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ABSTRAK 

Prastiwi, Dewi. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Think 

Pair Share Berbantuan Media Powerpoint pada Siswa Kelas VA SDN 

Sampangan 01 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,  

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : 

Masitah, S.Pd. M.Pd. 
 

Penelitian tindakan kelas bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

di kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. Dari hasil refleksi selama Praktek 

Pengalaman Lapangan, terlihat bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran IPS pada 

siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang masih belum optimal. Permasalahan-

permasalahan yang sering muncul dan menyebabkan rendahnya kualitas 

pembelajaran IPS diantaranya adalah  keterampilan guru belum optimal, aktivitas 

siswa masih rendah dan kurang maksimal dalam mengikuti pembelajaran, siswa 

yang pasif mengakibatkan nilai rata-rata hasil belajar siswa rendah dan di bawah 

KKM. Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar dalam pembelajaran IPS yang 

menunjukkan bahwa 63,64% siswa (21 dari 33) belum mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan adalah 68. Nilai terendah yakni 30 

dan nilai tertinggi adalah 80. Rata-rata kelas hanya 61,24.  

Penerapan model Think Pair Share berbantuan media powerpoint sebagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajran IPS. Rumusan masalah dari 

penelitian adalah  bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

melalui penerapan model think paur share berbantuan media powerpoint pada siswa 

kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-masing 

terdiri dari satu pertemuan. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas 

VA SDN Sampangan 01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 

nontes. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Keterampilan guru pada 

siklus I  memperoleh skor 33 (baik), siklus II adalah 41 (baik), dan siklus III adalah 

48 (sangat baik). Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh jumlah skor rata-rata 

sebesar 29,08 (baik), siklus II adalah 33,06 (baik), dan siklus III adalah  38,87 

(sangat baik). Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus I adalah 69,70% ,  

pada siklus II adalah 71,88%, dan pada siklus III adalah 87,5%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model Think Pair Share 

berbantuan media powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang 

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

adalah hendaknya dalam mengajar menggunakan model pembelajaran dan media 

yang bervariasi dan sesuai materi antara lain dengan menerapkan model think pair 

share dengan media powerpoint. 

 

Kata Kunci : kualitas pembelajaran, Think Pair Share, media powerpoint, IPS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh 

manusia sebagai satu-satunya makhluk yang dianugrahi akal pikiran oleh Tuhan 

Yang Maha Esa untuk dapat menjalankan kehidupan serta dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya selam di dunia ini. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah  usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses  pembelajaran agar siswa 

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.  

Pendidikan di Indonesia menetapkan standar nasional untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal 

tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur 

pendidikan mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan 

karakteristik dan kekhasan program nya. Standar nasional pendidikan meliputi: 

standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan (BSNP 2006). 

1 
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Salah satu dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan adalah 

kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Dalam PP No.19 tahun 2005 pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwa 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional 

yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Struktur 

dan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai 

berikut: 1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2) kelompok mata 

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3) kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 4) kelompok mata pelajaran estetika; 5) kelompok 

mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan. Kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, 

menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan 

mandiri.  

Di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan termuat standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar tingkat SD atau MI tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Standar Kompetensi mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 
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memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS disusun 

secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju 

kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan 

pendekatan tersebut diharapkan siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih 

luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 

Mata pelajaran IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial.                                                         

Pusat Kurikulum (Depdiknas, 2007:14) menyatakan IPS adalah suatu bahan 

kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan 

modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-

keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi.              

Menurut somantri (2001:103), pendidikan IPS merupakan penyederhanaan, 

adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah untuk tujuan institusional pendidikan 

dasar dan menengah dalam kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

yang berdasarkan pancasila. Ruang lingkup mata pelajaran IPS yang disebutkan 

dalam Standar Isi (2006:575) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) Manusia, 

tempat, dan lingkungan, (2) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan, (3) Sistem 

sosial dan budaya, (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Dengan mempelajari 

aspek-aspek tersebut, maka tujuan mata pelajaran IPS dapat dicapai dengan baik. 

Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga 

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

cinta damai.  Di masa yang akan datang siswa akan menghadapi tantangan berat 
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karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Sejalan dengan hal itu, tujuan pendidikan IPS menurut  Nursid Sumaatmadja 

(dalam Hidayati 2008:1.24) adalah membina anak didik menjadi warga negara 

yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang 

berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. 

Pembelajaran dan tujuan IPS yang diamanatkan standar isi sesuai KTSP telah 

mengandung konsep yang baik. Pembelajaran dan tujuan IPS tersebut merupakan 

idealnya pembelajaran IPS yang seharusnya dilaksanakan di Sekolah Dasar. 

Namun kenyataan di lapangan dalam pencapaian tujuan pendidikan IPS tersebut, 

terdapat permasalahan mengenai kualitas pembelajaran IPS yang terjadi pada 

siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. Kualitas pembelajaran merupakan 

intensitas keterkaitan sistemik dan sinergi 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). 

Dari hasil refleksi selama Praktek Pengalaman Lapangan, terlihat bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 

Semarang masih belum optimal. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul 

dan menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran IPS diantaranya adalah  

keterampilan guru belum optimal ditandai pada saat kegiatan membuka pelajaran, 

guru kurang maksimal dalam memberikan motivasi sehingga siswa kurang 

bersemangat dalam belajar. Selain itu guru terkadang belum menyampaikan 

tujuan pembelajaran IPS. Guru kurang maksimal dalam mengaitkan antara topik 

yang dikuasai dengan topik baru yang akan dipelajari. 
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Pada saat proses pembelajaran, guru kurang optimal dalam mejelaskan materi 

IPS kepada siswa hal ini ditandai dengan suasana pembelajaran yang masih 

berpusat pada guru, kurang variatif dan terkesan monoton, karena guru hanya 

menggunakan metode ceramah satu arah dan siswa kurang dilibatkan dalam 

pembelajaran. Guru kurang mengeksplorasi pengetahuan awal siswa tentang 

materi pokok pelajaran yang akan dipelajari, sehingga siswa kurang memahami 

materi yang akan dibahas. Selai itu, guru belum menggunakan  media pendukung 

yang dapat digunakan untuk menarik minat siswa dan membantu siswa 

memahami materi. 

Permasalahan lain yang terkait dengan proses pembelajaran yaitu guru 

kurang optimal dalam keterampilan mengelola kelas dengan baik. Guru kurang 

mampu mengatur siswa agar kondusif selama pembelajaran. Guru juga kurang 

mampu mengkondisikan kondisi belajar siswa secara optimal. Hal itu 

menyebabkan siswa ramai dan membuat gaduh kelas saat pembelajaran IPS 

berlangsung.  

Selain itu, aktivitas siswa masih rendah dan kurang maksimal dalam 

mengikuti pembelajaran, keadaan ini ditunjukkan dari beberapa hal diantaranya: 

siswa hanya melakukan kegiatan mendengar, mencatat, dan siswa belum 

mendapatkan kesempatan berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan dengan pembelajaran sehingga siswa 

mudah bosan serta kurang merespon pembelajaran yang disampaikan guru. Siswa 

kurang tertarik terhadap pembelajaran IPS , selain materi IPS sendiri yang kurang 

diminati karena terkesan membosankan, siswa juga masih belum terlalu paham 
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dan merasa enggan untuk bertanya pada guru ataupun temannya ketika 

menghadapi permasalahan atau persoalan tertentu; perilaku siswa di dalam kelas 

tidak menunjukkan perilaku yang ideal, pada saat guru sedang menyampaikan 

materi, beberapa siswa membuat suasana menjadi tidak kondusif yaitu berbicara 

sendiri dengan siswa lain. Hal ini mengakibatkan konsentrasi siswa yang lain 

menjadi terganggu.  

Pembelajaran kurang bermakna, karena siswa kurang mampu mengaitkan 

materi kedalam kehidupan nyata/lingkungannya. Kondisi yang demikian 

menjadikan siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran. Siswa yang pasif 

mengakibatkan nilai rata-rata hasil belajar siswa rendah dan di bawah KKM. 

Permasalahan tersebut berdampak pada hasil belajar IPS siswa kelas VA 

semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 di SDN Sampangan 01 Semarang yang 

ditunjukkan dari 33 siswa hanya 12 siswa (36,36%) yang mendapatkan nilai diatas 

KKM (68). Sedangkan sisanya 21 siswa (63,64%) mengalami kesulitan dan 

mendapatkan nilai dibawah KKM (68). Nilai terendah yakni 30 dan nilai tertinggi 

adalah 80. Rata-rata kelas hanya 61,24 sedangkan KKM yang ditentukan adalah 

68. Dari data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPS pada kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang perlu 

ditingkatkan lagi kualitas proses pembelajarannya sehingga dapat meningkatkan 

ketrampilan guru dan aktivitas siswa, serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan temuan Kemendiknas RI (2011) menunjukkan bahwa hasil 

belajar peserta didik di Indonesia masih berada dibawah bangsa lain, sekitar dua 

pertiga peserta didik di Indonesia masih dalam tahap menghafal tanpa mengerti 
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apa yang dihafalkannya. Permasalahan dalam dunia pendidikan adalah rendahnya 

sarana pengajaran berbentuk real (nyata), pembelajaran yang teralu berorientasi 

kepada guru (teacher centered). Yang cenderung mengabaikan hak-hak dan 

kebutuhan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga proses 

pembelajaran kurang optimal. 

Peneliti berkolaborasi dengan guru kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang 

menetapkan alternatif tindakan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif yang dapat mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan 

meningkatkan kreativitas guru dengan menggunakan salah satu model 

pembelajaran inovatif yaitu model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

berbantuan media powerpoint. 

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran 

yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan 

bersama. Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dan membuat keputusan 

dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi 

dan belajar bersama–sama dengan siswa yang berbeda latar belakangnya.                

Trianto, (2011: 61) menjelaskan model Think Pair Share atau berpikir 

berpasangan merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Model Think Pair Share diterapkan peneliti 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPS karena dengan model 

pembelajaran Think Pair Share semua siswa dapat terlibat aktif dalam 

pembelajaran, di dalam model pembelajaran Think Pair Share pada tahap Think 
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siswa dituntut untuk berfikir secara individual yang akan mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran. Kemudian pada tahap Pair siswa mendiskusikannya dengan 

teman pasangannya sehingga terjadi kerjasama antar peserta didik dalam 

memecahkan sebuah masalah. Dan tahap Share disampaikan dan didiskusikan 

kembali dengan teman-teman sekelas serta dengan guru sehingga peserta didik 

dapat menghargai pendapat teman yang lain. Atas dasar itu dengan penggunaan 

model Think Pair Share diharapkan peserta didik lebih aktif, mau bekerja sama 

dengan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Sehingga tujuan IPS 

dapat tercapai yaitu membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi 

dirinya serta bagi masyarakat dan negara.  

