yudhoyono 

b. Jokowi  d. Ir Sukarno 

9. Tokoh yang berperan menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda 

dalam peristiwa rengasdengklok adalah ............ 

a.  Dr. Radjiman Wedyodiningrat   c. Ir. Sukarno 

b. ahmad subarjo    d. Muhammad Yamin 

10. Contoh penerapan sikap kepahlawan dalam kehidupan sehari-hari adalah......... 

a. menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi 

b. menolong korban bencana alam jika masih ada hubungan saudara 

c. membiarkan nenek menyebrang di tengah jalan 

d. melanggar tata tertib yang sudah ada 

 

B.Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat!  

1. Sebutkan tokoh yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan dan dasar negara 

Indonesia! 

2. Sifat apa saja yang harus kita teruskan dari para tokoh yang mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia? 

3. Sebutkan nama tokoh dibawah ini dan sebutkan peran dari tokoh tersebut! 
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4. Berilah contoh sikap di sekolah yang mencerminkan  menghargai dan mencerminkan 

sikap kepahlawanan ! 

5. Sebutkan  cara-cara untuk menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia! 
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KUNCI JAWABAN 

C. PILIHAN GANDA 

 

1). A 

2). C 

3). C 

4). A 

5). A 

6). B 

7). D 

8). D 

9). B 

10). A 

D. URAIAN  

1). Sukarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Supomo 

2). Menghargai pendapat orang lain, rela berjuang demi bangsa dn negara 

3). Ahmad Subarjo : anggota BPUPKI dan PPKI, menjadi penengah antara 

golongan tua dan muda saat peristiwa Rengasdengklok 

a. Supomo:  mengusulkan dasar-dasar negara, anggota BPUPKI dan PPKI 

4). Belajar dengan giat;  mengikuti upacara dengan hikmat; Mematuhi peraturan 

sekolah dan hukum negara indonesia ( kebiksanaan guru) 

5). Mengheningkan  cipta saat upacara, mendoakan dan menerapkan sikap 

kepahlawanan di kehidupan sehari hari. 

PENILAIAN :  

A. Skor tiap nomor  = 1  

Skor maksimal   = 10  

B. Skor tiap nomor  = 2  

Skor maksimal   = 10  

Nilai akhir soal evaluai = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑨+𝑩

𝟐𝟎
X 100  

Nilai maksimal = 100  
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SOAL PENGAYAAN  

Buatlah biografi mengenai tokoh-tokoh persiapan menuju kemerdekaan dengan 

tepat ! 

 

SOAL REMIDIAL 

 

1. Berilah contoh sikap pahlawan yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan 

sehari-hari!  

2. Sebutkan cara-cara untuk menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan 

Indonesia!  

 

Kunci jawaban 

PENGAYAAN 

Muhammad Yamin (1903 - 1962) 

Muhammad Yamin adalah seorang ahli hukum, tokoh pergerakan kemerdekaan, penyair 

angkatan Pujangga Baru, dan penggali sejarah Indonesia. Sejak muda beliau sudah berkecimpung 

dalam kegiatan organisasi. Bersama Bung Hatta ia mendirikan Jong Sumatranen Bond. Dalam 

gerakan politik ia mula-mula bergabung dengan Partindo. Menjelang kemerdekaan Indonesia, 

beliau terpilih menjadi anggota BPUPKI. Beliau salah seorang yang mengajukan usul dasar 

negara dalam rapat BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Beliau juga menjadi anggota Panitia Kecil 

yang merumuskan Piagam Jakarta. Ketika Indonesia merdeka beliau beberapa kali memangku 

jabatan menteri dan menjadi anggota DPR/MPRS. Sebagai sastrawan beliau menulis banyak 

karya sastra yang meliputi sajak dan naskah drama. Studi sejarahnya menghasilkan karya seperti 

“Gajah Mada”, “Sejarah Peperangan Diponegoro”, dan lain-lain. 
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REMIDIAL  

1. disiplin, kerja keras, rela berkorban 

2. Rela berjuang demi bangsa dan negara. 

Berpendirian tetapi juga menghormati pendapat orang lain. Para tokoh bangsa terkenal 

memegang teguh pendapat dan memperjuangkan pendapatnya. 
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CATATAN LAPANGAN 

Peningkatan Hasil Pembelajaran melalui Model Pembelajaran Course Review 

Horay berbantuan video pembelajaran Kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota 

Semarang 

Siklus I 

Kelas   : VA  

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan video pembelajaran 

Secara keseluruhan pembelajaran yang dilakukan guru sudah baik. Beberapa 

langkah belum terlaksana seperti belum mampu memusatkan perhatian siswa pada topik 

diskusi. Iklim pembelajaran pada siklus I kurang mendukung. Pembelajaran 

berlangsung setalah siswa beristirahat kedua. Sehingga siswa tidak segera 

mempersiapkan diri mengikuti pelajaran selanjutnya.  