Menurut Huda (2013:206), keunggulan model Think Pair Share antara lain: 

(1) memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang 

lain; (2) mengoptimalkan partisipasi siswa; (3) memberi kesempatan kepada 

setiap siswa untuk menunjukkan partisipasinya kepada orang lain..                 

Model Think Pair Share dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan semua 

tingkat usia anak didik. Kekurangan dari model think pair share yaitu banyaknya 

kelompok yang melapor dan perlu dimonitor, serta lebih sedikit ide yang muncul 

dalam diskusi kelompok. Namun kekurangan tersebut dapat diatasi dengan cara 

guru memberikan pengarahan yang optimal baik secara individual maupun 

klasikal serta guru harus lebih mengeksplor pengetahuan siswa pada awal 

pembelajaran, sehingga dapat memunculkan lebih banyak ide saat melaksanakan 

diskusi kelompok. Jadi, dengan model pembelajaran Think Pair Share ini siswa 
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bisa berfikir secara mandiri lalu kemudian bertukar pendapat dan dituntut untuk 

berani mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Dengan demikian akan terjadi 

pembelajaran yang aktif bagi siswa.  

Agar model pembelajaran Think Pair Share dapat berjalan secara 

maksimal maka akan digunakan media pembelajaran yang cocok selama 

pembelajaran berlangsung yaitu media Powerpoint.                                     

Menurut Arsyad (2014: 193), Powerpoint adalah media yang paling banyak 

digunakan orang-orang dalam mempresentasikan bahan ajar, laporan atau karya. 

Dalam dunia pendidikan pemanfaatan media presentasi ini dapat digunakan oleh 

pendidik maupun peserta didik untuk mempresentasikan materi pembelajaran. 

Sependapat dengan Arsyad, Susilana (2013: 99) menjelaskan bahwa Powerpoint 

adalah salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan 

materi ajar dengan menarik, mudah dalam pembuatan, dan mudah dalam 

penggunaan. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media Powerpoint 

dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penyampaian materi dan memperkuat 

apresiasi siswa serta memudahkan pengembangan materi terhadap apa yang 

diajarkan. 

Kelebihan dari media Powerpoint menurut Daryanto, (2011:158)  adalah: 

1) Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi,              

2) adanya animasi teks maupun animasi gambar atau foto, 3) lebih merangsang 

siswa untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang  bahan ajar yang tersaji, 4) 

Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Penggunaan variasi 

warna, gambar, animasi yang dapat memperjelas dan memperindah tampilan 
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powerpoint, dapat menarik perhatian siswa dan meningkatkan minat siswa 

terhadap materi pelajaran sehingga menambah pengalaman belajar yang bermakna 

bagi siswa. Pada penelitian ini, powerpoint akan disajikan menggunakan alat 

elektronik yang dapat memproyeksikan powerpoint seperti LCD. Melalui alat 

elektronik yang dapat memproyeksikan powerpoint tersebut, materi yang 

disajikan melalui powerpoint  dapat dilihat oleh semua siswa karena ukurannya 

setiap saat dapat diubah agar jelas dilihat oleh seluruh siswa, sekalipun yang 

bertempat duduk di belakang.  

Penggunaan media Powerpoint menjadikan pembelajaran IPS lebih 

kondusif dan efektif. Siswa tertarik dengan materi pembelajaran sehingga kondisi 

kelas lebih tenang dan konsentrasi akan terbangun dengan sendirinya pada diri 

masing-masing siswa. Materi yang disampaikan guru pun lebih terlihat konkrit 

dan jelas karena dengan bantuan media powerpoint siswa dapat melihat apa yang 

menjadi pokok pembelajaran saat itu. Peneliti melaksanakan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan model pembelajaran think pair share berbantuan media 

powerpoint pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang.  

Beberapa hasil penelitian relevan yang memperkuat kegiatan yang akan 

peneliti lakukan antara lain penelitian yang dilakukan Anisa Kusumastuti tahun 

2013 di Semarang dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Think Pair Share Berbantuan Video Pembelajaran Pada Siswa Kelas VA 

SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang”. Adapun hasil penelitiannya 

mengambarkan bahwa penerapan model pembelajaran Think Pair Share dapat 

meningkatkan ketrampilan guru, aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas VA 
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SDN Bojong Salaman 02 Semarang. Model Think Pair Share dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran. Pada siklus I, keterampilan guru 

memperoleh skor 31 (baik), siklus II 33 (sangat baik) dan siklus III menjadi 36 

(sangat baik).  Penerapan model Think Pair Share dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Skor aktivitas siswa pada siklus I adalah 18,2 

dengan kriteria baik. Pada siklus II skor aktivitas siswa adalah 19,73 dengan 

kriteria baik. Sedangkan pada siklus III skor aktivitas siswa adalah 21,3 dengan 

kriteria sangat baik.  Penerapan model Think Pair Share dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar siswa. Hasil IPS pada 

siklus I memperoleh ketuntasan klasikal sebesar 63%. Pada siklus II mengalami 

ketuntasan klasikal sebesar 76%. Dan pada siklus III mengalami ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 88%.   

Penelitian dengan menggunakan media powerpoint dilakukan oleh Ni Luh 

Diantari tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Tuntas  (Mastery Learning) Berbantuan Media Powerpoint  Terhadap Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas V  SD Negeri 2 Tibubeneng Kuta Utara-Badung”  

Berdasarkan hasil analisis data, rata-rata hasil belajar IPS siswa kelas V yang 

menerapkan model pembelajaran tuntas (mastery learning) berbantuan media 

powerpoint memperoleh rata-rata 80,2 sedangkan siswa yang belajar melalui 

pembelajaran konvensional memperoleh rata-rata 68,7.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran tuntas (mastery learning) berbantuan 

media powerpoint berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPS Siswa kelas 

V SD Negeri 2 Tibubeneng Tahun Pelajaran 2013/2014.  
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Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti akan mengkaji masalah 

tersebut melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share (TPS) berbantuan media 

Powerpoint pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

dirumuskan  permasalahan secara umum sebagai berikut : Bagaimanakah cara 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui penerapan model Think pair 

share  berbantuan media powerpoint pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 

Semarang? 

Adapun rincian dari rumusan masalah tesebut adalah. 

a. Apakah melalui penerapan model Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint dapat meningkatan ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS 

kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang? 

b. Apakah melalui penerapan model Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint dapat meningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang?  

c. Apakah melalui penerapan model Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint dapat meningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang? 
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1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, untuk memecahkan masalah pembelajaran 

IPS kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang maka peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas melalui penerapan model Think Pair Share (TPS) berbantuan 

media Powerpoint, adapun langkah-langkah tindakan yang telah dimodifikasi dari 

pendapat Arends (dalam trianto, 2011:61-62) dan Sanjaya (2012: 188-191) 

adalah: 

a. Pengkondisian Kelas 

b. Guru melakukan apersepsi  

c. Guru menjelaskan tujuan kegiatan belajar mengajar yang akan 

dilaksanakan  dan siswa memperhatikan penyampaian langkah-langkah 

pembelajaran model Think Pair Share yang akan dilaksanakan 

d. Siswa mengamati media pembelajaran yang ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan awalnya. 

e. Guru menjelaskan materi pembelajaran. 

f. Siswa menyimak  slide Powerpoint yang ditampilkan guru (eksplorasi) 

g. Siswa mendapatkan pertanyaan (masalah) seputar isi materi dari media 

pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

h. Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang diajukan. (Think) (elaborasi) 

i. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. 

j. Siswa saling bertukar pendapat dan berdiskusi untuk memecahkan 

masalah. (Pair)  
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k. Guru memimbing jalannya diskusi  

l. Setiap pasangan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. (Share) dan 

kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi atau berpendapat 

terhadap hasil diskusi kelompok yang maju (elaborasi) 

m. Siswa mendapat penguatan dari guru terhadap hasil belajarnya 

(konfirmasi) 

n. Siswa mengerjakan soal evaluasi dan diberi tindak lanjut untuk pertemuan 

berikutnya. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 

tertentu. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share berbantuan media Powerpoint 

pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang.  

Adapun tujuan khusus penelitian secara khusus adalah. 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui Model 

Think Pair Share berbantuan media Powerpoint kelas VA SDN Sampangan 

01 Semarang. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Think 

Pair Share berbantuan media Powerpoint kelas VA SDN Sampangan 01 

Semarang. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

Think Pair Share berbantuan media Powerpoint kelas VA SDN Sampangan 

01 Semarang. 
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1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi 

terhadap pengembangan di berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis dan praktis 

bagi pihak-pihak yang terkait.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-

masukanbagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang 

pendidikan serta penelitian diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan 

pembelajaran IPS agar kualitas pembelajaran IPS dapat meningkat. Model Think 

Pair Share berbantuan media powerpoint memberikan solusi untuk mengajarkan 

IPS dengan cara pemikiran secara individu maupun kelompok dengan 

menggunakan media powerpoint sehingga  lebih bermakna. Serta model Think 

Pair Share (TPS) berbantuan  media Powerpoint dapat menjadi pendukung teori 

untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPS 

serta memberikan inovasi dalam pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan juga dapat memberikan 

manfaat bagi : 

1.4.2.1 Siswa 

Secara umum dalam pelaksanaan model Think Pair Share (TPS) 

berbantuan media Powerpoint memberikan beberapa manfaat bagi siswa, antara 

lain: (a) membantu siswa untuk meningkatkan kecakapan berkomunikasi dan 
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berpikir secara aktif dan kreatif, (b) sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS, dan (c) dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam bersosialisasi dengan siswa lain. 

1.4.2.2 Guru 

Penerapan model Think Pair Share (TPS) berbantuan  media Powerpoint 

di SDN Sampangan 01 Semarang dapat mendorong dan memotivasi para guru 

agar dapat melakukan inovasi sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan. Serta memberikan manfaat bagi guru untuk 

menambah keilmuan dan menjadi bahan referensi untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran yang inovatif . 

1.4.2.3 Sekolah 

Menambah pengetahuan bagi guru-guru di SD Negeri Sampangan 01 

Semarang tentang Model Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dan 

memberi kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran, sehingga 

mutu sekolah dapat meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI  

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Pengertian belajar menurut para ahli adalah: 

a. Slameto (2010:2) menjelaskan, belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

b. Menurut Morgan (dalam Thobroni, 2012 : 21), belajar adalah setiap 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai hasil 

dari latihan atau pengalaman  

c. Suyono (2012:9) berpendapat bahwa yang dimaksud belajar adalah suatu 

aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

ketrampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan kepribadian. 

d. W.H Burton (dalam Siregar dan Nara, 2011 : 4)mengemukakan bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya 

interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya 

sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. 

17 
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Berdasarkan uraian pengertian belajar dari berbagai ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah suatu proses interaksi 

individu dengan lingkungannya sehingga mengakibatkan suatu perubahan yang 

berupa tingkah laku, kepandaian, atau kecakapan pada diri individu tersebut. 

Melalui interaksi dengan lingkungannya individu memperoleh pengetahuan, serta 

dapat meningkatkan ketrampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan 

kepribadian sehingga lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya.  

2.1.1.2 Prinsip-prinsip belajar 

Dalam Suprijono, (2012 : 4-5), menyatakan bahwa prinsip-prinsip belajar 

terdiri dari tiga hal.  

Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil belajar yang 

memiliki cirri-ciri sebagai berikut: 

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 sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 

f. Bertujuan dan terarah. 

g. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena dorongan kebutuhan 

dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah sistemik yang dinamis, konstruktif, 

dan organik. Belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai komponen 

belajar.  
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Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah hasil interaksi antara peserta didik dan lingkungannya.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar ada 

tiga, yaitu belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar, belajar 

merupakan proses yang terjadi karena dorongan kebutuhan dan tujuan yang ingin 

dicapai, belajar merupakan bentuk pengalaman bagi setiap individu yang 

merupakan hasil interaksi antara peserta didik dan lingkungannya.  

2.1.1.3 Unsur-unsur dalam belajar 

Gagne (dalam Anni, 2011 : 84-85) berpendapat bahwa belajar merupakan 

sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait-mengait 

sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Berbagai unsur yang dimaksud 

adalah:   

a. Peserta Didik 

Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga belajar, dan 

peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. Peserta didik 

memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk menangkap rangsangan; 

otak yang digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan apa 

yang telah dipelajari. 

b. Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang peserta didik disebut stimulus. Banyak stimulus 

yang berada di lingkungan seseorang. Agar peserta didik mampu belajar 

optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 
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c. Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar 

sebelumnya. 

d. Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Peserta 

didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan 

respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam peserta didik diamati pada 

akhir proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan 

kinerja (performance). 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar, keempat unsur yang meliputi 

peserta didik, rangsangan, memori, serta respon harus ada semua karena masing-

masing unsur memegang peran yang sama pentingnya dalam kegiatan belajar 

tersebut. Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai 

unsur yang saling kait-mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. 

2.1.1.4  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru, secara keseluruhan sebagai 

pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Menurut Hamdani (2011: 139-145), keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor.  

Faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu faktor 

dalam diri siswa sendiri (internal) dan faktor dari luar diri siswa (eksternal). 



21 
 

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa. Faktor ini antara lain: 

1) Kecerdasan (inteligensi) 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Adakalanya 

perkembangan ini ditandai oleh kemajuan-kemajuan yang berbeda antara 

satu anak dengan anak lainnya sehingga anak pada usia tertentu sudah 

memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan teman 

sebayanya. 

2) Faktor jasmaniah 

Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan belajar seseorang. Faktor jasmaniah seperti panca 

indra yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dapat membawa 

kelainan tingkah laku. 

3) Sikap  

Sikap yaitu kecenderungan untuk mereaksi terhadap suatu hal, orang, 

benda, dengan suka, tidak suka, atau acuh tak acuh. Dalam diri siswa harus 

ada sikap yang positif (menerima) kepada sesama siswa atau kepada guru 

nya.  

4) Minat 

Minat adalah suatu kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan 

mengingat sesuatu secara terus-menerus. Minat belajar yang dimiliki siswa 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. 
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Apabila seseorang mempunyai minat yang tinggi terhadap sesuatu, akan 

terus berusaha untuk melakukan sehingga apa yang diinginkan nya 

tercapai. 

5) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. 

6) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam 

mencapai tujuan sehingga semakin besar kesuksesan belajarnya. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan sosial dan 

lingkungan non sosial. Pengaruh lingkungan pada umumnya bersifat positif 

dan tidak memberikan paksaan kepada individu.  

Menurut Slameto (2010: 60), faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

belajar adalah: 

1) Keadaan keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Oleh 

karena itu, orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan dimulai dari 

keluarga. Perhatian orangtua dapat memberikan motivasi sehingga anak 

dapat belajar dengan tekun.  

2) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga formal pertama yang sangat penting dalam  
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menentukan keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, lingkungan 

sekolah yang baik dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat. 

3) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan alam sekitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

pribadi anak sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak 

bergaul dengan lingkungan masyarakat.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan 

faktor eksternal sangat berpengaruh dalam proses belajar individu sehingga 

berdampak terhadap prestasi belajar. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri 

melainkan saling terkait, sehingga ketidakmaksimalan salah satu faktor akan 

berpengaruh pada  faktor lain. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian pembelajaran  

Para ahli telah mendefinisikan tentang pengertian pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Cahyo (2013: 18) mengemukakan pembelajaran adalah usaha sadar guru  

untuk membantu siswa atau anak didik, agar mereka dapat belajar sesuai 

dengan kebutuhan dan minatnya.  

b. Winkel, (dalam Siregar dan Nara, 2011:12), menjelaskan pembelajaran 

sebagai pengaturan dan penciptaan kondisi-kondisi eksternal sedemikian 

rupa, sehingga menunjang proses belajar siswa. 
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c. Gagne, (dalam Majid, 2013: 4), Pembelajaran adalah rangkaian peristiwa 

yang mempengaruhi kegiatan belajar sehingga proses belajar dapat 

berlangsung dengan mudah. 

d. Menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011:23), dalam aliran behavioristik 

pembelajaran adalah usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. 

e. Menurut UU Sisdiknas No.20 tahun 2003, pembelajaran diartikan sebagai 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. 

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru dengan memanipulasi 

sumber belajar agar siswa nya dapat memperoleh suatu keterampilan dan ilmu 

pengetahuan sesuai dengan minat dan bakat nya. Pembelajaran adalah usaha sadar 

dari guru untuk membuat siswa nya belajar, untuk memperoleh perubahan berupa 

kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama karena adanya 

usaha. 

2.1.2.2 Ciri-ciri Pembelajaran 

Darsono (dalam Hamdani, 2011:47) berpendapat bahwa ciri-ciri 

pembelajaran adalah: (1) pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan 

secara sistematis; (2) pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi 

siswa dalam belajar; (3) pembelajaran dapat menyediakan bahan ajar yang 

menarik perhatian dan menantang; (4) pembelajaran dapat menggunakan alat 

bantu belajar yang tepat dan menarik; (5) pembelajaran dapat menciptakan 
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suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa; (6) pembelajaran dapat 

membuat siswa siap menerima pelajaran, (7) pembelajaran menekankan keaktifan 

siswa, (8) pembelajaran dilaksanakan secara sadar dan sengaja. 

Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran harus dilakukan secara sadar, kreatif, kondusif agar siswa tertarik 

pada pembelajaran dan menumbuhkan motivasi positif pada diri siswa. Karena 

pada hakikatnya pembelajaran merupakan usaha guru untuk membentuk tingkah 

laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. 

2.1.2.3 Komponen Pembelajaran 

Menurut Sutikno (2014:13-18), komponen-komponen pembelajaran, yaitu: 

a. Tujuan  

Tujuan merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan 

pembelajaran. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran merupakan suatu 

cita-cita yang bernilai normatif. Sebab dalam tujuan terdapat sejumlah nilai 

yang harus ditanamkan kepada anak didik. 

Lebih spesifik Roestiyah (dalam Sutikno, 2014 : 14), berpendapat bahwa 

suatu tujuan pengajaran merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku 

anak didik yang diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran tertentu. 

Suatu tujuan pengajaran menunjukkan suatu hasil yang diharapkan dari 

pengajaran dan bukan sekedar proses dari pengajaran itu sendiri. 

b. Bahan Pelajaran 

Bahan atau materi merupakan medium untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik. Bahan ajar merupakan terus 
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berkembang secara dinamis seiring dengan kemajuan dan tuntutan 

perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, bahan pelajaran merupakan 

unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang 

bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh anak didik.  

Dengan demikian, bahan pelajaran merupakan komponen yang tidak bisa 

diabaikan dalam pengajaran, sebab bahan pelajaran merupakan inti dalam 

proses belajar mengajar. 

c. Kegiatan Belajar Mengajar 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru dan siswa terlibat dalam sebuah 

interaksi dengan materi pembelajaran sebagai mediumnya. Keaktifan siswa 

mencakup kegiatan fisik, mental, individual, dan kelompok. Agar 

memperoleh hasil yang optimal, sebaiknya guru memperhatikan perbedaan 

individual siswa, baik aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Ketiga 

aspek ini diharapkan memberikan informasi pada guru, bahwa setiap siswa 

dapat mencapai prestasi belajar yang optimal, sekalipun dalam tempo yang 

yang berlainan. Guru harus mampu membangun suasana belajar yang 

kondusif sehingga siswa mampu belajar mandiri. Guru juga harus mampu 

menjadikan proses pembelajaran sebagai salah satu sumber yang penting 

dalam kegiatan eksplorasi. 

d. Metode 

Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pembelajaran, metode diperlukan oleh 



27 
 

guru dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

e. Alat / Media 

Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Dwyer (dalam Sutikno, 2014:15) berpendapat 

bahwa belajar yang sempurna hanya dapat tercapai jika  menggunakan bahan-

bahan visual yang mendekati realistis. 

f. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat dimana materi pelajaran terdapat. Sumber belajar dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu sumber belajar yang direncanakan dan sumber belajar 

karena dimanfaatkan. Sumber belajar yang direncanakan adalah semua 

sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem 

pembelajaran, untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

formal. Sedangkan sumber belajar karena dimanfaatkan adalah sumber-

sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, 

namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan 

belajar. 

g. Evaluasi 

Evaluasi merupakan aspek yang penting, yang berguna untuk mengukur 

dan menilai seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai atau hingga 

mana terdapat kemampuan belajar siswa, dan bagaimana tingkat keberhasilan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Apakah tujuan yang tekah 



28 
 

dirumuskan dapat dicapai atau tidak, apakah materi yang telah diberikan 

dapat dikuasai atu tidak, dan apakah penggunaan metode dan alat 

pembelajaran tepat atau tidak. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen-

komponen pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi. Oleh karena 

itu, pembelajaran akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila ke tujuh 

komponen tersebut terpenuhi. Peningkatan kualitas pembelajaran tidak akan 

tercapai tanpa keterkaitan antara komponen-komponen tersebut. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan luaran yang baik 

pula (Uno, 2008: 153). Etzioni (dalam Hamdani, 2011:192) menyatakan bahwa 

kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, 

efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

atau sasaran. . Sedangkan belajar dikatakan sebagai komunikasi terencana yang 

menghasilkan perubahan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam hubungan 

dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan pola perilaku individu untuk 

mewujudkan tugas atau pekerjaan tertentu,                                                          

menurut Bramley (dalam Hamdani, 2011: 194). Efektivitas belajar adalah tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses 
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pembelajaran. Menurut Depdiknas (2004: 7) kualitas pembelajaran adalah 

intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis dosen (guru), mahasiswa (siswa), 

kurikulum dan bahan ajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai tuntutan kurikuler 