Ketika penayangan video pembimbing beberapa siswa masih ramai sendiri. Hal 

ini dikarenakan tayangan pada media video pembelajaran monoton, hanya berisi gambar 

drama sosial yang berwarna hitam putih. Namun siswa yang lain tampak tertarik dengan 

tayangan pada video pembelajaran. Hal tersebut terlihat ketika video pembelajaran 

ditayangkan, siswa memperhatikan dengan antusias, mencatat isi video tanpa komando 

guru, dan meminta untuk diulangi agar bisa mencatat bagian tertentu yang belum jelas. 

Ketika pembuatan produk siswa masih bingung. Banyak kelompok yang belum selesai 

hingga waktu yang ditentukan habis. 

Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan setelah penayangan video 

pembelajaran namun guru kurang dalam memberikan umpan balik bagi siswa. Guru 

hanya memberi penguatan verbal benar atau salah tanpa memberi penjelasan lebih 

lanjut terhadap jawaban siswa. Pengelolaan kelas perlu ditingkatkan karena guru belum 

dapat mengatasi siswa yang gaduh dan berjalan-jalan di dalam ruang kelas. 
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Pembelajaran berlangsung melebihi alokasi waktu yang ditentukan sehingga siswa tidak 

kondusif ketika membuat produk dan mengerjakan soal evaluasi. 

 

      Semarang, 4 Maret 2015 

 

       Lingga Yuli  P 

1401411138 
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CATATAN LAPANGAN 

Peningkatan Hasil Pembelajaran melalui Model Pembelajaran Course Review 

Horay berbantuan video pembelajaran Kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota 

Semarang 

Siklus II 

Kelas   : VA  

Subjek  : Guru, Siswa, dan Proses Pembelajaran  

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan video pembelajaran 

Secara keseluruhan pembelajaran yang dilakukan guru sudah baik. Pengelolaan 

kelas sudah baik. Ketika penayangan video pembelajaran banyak siswa yang tertarik 

dengan isi tayangan video pembelajaran tentang proses perumusan dasar negara. Hal ini 

terlihat dari sikap siswa saat memperhatikan tayangan video pembelajaran.  

Pembuatan produk membuat siswa semakin antusias mengikuti pembelajaran. 

Mereka membaca buku ajar dengan seksama, bekerjasama dengan anggota kelompok 

membuat produk yang terbaik. Pada siklus ini siswa terlalu asyik menghias dan menulis 

penjelasan dalam produk. Siswa sudah bekerjasama dengan teman sekelompoknya 

dalam pembuatan produk. Guru belum tegas terhadap siswa karena guru menuruti siswa 

untuk memberi tambahan waktu ketika pembuatan produk.  

 

 

 

 

 

 

Selain itu siswa juga meminta waktu tambahan kepada guru ketika mengerjakan 

soal evaluasi. Seharusnya guru mengingatkan siswa mengenai alokasi waktu yang 
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ditentukan dalam setiap kegiatan dan meminta mereka untuk memanajemen waktu 

dengan baik sehingga dapat menyelesaikan setiap tugas tepat waktu. 

 

                                                                 Semarang, 21 Maret 2015 

       Observer 

 

       Lingga Yuli  P 

1401411138 
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CATATAN LAPANGAN 

Peningkatan Hasil Pembelajaran melalui Model Pembelajaran Course Review 

Horay berbantuan video pembelajaran Kelas VA SDN Gisikdrono 03 Kota 

Semarang 

Siklus III 

Kelas   : VA  

Subjek  : Guru, Siswa, dan Proses Pembelajaran  

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan video pembelajaran 

Secara keseluruhan pembelajaran yang dilakukan guru sudah baik. Guru 

menerapkan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang direncanakan dan berlangsung sesuai alokasi waktu yang ditentukan. Ketika video 

pembelajaran mengenai mengahrgai jasa pahlawan ditayangkan, semua siswa antusias 

untuk memperhatikan. Pada siklus III video pembelajaran berisi video cara menghargai 

jasa pahlawan salah satunya di sekolah dengan mengikuti upacara, rajin belajar. 