Kualitas perlu diberlakukan sebagai dimensi kriteria yang berfungsi sebagai 

tolok ukur dalam kegiatan pengembangan profesi, baik yang berkaitan dengan 

usaha pengelenggaraan lembaga pendidikan maupun kegiaan pembelajaran di 

kelas. Depdiknas (2004:7) mengemukakan alasan dari perlunya meningkatkan 

kualitas pembelajaran adalah. 

a. Lembaga pendidikan akan berkembang secara konsisten dan mampu 

berkualitas secara sadar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. 

b. Kualitas perlu diperhatikan dan dikaji secara terus menerus, karena substansi 

kualitas pada dasarnya terus berkembang secara interaktif dengan tuntunan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. 

c. Aspek kualitas perlu mendapat perhatian karena terkait pada kegiatan 

akademika di dalam kampus, serta pengguna lain di luar kampus sebagai 

“stoke holders”. 

d. Suatu bangsa akan mampu bersaing dalam percaturan internasional jika 

bangsa tersebut memiliki keunggulan (excellence) yang diakui oleh bangsa-

bangsa lain. 

e. Kesejahteraan  masyarakat dan/atau bangsa akan terwujud jika pendidikan 

dibangun atas dasar keadilan sebagai bentuk tanggung jawab social 

masyarakat bangsa yang bersangkutan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dalam proses pembelajaran itu sendiri. Untuk mencapai suatu 

tingkat keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti model dan 

media pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dan 

kualitas pembelajaran pun akan akan baik yang dapat di lihat hari hasil belajar 

yang diperoleh siswa. Dalam penelitian ini menggunakan model think pair share 

berbantuan media Powerpoint yang diyakini mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. 

2.1.3.2 Indikator Kualitas Pembelajaran  

Untuk mengetahui kualitas suatu pembelajaran, diperlukan indikator-

indikator kualitas pembelajaran. Menurut Depdiknas (2004:7-10) indikator 

kualitas pembelajaran terdiri atas perilaku pembelajaran guru, perilaku dan 

dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media 

pembelajaran, sistem pembelajaran. Indikator-indikator di tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

a. Perilaku pembelajaran guru  

Perilaku guru yang berkualitas, sebagai berikut. 

1) Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar. 

2) Menguasai disiplin ilmu yang bekaitan dengan keleluasan dan jangkauan 

substansi serta mampu memilih, menata,mengemas, dan menyampaikan 

materi sesuai kebutuhan siswa. 
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3) Mampu memahami kelebihan, kekurangan dan kebutuhan siswa sehingga 

dapat memberikan layanan pendidikan yang berorietasi pada kebutuhan siswa. 

4) Mengelola pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa yang tertuang 

dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi 

pembelajaran. 

5) Serta mengembangkan kepribadian sebagai modal untuk dapat mengetahui, 

mengukur, dan mengembangkan kemampuannya secara mandiri. 

b. Perilaku dan dampak belajar siswa  

Perilaku dan dampak belajar siswa yang berkualitas, sebagai berikut. 

1) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar. 

2) Bersedia dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikap. 

3) Bersedia dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikap. 

4) Mau dan mampu mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

secara bermakna. 

5) Mau dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja 

produktif. 

c. Iklim pembelajaran  

  Iklim pembelajaran yang berkualitas, adalah. 

1) Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan. 

2) Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 
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d. Materi pembelajaran  

 Materi pembelajaran yang berkualitas, sebagai berikut. 

1) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang  dikuasai siswa. 

2) Keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia. 

3) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

4) Dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 

5) Menarik perhatian yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang 

ilmu, teknologi, dan seni. 

e. Kualitas media pembelajaran  

Media pembelajaran yang berkualitas, sebagai berikut: 

1) Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

2) Dapat memfasilitasi proses interaksi baik antar siswa, siswa dengan guru, 

maupun siswa dengan ahli ilmu yang relevan. 

3) Dapat memperkaya pengalaman belajar bagi siswa. 

4) Serta mampu mengubah suasana belajar dari pasif menjadi lebih aktif. 

f. Sistem pembelajaran  

Sistem pembelajaran yang berkualitas, sebagai berikut:. 

1) Dapat menonjol ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan 

kekhususan lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan secara internal  

maupun eksternal. 
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2) Mempunyai perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan 

rencana operasional agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis oleh 

seluruh komponen sistem pendidikan.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator 

kualiatas pembelajaran adalah 1) pendidik atau guru; 2) perilaku dan dampak 

belajar siswa; 3) iklim belajar; 4) materi pembelajaran; 5) kualitas media 

pembelajaran; 6) sistem pembelajaran. 

2.1.3.3 Indikator Kualitas Pembelajaran Dalam Penelitian  

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam penelitian ini, 

menggunakan indikator yang meliputi indikator perilaku guru serta indikator 

perilaku siswa dan dampak belajar siswa. Indikator pendidik atau guru, media 

pembelajaran,  materi pembelajaran, dan iklim pembelajaran akan dikaji dalam 

indikator keterampilan guru. Karena keempat indikator tersebut berhubungan 

dengan keterampilan dasar mengajar guru. 

Indikator kualitas pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

a. Keterampilan Guru 

Rusman (2014: 80) mengemukakan bahwa keterampilan dasar mengajar 

(teaching skill) merupakan suatu karakteristrik umum dari seseorang yang 

berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui 

tindakan. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah berupa bentuk-

bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang 
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guru sebagai awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara 

terencana dan professional. 

Keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat 

digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar (Rusman, 2013: 80), yakni: 

1) Keterampilan Membuka Pelajaran 

Kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan yang sangat penting untuk 

dilakukan guru, karena dengan awal yang baik dalam proses belajar akan 

memengaruhi jalannya kegiatan belajar selanjutnya. Bila berhasil melakukan 

kegiatan pembukaan, maka sangat dimungkinan kegiatan inti dan penutup akan 

dapat berhasil pula.  

Raka Joni (1985: 6) menjelaskan komponen-komponen dalam membuka 

pelajaran, yaitu: 

(a) menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media 

pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi; 

(b) menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan 

rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan memerhatikan 

minat atau interes siswa; 

(c) memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti mengemuakan tujuan 

pembelajaran dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan 

dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan 

beberapa pertanyaan; 
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(d) memberikan apersepsi (memberi kaitan antara materi sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari), sehingga materi yang dipelajari merupakan 

suatu kesatuan yang utuh yang tidak terpisah-pisah. 

2) Keterampilan Bertanya (questioning skills) 

Memunculkan aktualisasi diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan cara bertanya. Untuk itu guru 

harus mampu memfasilitasi kemampuan bertanya untuk digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran, karena bertanya memainkan peranan penting yaitu 

pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang 

tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa. 

Menurut Raka Joni (1985:33), keterampilan bertanya dibedakan atas 

keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan 

bertanya dasar mempunyai beberapa komponen dasar yang perlu diterapkan 

dalam pengajuan segala jenis pertanyaan. Sedangkan keterampilan bertanya lanjut 

merupakan lanjutan daripada keterampilan bertanya dasar yang lebih 

mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar 

partisipasi dan mendorong siswa agar dapat berinisiatif sendiri. 

Rusman (2014: 83-84) mengemukakan prinsip-prinsip pokok keterampilan 

bertanya yang harus diperhatikan guru antara lain:  

(a) Berikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada siswa di kelas. 

(b) Berikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan. 

(c) Berikan kesempatan kepada yang bersedia menjawab terlebih dahulu. 

(d) Tunjuk peserta didik untuk menjawab setelah diberikan waktu untuk berpikir. 
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(e) Berikan penghargaan atas jawaban yang diberikan. 

Raka Joni (1985: 37-40) menjelaskan komponen-komponen ketrampilan 

bertanya dasar, antara lain: 

(a) Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan 

menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai taraf 

perkembangannya. 

(b) Pemberian acuan. 

Sebelum memberikan pertanyaan, kadang-kadang guru perlu memberikan 

acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan  

jawaban yang diharapkan dari siswa. 

(c) Pemindahan giliran  

Adakalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa 

karena jawaban siswa benar atau belum memadai. 

(d) Penyebaran. 

Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu 

menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Guru hendaknya 

berusaha agar semua suswa mendapat giliran secara merata. 

(e) Pemberian waktu berpikir. 

Setelah mengajukan pertanyaan, guru perlu memberi waktu untuk berpikir 

sebelum menunjuk salah seorang siswa untuk menjawabnya. 
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(f) Pemberian tuntunan. 

Bila siswa menjada salah atau tidak dapat menjawab, guru hendaknya 

memberikan tuntuna kepada siswa agar ia dapat menemukan sendiri jawaban 

yang benar. 

Sedangkan komponen bertanya lanjut menurut Raka Joni (1985:43-47) antara 

lain : 

(a) Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. 

Pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengundang proses mental yang 

berbeda-beda. Ada yang menuntut proses mental yang rendah, dan ada pula 

pertanyaan yang menuntut proses mental yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 

guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya dapat berusaha mengubah 

tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat yang 

sekedar mengingat kembali fakta-fakta yang telah dipelajari siswa, ke 

berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi seperti tingkat 

pemahaman, tingkat penerapan , analisis, sintetis dan evaluasi. 

(b) Pengaturan urutan pertanyaan. 

Untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya lebih rendah ke 

yang lebih tinggi  dan kompleks guru hendaknya dapat mengatur urutan 

pertanyaan yang diajukan kepada siswa.  

(c) Penggunaan pertanyaan pelacak. 

Jika jawaban yang diberikan siswa dinilai oleh guru benar, tetap masih dapat 

ditingkatkan menjadi lebih sempurna maka guru dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Setidaknya ada tujuh 
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tehnik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru, meliputi: klasifikasi, 

meminta siswa memberikan alasan, meminta kesempatan pandangan, 

meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta 

contoh dan meminta jawaban yang lebih kompleks. 

(d) Peningkatan terjadinya reaksi. 

Agar siswa lebih terlibat secara pribadi dan lebih bertanggung jawab atas 

kemajuan dan hasil diskusi, guru hendaknya mengurangi atau menghilangkan 

peranannya sebagai penanya sentral. Guru dapat melakukan dengan dua cara, 

antara lain: guru mencegah pertanyaannya dijawab oleh seorang siswa, tetapi 

siswa diberi kesempatan singkat untuk mendiskusikan jawabannya bersama 

teman terdekatnya. Cara yang kedua, jika siswa mengajukan pertanyaan, guru 

tidak menjawab pertanyaan tersebut, tetapi melontarkan kembali pertanyaan 

tersebut kepada siswa untuk didiskusikan. 