Antusias siswa semakin terlihat ketika bagian video rajin belajar iswa yang terlihat 

dalam tayangan tersebut. Ketertarikan siswa terhadap video pembelajaran terlihat ketika 

semua siswa meminta untuk diulangi lagi. Namun masih ada siswa yang kurang 

bersemangat mengikuti pelajaran walaupun guru sudah memberikan motivasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pada siklus III siswa semakin antusias ketika bekerjasama dengan kelompok 

untuk membuat produk. Berbekal pengalaman dari siklus I dan siklus II, setiap 
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kelompok berlomba-lomba membuat produk terbaik dan berusaha menyelesaikan tepat 

waktu. Siswa membaca buku ajar dengan sungguh-sungguh, bertukar pikiran dengan 

temannya, dan berani bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan. 

  

                                                  Semarang, 28  Maret 2015 

         Observer 

 

       Lingga Yuli  P 

1401411138 
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS VA PRASIKLUS 

No Nama KKM Nilai Siklus Keterangan 

1 HAPN 67 50 Tidak Tuntas 

2 YP 67 50 Tidak Tuntas 

3 ARR 67 85 Tuntas 

4 AIA 67 60 Tidak Tuntas 

5 AND 67 50 Tidak Tuntas 

6 ADS 67 60 Tidak Tuntas 

7 AKW 67 85 Tuntas 

8 ADR 67 85 Tuntas 

9 ANH 67 80 Tuntas 

10 AWE 67 75 Tuntas 

11 AA 67 60 Tidak Tuntas 

12 BP 67 45 Tidak Tuntas 

13 BPP 67 60 Tidak Tuntas 

14 BWK 67 60 Tidak Tuntas 

15 DRSW 67 75 Tuntas 

16 DP 67 50 Tidak Tuntas 

17 DAN 67 65 Tidak Tuntas 

18 DDA 67 70 Tuntas 

19 DLS 67 85 Tuntas 

20 DTI 67 80 Tidak Tuntas 

21 EDR 67 55 Tidak Tuntas 

22 FK 67 70  

23 GMK 67 65 Tidak Tuntas 

24 HNY 67 50 Tidak Tuntas 

25 MKD 67 70 Tuntas 

26 MNA 67 70 Tuntas 

27 NPY 67 70 Tuntas 

28 PR 67 85 Tuntas 

29 RJW 67 50 Tidak Tuntas 

30 SAW 67 45 Tidak Tuntas 

31 SAQ 67 65 Tidak Tuntas 

32 SRA 67 45 Tidak Tuntas 

33 CDAK 67 85 Tuntas 

34 T 67 60 Tidak Tuntas 

35 KRS 67 70 Tuntas 

36 MAH 67 70 Tuntas 

Jumlah 2355 

Rata –rata 65,4166667 
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS VA SDN GISIKDRONO 03 KOTA 

SEMARANG SIKLUS  I 

No Nama KKM Nilai Siklus Keterangan 

1 HAPN 67 55 Tidak Tuntas 

2 YP 67 65 Tidak Tuntas 

3 ARR 67 70 Tuntas 

4 AIA 67 60 Tidak Tuntas 

5 AND 67 60 Tidak Tuntas 

6 ADS 67 70 Tuntas 

7 AKW 67 70 Tuntas 

8 ADR 67 75 Tuntas 

9 ANH 67 80 Tuntas 

10 AWE 67 70 Tuntas 

11 AA 67 60 Tidak Tuntas 

12 BP 67 55 Tidak Tuntas 

13 BPP 67 70 Tuntas 

14 BWK 67 85 Tuntas 

15 DRSW 67 70 Tuntas 

16 DP 67 50 Tidak Tuntas 

17 DAN 67 70 Tuntas 

18 DDA 67 75 Tuntas 

19 DLS 67 85 Tuntas 

20 DTI 67 65 Tidak Tuntas 

21 EDR 67 50 Tidak Tuntas 

22 FK 67 70 Tuntas 

23 GMK 67 65 Tidak Tuntas 

24 HNY 67 50 Tidak Tuntas 

25 MKD 67 70 Tuntas 

26 MNA 67 80 Tuntas 

27 NPY 67 70 Tuntas 

28 PR 67 90 Tuntas 

29 RJW 67 65 Tuntas 

30 SAW 67 50 Tidak Tuntas 

31 SAQ 67 75 Tuntas 

32 SRA 67 50 Tidak Tuntas 

33 CDAK 67 75 Tuntas 

34 T 67 65 Tidak Tuntas 

35 KRS 67 50 Tidak Tuntas 

36 MAH 67 80 Tuntas 

Jumlah 2415 

Rata –rata 67,0833333 
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS VA SDN GISIKDRONO 03 KOTA 