3) Keterampilan Memberi Penguatan (reinforcement skills) 

Guru yang baik harus selalu memberikan penguatan, baik dalam bentuk 

penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti betul, bagus, 

pintar, ya, seratus, tepat sekali, dan sebagainya), maupun nonverbal (biasanya 

dilakukan dengan gerak, elusan, isyarat, sentuhan, pendekatan, dan sebagainya) 

yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku 

siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa 

atas perbuatan yang baik sebagai suatu tindakan dorongan, sehingga perbuatan 

tersebut terus diulang (Rusman, 2014: 84) 
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Ada empat cara dalam memberikan penguatan, yaitu:  

(a) Penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan harus jelas kepada siapa 

ditujukan, yaitu dengan cara menyebutkan namanya, karena jika tidak jelas 

akan kurang efektif.  

(b) Penguatan kepada kelompok siswa. Caranya dengan memberikan 

penghargaan kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan 

baik. 

(c) Pemberian penguatan dengan cara segera. Penguatan seharusnya diberikan 

sesegera mungkin setelah munculnya tingkah laku/respons siswa yang 

mendukung kegiatan belajar yang dilakukan. 

(d) Variasi dalam penguatan. Jenis penguatan yang diberikan hendaknya 

bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja karena akan menimbulkan 

kebosanan, dan lama kelamaan akan kurang efektif (Rusman, 2014: 85) 

Raka Joni (1985: 67-68) menyatakan prinsip penggunaan penguatan, yakni: 

(a) Kehangatan dan keantusiasan. 

Sikap dan gaya guru, termasuk suara, mimik dan gerak badan  akan 

menunjukkan adanya kehangatan dan keantusiasan dalam memberikan 

penguatan. 

(b) Kebermaknaan. 

Penguatan hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah laku dan penampilan 

siswa sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut diberi penguatan. 

Dengan demikian penguatan itu bermakna bagi nya. 
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(c) Menghindari penggunaan respon negatif. 

Walaupun teguran dan hukuman masih bisa digunakan, respon negatif yang 

digunakan guru berupa komentar, bercanda menghia, ejekan yang kasar perlu 

dihindari karena akan mematahkan semangat siswa untuk mengembangkan 

dirinya.  

Komponen-komponen dari keterampilan memberi penguatan adalah: 

a. Penguatan verbal 

Penguatan verbal dapat dinyatakan dalam bentuk: 

(a) Kata-kata seperti: bagus, Ya, Benar, Pintar, Tepat, Bagus Sekalidan 

sebagainya, serta  

(b) Kalimat seperti “Pekerjaan mu baik sekali!”, “Saya senang dengan 

pekerjaan mu”, “Pekerjaan mu makin lama makin baik!”. 

b. Penguatan Non-Verbal 

(a) Penguatan berupa mimik dan gerakan badan. 

Penguatan berupa mimik dan gerakan-gerakan badan dapat berupa 

senyuman, anggukan, acungan ibu jari, tepukan tangan kadang-kadang 

dilakukan bersama-sama dengan penguatan verbal. 

(b) Penguatan dengan cara mendekati. 

Penguatan dengan cara mendekati ialah mendekatya guru kepada siswa 

untuk menyatakan perhatian dan kesenangan nya terhadap pekerjaan, 

tingkah laku dan atau penampilan siswa. 
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(c) Penguatan dengan sentuhan. 

Guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaannya terhadap 

usaha dan penampilansiswa dengan menepuk-nepuk bahu atau pundak 

siswa, menjabat tangan siswa, atau mengangkat tangan siswa yang 

menang. 

(d) Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. 

Guru dapat menggunakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang 

disenangi siswa sebagai penguatan. 

(e) Penguatan berupa symbol/benda. 

Dalam penguatan jenis ini, digunakan bermacam-macam symbol atau 

benda. Yang berbentuk symbol antara lain dapat berupa tanda (√), 

komentar tertulis pada buku siswa, sedangkan yang benda dapat 

berupakartu bergambar, bintang plastic, lencana atau benda lainnya 

yang tidak terlalu mahal tetapi mempunyai arti simbolis. 

(f) Penguatan tak penuh. 

Jika siswa memberikan jawaban yang hanya sebagian saja benar, guru 

hendaknya tidak langsung memberikan respon menyalahkan siswa 

itu.tindakan guru yang baik adalah memberikan penguatan tak penuh 

atau partial seperti “Ya, jawabannya sudah baik, tetapi masih perlu 

disempurnakan sendiri. Kemudian diminta siswa lain menjawabnya. 

4) Keterampilan Mengadakan Variasi (variation skills) 

Penggunaan variasi dalam pembelajaran ditujukan untuk mengatasi 

kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton. Dengan 
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mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan pembelajaran lebih 

bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, 

antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Ada tiga prinsip 

penggunaan keterampilan mengadakan variasi yang perlu diperhatikan guru, 

yaitu: 

(a) Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan 

dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

(b) Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga tidak 

akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. 

(c) Direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Rusman, 2014: 86) 

Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat 

bagian, yakni : 

(a) Variasi gaya mengajar : variasi suara (rendah, tinggi, besar, kecil), 

memusatkan perhatian, membuat kesenyapan sejenak, mengadakan kontak 

pandang dengan peserta didik, variasi gerakan badan dan mimic, serta 

mengubah posisi (di depan kelas, keliling di tengah kelas, dan kebelakang 

tapi jangan mengganggu suasana pembelajaran) 

(b) Variasi penggunaan media dan sumber belajar : variasi alat dan bahan yang 

dapat dilihat, didengar, diraba, dimanipulasi, srta penggunaan sumber belajar 

yang ada di lingkungan sekitar. 
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(c) Variasi pola interaksi : variasi dalam pengelompokkan peserta didik, variasi 

tempat kegiatan pembelajaran, variasi pola pengaturan guru, variasi dalam 

pengaturan hubungan guru dengan peserta didik. 

(d) Variasi dalam kegiatan pembelajaran: penggunaan metode pembelajaran, 

media dan sumber belajar, pemberian contoh dan ilustrasi, interaksi dan 

kegiatan peserta didik (Raka Joni, 1985: 88 - 90) 

5) Keterampilan Menjelaskan (explaining skills) 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi 

secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab dan akibat. 

Penyampaian informasi yang terencana dengan baik disajikan dengan 

urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Prinsip-prinsip 

keterampilan menjelaskan, yaitu: 

(a) Keterkaitan dengan tujuan. Apapun yang dilakukan guru dalam menjelaskan 

materi pelajaran harus bermuara pada pencapaian tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan; 

(b) Relevan antara penjelasan dengan karakteristik siswa; 

(c) Kebermaknaan, apapun yang dijelaskan guru harus bermakna bagi siswa baik 

untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang; 

(d) Dinamis, agar penjelasan lebih menarik, guru dapat memadukannya dengan 

tanya jawab, atau menggunakan media pembelajaran, agar penjelasan lebih 

menarik dan sistematis, penjelasan harus mudah dipahami oleh siswa; 



44 
 

(e) Penjelasan dilakukan dalam kegiatan pengahuluan, inti, dan kegiatan 

penutup. (Rusman, 2014: 88) 

Komponen-komponen keterampilan menjelaskan terbagi dua, yaitu: 

(a) Merencanakan  

Penjelasan yang diberikan guru perlu direncanakan dengan baik. Dalam 

merencanakan ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu isi pesan yang 

akan disampaikan dan penerima pesan itu sendiri (siswa). 

(b) Menyajikan  

Suatu perencanaan yang baik, tidak akan berhasil bila penyajiannya kepada 

pendengar tidak baik pula. Pelaksanaan atau penyajian dapat ditingkatkan 

hasilnya dengan memperhatikan sub komponen, antara lain: kejelasan, 

penggunaan contoh dan ilustrasi,pemberian tekanan dan balikan. 

6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil  

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara kelompok. Untuk itu keterampilan guru harus dilatih dan 

dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil.      

Menurut Joni (1985: 31-35) ), komponen-komponen yang perlu dikuasai guru 

dalam membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu: 

(a) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, dengan cara 

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi, 
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kemukakanlah masalah-masalah khusus, catat perubahan atau penyimpangan 

diskusi dari tujuan dan merangkum hasil diskusi; 

(b) Memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam 

memimpin diskusi soerang guru perlu memperjelas atau menguraikan 

permasalahan, meminta komemntar siswa, dan menguraikan gagasan siswa 

dengan memberikan informasi tambahan agar kelompok peserta diskusi 

memperoleh pengertian yang lebih jelas; 

(c) Menganalisis pandangan siswa. Adanya perbedaan pendapat dalam 

diskusi,menuntut seorang guru harus menganalisis dengan cara memperjelas 

hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang perlu disepakati di samping meneliti 

apakah suatu alasan mempunyai dasar yang kuat; 

(d) Meningkatkan urunan siswa, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menantang, memberikan contoh dengan tepat, dan memberikan waktu untuk 

berpikir dan memberikan urun pendapat siswa dengan penuh perhatian; 

(e) Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dilakuan dengan cara 

memancing pertanyaan siswa yang enggan berpartisipasi, memberikan 

kesempatan pada siswa yang belum bertanya (pendiam) terlebih dahulu, 

mencegah monopoli pembicaraan, dan mendorong siswa untuk berkomentar 

terhadap pertanyaan temannya; 

(f) Menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi, menindaklanjuti 

hasil diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi; 
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Hal-hal yang perlu dihindarkan adalah mendominasi/monopoli pembicaraan 

dalam diskusi, serta membiarkan terjadinya penyimpangan dalam diskusi 

(Rusman, 2013: 89-90). 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Raka Joni (1985: 51),  keterampilan mengelola kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, 

seperti penghentian perilaku siswa yang memindahkan perhatian kelas, 

memberikan penghargaan bagi siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan 

tugas atau penetapan norma kelompok yang produktif. Komponen-komponen 

dalam mengelola kelas adalah:  

(a) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, memberikan 

perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, 

menegur bila siswa melakukan tindakan menyimpang, memberikan 

penguatan. 

(b) keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang 

optimal, yaitu berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa yang 

berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial 

untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal (Rusman, 2014: 90). 
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Sedangkan menurut Mulyasa (2009: 91) keterampilan mengelola kelas 

memiliki komponen sebagai berikut: 

(a) Penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal : menunjukkan 

sikap tanggap, membagi perhatian secara Powerpoint dan verbal, memusatkan 

perhatian kelompok, member petunjuk yang jelas, member teguran secara 

bijaksana, serta memberi penguatan ketika diperlukan.  

(b) Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang 

optimal : modifikasi perilaku, pengelolaan kelompok, serta menemukan dan 

mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. 

8) Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Guru dapat melakukan variasi, 

bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan 

sentuhan kebutuhan individual. Peran guru dalam pembelajaran perseorangan ini 

adalah sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator, konselor, dan 

sekaligus sebagai peserta kegiatan.  

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan 

pembelajaran perseorangan ini adalah: 

(a) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 

(b) keterampilan mengorganisasi. 

(c) keterampilan membinbing dan memudahkan belajar. 

(d) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

(Rusman, 2014: 91-92) 
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9) Keterampilan Menutup Pelajaran (closure skills) 

Mulyasa (2009: 84) berpendapat bahwa menutup pelajaran merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, serta mengakhiri 

kegiatan pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, guru dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

(a) Menarik kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari (kesimpulan bisa 

dilakukan oleh guru, oleh peserta didik atas permintaan guru, atau oleh 

peserta didik bersama guru) 

(b) Mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan 

dan keefktifan pembelajaran yang telah dilaksanakan  

(c) Menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari, dan tugas-

tugas yang harus dikerjakan (baik tugas individual maupun kelompok) sesuai 

dengan pokok bahasan yang telah dipelajari  

(d) Memberikan post tes baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan.  

Dengan melihat sembilan keterampilan mengajar guru tersebut, dapat 

disimpulkan pentingnya peran guru dalam proses pembelajaran. Agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai maka guru dituntut agar mampu untuk melaksanakan 

kesembilan keterampilan mengajar tersebut.  

Ditetapkan 14 indikator keterampilan guru dalam penerapan model Think 

Pair Share berbantuan media Powerpoint dengan memodifikasi 9 keterampilan 

dasar mengajar menurut Rusman (2014: 80 ) disesuaikan dengan langkah-langkah 

atau sintaks Think Pair Share yang dideskripsikan sebagai berikut: 
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1) Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran (Keterampilan 

membuka pelajaran).  

Komponen dari mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran Dalam 

penelitian ini meliputi masuk ke kelas tepat waktu, memberikan salam, 

memimpin doa, dan menanyakan kehadiran siswa. 

2) Melakukan apersepsi (Keterampilan bertanya dan membuka pelajaran) 

Komponen dari melakukan apersepsi dalam penelitian ini meliputi 

mengaitkan dengan masalah pokok/ materi yang akan dibahas, menarik 

perhatian siswa, apersepsi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami dan 

membangkitkan motivasi siswa. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan siswa (Keterampilan membuka pelajaran) 

Komponen dari menyampaikan tujuan pembelajaran dalam penelitian ini 

meliputi menyampaikan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran sesuai 

dengan indikator, menyampaikan tahapan kegiatan siswa dan disampaikan 

mengggunakan kalimat yang baik dan benar. 

4) Mengeksplor pengetahuan awal siswa (keterampilan bertanya ddan 

keterampilan menjelaskan) 

Komponen dari indikator ini meliputi memberikan stimulus / rangsangan 

berpikir siswa, menggunakan kalimat yang baik dan benar, stimulus yang 

diberikan sesuai dengan materi dan disampaikan dengan jelas dan menarik. 
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5) Menjelaskan materi pelajaran melalui media powerpoint (keterampilan 

menjelaskan) 

Komponen menjelaskan materi melalui media powerpoint dalam penelitian 

ini meliputi penyampaian materi sesuai dengan RPP, penjelasan guru 

menarik, sesuai dengan karakter siswa dan disampaikan secara runtut. 

6) Membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint (keterampilan  

mengajar perorangan) 

Komponen dalam indikator penelitian ini meliputi member penjelasan secara 

umum kepada siswa mengenai slide powerpoint yang akan ditayangkan, 

meminta siswa untuk tidak gaduh dalam menyimak slide powerpoint, 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan dan menegur siswa yang tidak 

menyimak slide powerpoint. 

7) Memberikan permasalahan yang relevan (keterampilan bertanya ) 

Komponen menyajikan permasalahan yang relevan dalam penelitian ini 

meliputi permasalahan sesuai dengan indikator, permasalahan sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa, merupakan permasalahan terkini dan 

permasalahan dapat dipecahkan siswa. 

8) Membimbing siswa untuk memikirkan dan menuliskan jawaban secara 

individu tentang permasalahan yang disampaikan (Keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

Komponen membimbing siswa dalam menuliskan ide/gagasan secara 

individu yakni mengadakan pendekatan secara pribadi kepada siswa, 
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memberi stimulus/rangsangan kepada siswa, memonitor siswa saat 

pembelajaran, memfasilitasi siswa yang membutuhkan. 

9) Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok (keterampilan mengelola 

kelas) 

Komponen dalam membimbing pembentukan kelompok meliputi membentuk 

kelompok secara berpasangan, mengatur posisi tempat duduk setiap 

kelompok, membagikan lembar kerja siswa, member petunjuk dan alokasi 

waktu untuk mengerjakan tugas dalam diskusi kelompok. 

10) Membimbing   siswa  dalam berdiskusi bersama pasangannya (ketrampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

Komponen membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok dalam 

penelitian ini meliputi memberi petunjuk pada kelompok diskusi, memberi 

waktu dan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan gagasannya dalam 

diskusi kelompok, membimbing kelompok diskusi yang mengalami kesulitan 

dan menindaklanjuti hasil diskusi 

11) Memonitor jalannya diskusi (keterampilan mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

Komponen dalam memonitor jalannya diskusi antara lain suara guru dalam 

pembelajaran cukup jelas dan keras, posisi guru bervariasi (tidak terpaku pada 

satu tempat, ada variasi kegiatan dalam kelas (klasikal, kelompok dan 

individu) dan melakukan kontak pandang dengan seluruh siswa. 
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12) Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas  

(Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

Komponen dalam membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas antara lain yakni memberi kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi, memberi penjelasan cara mempresentasikan 

dengan baik, menunjuk kelompok maju ke depan, dan memberi kesimpulan 

terhadap hasil presentasi.  

13) Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya (Keterampilan 

memberikan penguatan) 

Komponen memberi penguatan dalam penelitian ini meliputi penguatan 

diberikan dalam bentuk verbal (lisan), penguatan disampaikan dengan bahasa 

yang padat, singkat, dan jelas, penguatan diberikan dalam bentuk nonverbal 

(gerakan, pendekatan, simbol/benda), dan penguatan diberikan pada semua 

siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. 

14) Memberi tindak lanjut (Keterampilan menutup pelajaran)  

Komponen member tindak lanjut dalam penelitian ini meliputi guru bersama 

siswa membuat simpulan materi yang dipelajari, melakukan 

penilaian/evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, memberikan 

umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dan menyampaikan 

rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

Indikator keterampilan tersebut menjadi pedoman ketika guru mengadakan 

kegiatan belajar mengajar IPS dengan menggunakan model Think Pair Share 

berbantuan media Powerpoint pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 
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Semarang. Indikator keterampilan guru dalam penelitian ini tentunya telah 

dimodifikasi sesuai dengan keperluan, indikator keterampilan tersebut meliputi: 

1)Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran; 2)Melakukan 

apersepsi;3) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan siswa; 4) Mengeksplor pengetahuan awal siswa; 5) Menjelaskan materi 

pelajaran melalui media powerpoint; 6) Membimbing siswa dalam menyimak 

slide powerpoint 7) Memberikan permasalahan yang relevan; 8) Membimbing 

siswa untuk memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

permasalahan yang disampaikan ; 9) Membimbing siswa dalam pembentukan 

kelompok; 10) Membimbing   siswa  dalam berdiskusi bersama pasangannya; 11) 

Memonitor jalannya diskusi; 12) Membimbing siswa dalam mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas  ; 13) Memberikan penguatan pada siswa terhadap 

hasil kerjanya ; 14) Memberi tindak lanjut. 

b. Aktivitas Siswa 

Menurut Sardiman, (2011: 97), aktivitas siswa merupakan komponen utama 

dalam kegiatan pembelajaran yang harus dioptimalkan untuk mendukung situasi 

belajar yang kondusif dan aktif Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh guru 

atau pendidik di sekolah dasar adalah guru hendaknya memahami karakteristik 

siswa yang akan diajarnya. Karena anak yang berada di sekolah dasar masih 

tergolong anak usia dini. Masa usia dini merupakan masa yang pendek tetapi 

merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, 

pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan 

berkembang secara optimal (Susanto: 2013:70).  
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Dalam Hidayati,dkk (2008: 1.29) menjelaskan beberapa karakteristik anak 

usia sekolah dasar. Karakteristik pada Masa Kelas Rendah SD (Kelas 1,2, dan 3) 

antara lain: ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah, suka 

memuji diri sendiri, apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu 

dianggapnya tidak penting, suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam 

hal yang menguntungkan dirinya, suka meremehkan orang lain. Sedangkan 

karakteristik pada Masa Kelas Tinggi SD (Kelas 4,5, dan 6) yaitu perhatianya 

tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari, ingin tahu, ingin belajar, dan realistis, 

timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus, anak memandang nilai sebagai 

ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah.  

Pertumbuhan dan perkembangan siswa merupakan bagian pengetahuan 

yang harus dimiliki oleh guru. Selain itu, seorang guru harus memahami 

karakteristik peserta didiknya. Dengan mengetahui karakteristik dan tahap 

perkembangan peserta didik, guru dapat mengantisipasi kemungkinan selama 

proses pembelajaran. Guru mudah merencanakan pengalaman belajar dengan 

matang sebelumnya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

maksimal.  

Menurut Jean Piaget, usia siswa SD (7-12 tahun) ada pada stadium 

operasional konkrit. Oleh karena itu guru harus mampu merancang pembelajaran 

yang dapat membangkitkan siswa, misalnya penggalan waktu belajar tidak terlalu 

panjang, peristiwa belajar harus bervariasi, dan yang tidak kalah pentingnya 

sajian harus dibuat menarik bagi siswa. Hal ini dilakukan karena perhatian anak 

pada tingkat usia tersebut masih mudah beralih, artinya dalam jangka waktu 
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tertentu perhatian anak dapat tertarik kepada banyak hal, tetapi waktu tertentu 

pula perhatian anak berpindah-pindah (Hidayati,dkk, 2008: 1.29). 

Dierich (dalam Sardiman, 2011:101) menggolongkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sebagai berikut :  

1) Visual activities, misalnya: membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3) Listening activities, contoh: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4) Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, angket, menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7) Mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, aktivitas siswa merupakan 

segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan guru ketika pembelajaran 

berlangsung dengan menitikberatkan pada keaktifan siswa selama pembelajaran. 

Aktivitas tersebut meliputi keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan 

emosional selama proses pembelajaran berlangsung.  
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Dalam penelitian ini, aktivitas siswa disesuaikan dengan penerapan model 

Think Pair Share berbantuan media Powerpoint akan mengamati 11 indikator 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran yang didalamnya meliputi kegiatan 

visual, kegiatan lisan (oral), kegiatan mendengarkan (listening), kegiatan menulis 

(writing), kegiatan mental, dan kegiatan emosional.  