SEMARANG 

SIKLUS  II 

No Nama KKM Nilai Siklus Keterangan 

1 HAPN 67 60 Tidak Tuntas 

2 YP 67 70 Tuntas 

3 ARR 67 70 Tuntas 

4 AIA 67 65 Tidak Tuntas 

5 AND 67 70 Tuntas 

6 ADS 67 70 Tuntas 

7 AKW 67 85 Tuntas 

8 ADR 67 85 Tuntas 

9 ANH 67 80 Tuntas 

10 AWE 67 70 Tuntas 

11 AA 67 70 Tuntas 

12 BP 67 60 Tidak Tuntas 

13 BPP 67 70 Tuntas 

14 BWK 67 85 Tuntas 

15 DRSW 67 70 Tuntas 

16 DP 67 55 Tidak Tuntas 

17 DAN 67 75 Tuntas 

18 DDA 67 75 Tuntas 

19 DLS 67 90 Tuntas 

20 DTI 67 85 Tuntas 

21 EDR 67 65 Tidak Tuntas 

22 FK 67 75 Tuntas 

23 GMK 67 65 Tidak Tuntas 

24 HNY 67 55 Tidak Tuntas 

25 MKD 67 70 Tuntas 

26 MNA 67 80 Tuntas 

27 NPY 67 70 Tuntas 

28 PR 67 85 Tuntas 

29 RJW 67 65 Tuntas 

30 SAW 67 55 Tidak Tuntas 

31 SAQ 67 80 Tuntas 

32 SRA 67 70 Tuntas 

33 CDAK 67 55 Tidak Tuntas 

34 T 67 80 Tuntas 

35 KRS 67 65 Tidak Tuntas 

36 MAH 67 65 Tidak Tuntas 

Jumlah 2560 

Rata -rata 71,11111111 
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS VA SDN GISIKDRONO 03 KOTA  

SEMARANG 

SIKLUS  III 

No Nama KKM Nilai Siklus Keterangan 

1 HAPN 67 65 Tidak Tuntas 

2 YP 67 90 Tuntas 

3 ARR 67 95 Tuntas 

4 AIA 67 65 Tidak Tuntas 

5 AND 67 75 Tuntas 

6 ADS 67 70 Tuntas 

7 AKW 67 95 Tuntas 

8 ADR 67 95 Tuntas 

9 ANH 67 85 Tuntas 

10 AWE 67 90 Tuntas 

11 AA 67 85 Tuntas 

12 BP 67 70 Tuntas 

13 BPP 67 90 Tuntas 

14 BWK 67 100 Tuntas 

15 DRSW 67 80 Tuntas 

16 DP 67 60 Tidak Tuntas 

17 DAN 67 70 Tuntas 

18 DDA 67 85 Tuntas 

19 DLS 67 95 Tuntas 

20 DTI 67 75 Tuntas 

21 EDR 67 70 Tuntas 

22 FK 67 70 Tuntas 

23 GMK 67 95 Tuntas 

24 HNY 67 65 Tidak Tuntas 

25 MKD 67 80 Tuntas 

26 MNA 67 95 Tuntas 

27 NPY 67 85 Tuntas 

28 PR 67 100 Tuntas 

29 RJW 67 90 Tuntas 

30 SAW 67 60 Tidak Tuntas 

31 SAQ 67 80 Tuntas 

32 SRA 67 70 Tuntas 

33 CDAK 67 85 Tuntas 

34 T 67 90 Tuntas 

35 KRS 67 75 Tuntas 

36 MAH 67 90 Tuntas 

Jumlah 2940 

Rata –rata 81,66666667 
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DATA HASIL BELAJAR SIKLUS 1 
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DATA HASIL BELAJAR SIKLUS II 
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DATA HASIL BELAJAR SIKLUS II 
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DOKUMENTASI 

 

Guru membuka pelajaran 

 

Guru melakukan apersepsi 
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Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

Siswa mengamati media video pembelajaran 
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Siswa menjawab pertanyaan tentang video yang ditampilkan 

 

 

 

 

Guru menjelaskan materi 
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Siswa memperhatikan penjelasan guru 

 

 

Siswa melakukan diskusi 
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Siswa menggambar kotak Course Review Horay 

 

 

Guru memimpin permainan Course Review Horay 
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Guru membimbing diskusi kelompok kecil 

 

Siswa berteriak hore 
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Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik 

 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Guru dan siswa menyimpulkan pelajaran  
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