Indikator aktivitas siswa yang akan diamati dalam penelitian ini adalah: 

1) Kesiapan siswa menerima pelajaran (emotional activities) 

Aktivitas yang diamati pada aspek ini yaitu kehadiran siswa yang tepat waktu, 

berdoa sebelum mengikutu pelajaran, mempersiapkan perlengkapan belajar 

sebelum pelajaran dimulai serta tidak gaduh saat pelajaran akan dimulai. 

2) Kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab pertanyaan guru 

(listening and mental activities)  

Aktivitas yang diamati pada aspek ini yaitu memperhatikan apersepsi dari 

guru, menanggapi apersepsi guru, memperhatikan pertanyaan dari guru dan 

menjawab pertanyaan dari guru. 

3) Kemampuan siswa menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan pembelajaran (visual and listening activities) 

Aktivitas yang dilakukan oleh siswa pada aspek ini adalah siswa mengerti 

tujuan  pembelajaran yang akan dicapai, siswa memperhatikan penyampaian 

tahapan pembelajaran, siswa dapat melaksanakan tahapan kegiatan dengan 

baik dan siswa mematuhi aturan pembelajaran yang akan dilaksanakan.  
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4) Kemampuan mengeksplor pengetahuan awalnya (visual, listening and mental 

activities) 

Aktivitas yang dilakukan siswa pada indikator ini meliputi siswa memiliki 

pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari, siswa mampu menanggapi 

stimulus pengetahuan yang diberikan oleh guru, siswa tidak gaduh saat 

menerima penjelasan stimulus dari guru dan siswa memiliki idea tau gagasan 

tentang materi yang akan dipelajari. 

5) Kemampuan siswa menerima materi pelajaran melalui media powerpoint 

(visual and listening activities) 

Aktivitas yang dilakukan oleh siswa pada aspek ini adalah siswa 

memperhatikan penjelasan guru, siswa menjawab pertanyaan guru, siswa dapat 

menjelaskan isi materi pelajaran dan siswa tidak gaduh dalam menerima 

penyampaian materi 

6) Kemampuan siswa menyimak slidePowerpoint (visual and listening activities)  

Aktivitas yang dilakukan pada aspek ini adalah siswa memperhatikan slide 

powerpoint yang ditayangkan guru, siswa tidak membuat keributan selama 

slide powerpoint ditayangkan, siswa duduk rapi di tempat duduk dan siswa 

dapat menjelaskan isi slide powerpoint 

7) Menuliskan ide / gagasan hasil pemikiran secara individu (Think) (visual, 

writing and mental activities) 

Aktivitas yang dilakukan pada aspek ini adalah ditandai dengan siswa terampil 

mengemukakan ide yaitu setelah memperhatikan penyampaian permasalahan 

dengan cermat siswa mampu menuliskan ide/jawaban sendiri sesuai dengan 
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pertanyaan yang dilontarkan oleh guru setelah mengamati media pembelajaran 

dengan tepat waktu.  

8) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair) (mental and writing 

activities) 

Aktivitas siswa pada aspek ini ditandai dengan siswa mampu berdiskusi secara 

berpasangan dengan teman sebangkunya, setelah itu mereka saling bertukar 

pikiran tentang permasalahan yang telah diberikan oleh guru dan menuliskan 

hasil diskusinya pada selembar kertas. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan 

siswa tepat waktu sesuai dengan waktu yang disediakan oleh guru. 

9) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (Share) (mental 

and oral activities) 

Untuk aktivitas pada aspek ini, siswa dituntut untuk berani maju ke depan kelas 

dan membacakan hasil diskusinya, sementara itu siswa lain memberikan 

tanggapan terhadap hasil pekerjaan kelompok yang maju, merespon tanggapan 

yang muncul dari kelompok lain, begitu selanjutnya sampai waktu yang 

diberikan guru habis sehingga tercapai kesepakatan diskusi dan siswa mampu 

menerima pendapat atau kritikan dari kelompok lain sesuai hasil diskusi. 

10) Kemampuan siswa membuat rangkuman (oral, writing and mental activities) 

Pada indikator aktivitas siswa ini, komponen yang akan diamati antara lain 

aktivitas siswa dalam bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas, menjawab 

pertanyaan guru dengan benar, menulis ringkasan materi yang dipelajari, dan 

membuat kesimpulan materi yang dipelajari. 

 



59 
 

11) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi (writing and mental activities) 

Aktivitas siswa dalam aspek ini adalah ditandai dengan siswa mampu 

mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri dan mengerjakan sesuai petunjuk. 

Selain itu, siswa juga mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan 

sesuai waktu yang telah ditentukan oleh guru.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model think pair share berbantuan media Powerpoint pada siswa kelas VA SDN 

Sampangan 01 Semarang dapat meningkatkan aktivitas siswa sesuai dengan 

indikator yang telah disebutkan, yaitu : (1) Kesiapan siswa menerima pelajaran 

(emotional activities), (2) Kemampuan menanggapi apersepsi dan menjawab 

pertanyaan guru (listening and mental activities), (3) Kemampuan siswa 

menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan pembelajaran. 

(visual and listening activities), (4) Kemampuan mengeksplor pengetahuan 

awalnya (visual, listening ang mental activities), (5) Kemampuan siswa menerima 

materi pelajaran melalui media powerpoint (visual and listening activities),          

(6) Kemampuan siswa menyimak slide Powerpoint (visual activities and listening 

activities), (7)  Menuliskan ide / gagasan hasil Pemikiran secara individu (visual, 

writing and mental activities) (8) Kemampuan siswa berdiskusi berpasangan 

(Pair) (mental and writing activities). (9) Kemampuan siswa Mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok (Share) (mental, oral activities), (10) Kemampuan siswa 

membuat rangkuman (oral, writing and mental activities), (11) Kemampuan siswa 

mengerjakan soal evaluasi (writing and mental activities visual). 
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c. Hasil Belajar 

Pengertian hasil belajar menurut Suprijono (2012: 5) adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Anni (2011: 85) berpendapat bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa 

yang dipelajari oleh pembelajar. Susanto (2013: 5) menerangkan bahwa hasil 

belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan 

belajar.                                              

Nawawi (dalam Susanto, 2013: 5) mempertegas bahwa hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran 

di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal 

sejumlah materi pelajaran tertentu.  Macam – macam hasil belajar tersebut 

meliputi : pemahaman konsep (aspek kognitif), ketrampilan proses (aspek 

psikomotor) dan sikap siswa (aspek afektif). 

Merujuk pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2012: 5-6) hasil belajar berupa 

hal-hal berikut. 

1) Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2) Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 
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3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Keterampilan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 

4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Sedangkan menurut Bloom (dalam Suprijono, 2012: 6-7) hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

1) Ranah kognitif  

Poerwanti (2008:1.23) secara hiererki tingkat hasil belajar kognitif mulai 

dari yang paling rendah dan sederhana yaitu hafalan sampai yang paling 

tinggi dan kompleks yaitu evaluasi. Enam tingkatan itu adalah                

pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4),             

sintesis (C5) dan evaluasi (C6). 

(a) Pengetahuan  (knowledge), dalam jenjang ini seseorang dituntut dapat 

mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta, istilah tanpa harus 

mengerti atau dapat menggunakannya. 
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(b) Pemahaman (comprehension), kemampuan ini menuntut siswa memahami 

atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang 

dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus 

menghubungkan dengan hal-hal lain. 

(c) Penerapan (aplication), adalah jenjang kognitif yang menuntut 

kesanggupan menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-

metode, prinsip-prinsip atau teori-teori dalam situasi baru dan konkret.  

(d) Analisis (analysis), adalah tingkat kemampuan yang menuntut seseorang 

untuk dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam 

unsure atau komponen pembentuknya. 

(e) Sintesis (synthesis), jenjang ini menuntut seseorang untuk dapat 

menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai 

faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa tulisan, rencana atau mekanisme. 

(f) Evaluasi (evaluation) adalah jenjang yang menuntut seseorang untuk dapat 

menilai suatu situasi, keadaan, pernyataan,  atau konsep berdasarkan suatu 

kriteria tertentu.  

Indikator hasil belajar pada ranah kognitif, sebagai berikut: 

(a) Mengemukakan alasan jepang memberi janji kemerdekaan pada Indonesia, 

(b) Menganalisis usaha persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh BPUPKI, 

(c) Menganalisis usaha persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh PPKI,  

(d) Menunjukkan contoh sikap kerja sama terhadap usaha mempersiapkan 

kemerdekaan,  

(e) Mengemukakan alasan perlunya perumusan dasar negara.,  
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(f) Menganalisis proses perumusan dasar Negara Indonesia dalam sidang 

BPUPKI,  

(g) Menganalisis alasan perubahan rumusan piagam jakarta,  

(h) Memberikan contoh sikap toleransi terhadap usulan dasar Negara dari 

beberapa tokoh,  

(i) Menganalisis peranan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa persiapan 

kemerdekaan,  

(j) Membuat cerita tentang peranan salah satu tokoh dalam persiapan 

kemerdekaan Indonesia,  

(k) Menyimpulkan jasa para tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia  

(l) Mengemukakan contoh sikap menghargai jasa tokoh- tokoh dalam 

peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia. 

2) Ranah afektif 

Dimensi afektif adalah kemampuan yang berhubungan dengan sikap, nilai, 

minat dan apresiasi. Sikap bermula dari perasaan (suka/tidak suka ) yang 

terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu. 

Sudjana (2013:30) mengemukakan mengenai kategori ranah afektif dalam 

hasil belajar yang dimulai dari tingkat dasar atau sederhana sampai tingkat 

kompleks, sebagai berikut: 

(a) Receiving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada sisa dalam bentuk 

masalah, situasi ,geala, dll. Dalam tipe ini termasuk kesadaran, keinginan 
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untuk menerima stimulus, control dan seleksi gejala atau rangsangan dari 

luar. 

(b) Responding atau jawaban , yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan 

reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulasi dari luar yang 

datang kepada dirinya.  

(c) Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap 

gejala atau stimulus yang diberikan sebelumnya. Dalam evaluasi ini 

termasuk di dalamnya kesediaan menerima nilai, latar belakang atau 

pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai tersebut.  

(d) Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan, 

prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang termasuk kedalam organisasi 

adalah konsep tentang nilai, organisasi sistem nilai, dll.   

Menurut Suwandi (2011:93), penilaian sikap dapat dilakukan dengan 

beberapa cara atau teknik. Teknik–teknik tersebut antara lain: Observasi 

perilaku, pertanyaan langsung dan laporan pribadi. Teknik tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

(a) Observasi perilaku 

Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku 

catatan khusus tentang kejadian yang berkaitan dengan peserta didik 

selama di sekolah. Selain itu, dalam observasi perilaku dapat juga 
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digunakan daftar cek yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang 

diharapkan muncul dari peserta didik pada umumnya. 

(b) Pertanyaan langsung 

Guru dapat menanyakan secara langsung atau wawancara tentang sikap 

siswa berkaitan dengan suatu hal. Berdasarkan jawaban atau reaksi lain 

yang muncul dalam member jawaban dapat dipahami mengenai sikap 

peserta didik terhadap objek sikap. 

(c) Laporan pribadi 

Melalui penggunaan teknik ini, siswa diminta untuk membuat ulasan yang 

berisi pandangan atau pendapat nya tentang suatu masalah, keadaan atau 

hal yang menjadi objek sikap. 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik penilaian observasi perilaku daftar 

cek. Adapun indikator sikap/karakter yang diharapkan yaitu: bertanggung jawab, 

percaya diri dan bersikap santun. 

3) Ranah psikomotorik 

Menurut Suprihatiningrum (2014:37-48), kawasan psikomotorik 

mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan (skill) yang bersifat 

manual atau motorik. Grounlund dan Linn (dalam purwanto, 2013:53) 

mengklasifikasikan hasil belajar psikomotorik menjadi enam: persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks dan 

kreativitas.  
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(a) Persepsi (perception) adalah kemampuan belajar psikomotorik yang paling 

rendah. Persepsi adalah kemampuan membedakan suatu gejala dengan 

gejala lain. 

(b) Kesiapan (set) adalah kemampan menempatkan diri ntuk memulai sesuatu 

gerakan. 

(c) Gerakan terbimbing (guided responce) adalah kemampan gerakan meniru 

model yang dicontohkan.  

(d) Gerakan terbiasa (mechanism) adalah kemampuan melakukan gerakan 

tanpa ada model atau contoh. Kemampan dicapai karena dilakukan 

berulang-ulang. 

(e) Gerakan kompleks (adaptation) adalah kemampuan melakukan 

serangkaian gerakan dengan cara, urutan dan irama yang tepat. 

(f) Kreativitas (orogination) adalah kemampuan menciptakan gerakan-

gerakan yang tidak ada sebelumnya atau mengkombinasikan gerakan-

gerakan yang ada menjadi gerakan baru yang orisinal. 

Indikator penilaian psikomotorik tercermin dari penilaian kinerja selama 

menyelesaikan lembar kerja siswa dalam diskusi kelompok kecil antara lain 

adalah: merencanakan pemecahan masalah, aktivitas pemecahan masalah, 

penyusunan laporan dan pelaporan/presentasi 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan hasil belajar merupakan 

suatu perubahan pada diri individu setelah melakukan tindakan belajar yang dapat 

di lihat dari tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, serta psikomotorik. Hasil belajar 

diklasifikasikan menjadi 3 ranah yaitu 1) ranah kognitif yang meliputi :                 
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C1 (Pengetahuan), C2 (pemahaman), C3 (penerapan), C4 (analisis), C5 (sintesis), 

C6 (evaluasi); 2) ranah afektif yang meliputi reciving atau attending, responding 

atau jawaban, valuing atau penilaian, organisasi; 3) ranah psikomotorik yang 

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

kompleks dan kreativitas.   

2.1.4 Hakikat IPS 

2.1.4.1 Pengertian IPS 

Beberapa ahli telah mendefinisikan tentang pengertian IPS, beberapa 

diantaranya adalah: 

a. Menurut Somantri (2001:103), pendidikan IPS merupakan penyederhanaan 

adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis untuk 

tujuan institusional pendidikan dasar dan menengah dalam kerangka 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila.  

b. Saidiharjo (dalam Taneo, 2010:1-8) menegaskan bahwa IPS merupakan hasil 

kombinasi atau pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran 

seperti geografi, ekonomi, sejarah, antropologi dan politik.  

c. Pusat Kurikulum (Depdiknas, 2007:14) menyatakan IPS adalah suatu bahan 

kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan 

modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-

keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi.  
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d. Definisi IPS menurut National Council for Social Studies (NCSS)  

(Gunawan, 2013:46),  mendifisikan IPS sebagai berikut:  

“social studies is the integrated study of the science and humanities to 

promote civic competence. Whitin the school program, socisl studies 

provides coordinated, sistematic study drawing upon such disciplines as 

anthropology, economics, geography, history, law, philosophy, political 

science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate 

content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The 

primary purpose of social studies is to help young people develop the 

ability to make informed and reasoned decisions for the public good as 

citizen of a culturally diverse, democratic society in an interdependent 

world”.  

 

“IPS merupakan kajian terintegrasi ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk 

kepentingan kewarganegaraan. Dalam program sekolah, IPS 

mengkoordinasi secara sistematis atas disiplin ilmu seperti antropologi, 

arkeologi, agama, dan sosiologi, karena semua konten yang sesuai dari 

humaniora, matematika, dan ilmu alam. Tujuan utama penelitian sosial 

adalah untuk membantu kaum muda mengembangkan kemampuan untuk 

kepentingan publik sebagai warga Negara beragam yang berbudaya, 

demokrasi masyarakat dunia yang saling bergantung”. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan 

sosial merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi dari disiplin 

akademis ilmu-ilmu sosial seperti Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi dan ilmu 

yang lain sesuai dengan prinsip paedagogis-psikologis dan sikap / karakter peserta 

didik serta sebagai bahan ajar pendidikan. 

2.1.4.2 Tujuan Pendidikan IPS 

  Menurut Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan untuk:  

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

lingkungannya.  
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b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 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 yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global) 

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial 

adalah mata pelajaran yang diajarkan sebagai sarana untuk mempersiapkan siswa 

menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara 

Indonesia. 

2.1.4.3 Ruang Lingkup IPS 

Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai 

makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya 

manusia harus mengahadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya 

(Hidayati, 2008:1.19). 

Ruang lingkup IPS menyangkut kehidupan manusia sebagai anggota 

masyarakat atau manusia dalam konteks sosial (Taneo, 2010:1-36). Ruang 

lingkup Ilmu  Pengetahuan Sosial berhubungan dengan manusia sebagai anggota 

dari masyarakat.  Lingkungan masyarakat dimana anak didik tumbuh dan 

berkembang sebagai  bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai 

permasalahan yang ada dan  terjadi di lingkungan sekitarnya.   
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Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

a. Manusia, Tempat, dan Lingkungan  

Menurut pemikiran geografi, manusia secara aktif merupakan faktor dominan 

yang mampu memanipulasi dan memodifikasi habitatnya (lingkungan 

sekitarnya). Walaupun demikian manusia tidak bisa lepas dari pengaruh 

lingkungan alam. 

b. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan  

Konsep waktu secara implisit mempunyai tiga dimensi, yaitu masa  lampau, 

masa kini dan masa depan. Peristiwa pada masa lampau itu tidak  pernah 

terputus dari rangkaian kejadian masa kini dan masa yang akan datang  

sehingga waktu dalam perjalanan sejarah adalah suatu kontinuitas  

(kesinambungan). Waktu dalam sejarah terjadi empat hal, yaitu                        

1)  perkembangan, 2) kesinambungan, 3) pengulangan, dan 4) perubahan. 

c. Sistem Sosial dan Budaya  

Kebudayaan tidak diturunkan secara biologis tetapi melalui proses  belajar, 

yang didukung, diteruskan melalui masyarakat. Kebudayaan juga  merupakan 

pernyataan atau perwujudan kehendak, perasaan dan pikiran  manusia. 

Kebudayaan memiliki unsur-unsur yang universal diwujudkan dalam  sistem 

budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik  

d. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.  

Setiap manusia selalu berusaha untuk mengembangkan diri sekaligus  berusaha 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi merupakan bahan kajian  mengenai 

upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak  terbatas, 
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dihadapkan dengan alat-alat pemenuh kebutuhan (sumber daya  ekonomi) yang 

terbatas jumlahnya (Gunawan, 2013: 51). 

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup IPS mencakup manusia, 

lingkungan, waktu, sejarah, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan. Dalam 

penelitian ini, ruang lingkup IPS yang akan diteliti masuk pada ruang lingkup 

waktu, keberlanjutan, dan perubahan karena materi yang akan diajarkan 

membahas tentang persiapan Indonesia menuju kemerdekaan yang terkait dengan 

waktu, keberlanjutan dan juga perubahan Indonesia dari masa penjajahan menuju 

masa-masa kemerdekaan. Berikut adalah rancangan indikator pembelajaran yang 

akan diajarkan. 

Siklus I 

Mata Pelajaran   IPS  

Pokok Bahasan  Usaha mempersiapkan kemerdekaan oleh PPKI dan BPUPKI  

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar  Indikator  

 

2.Menghargai peran 

tokoh pejuang dan 
masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankaan 

kemerdekaan 

Indonesia  

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 
tokoh perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia  

2.2.1Mengemukakan alasan jepang memberi janji 

kemerdekaan pada Indonesia.  
2.2.2Menganalisis usaha persiapan kemerdekaan yang 

dilakukan oleh BPUPKI.  

2.2.3Menganalisis usaha persiapan kemerdekaan yang 

dilakukan oleh PPKI.  

2.2.4Menunjukkan contoh sikap kerja sama terhadap 

usaha mempersiapkan kemerdekaan  

 

 

Siklus  II  

Mata Pelajaran   IPS  

Pokok Bahasan   Proses perumusan dasar negara  

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar  Indikator  

2.Menghargai peran 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankaan 

kemerdekaan 

Indonesia  

2.2 Menghargai jasa 

dan peranan tokoh 

perjuangan dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia  

2.2.1Mengemukakan alasan perlunya perumusan 

dasar negara  

2.2.2Menganalisis proses perumusan dasar Negara 

Indonesia dalam sidang BPUPKI  

2.2.3Menganalisis alasan perubahan rumusan piagam 

jakarta.  

2.2.4Memberikan contoh sikap toleransi terhadap 
usulan dasar Negara dari beberapa tokoh  
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Siklus  III  

Mata Pelajaran   IPS  

Pokok Bahasan  Peran tokoh dan cara menghargai jasa pahlawan  

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar  Indikator  

2.Menghargai peran 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 
mempersiapkan dan 

mempertahankaan 

kemerdekaan 

Indonesia  

2.2 Menghargai jasa 

dan peranan tokoh 

perjuangan dalam 
mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia  

2.2.1Menganalisis peranan tokoh-tokoh penting 

dalam peristiwa persiapan kemerdekaan  

2.2.2Membuat cerita tentang peranan salah satu tokoh 
dalam persiapan kemerdekaan Indonesia.  

2.2.3Menyimpulkan jasa para tokoh dalam persiapan 

kemerdekaan Indonesia.  

2.2.4Mengemukakan contoh sikap menghargai jasa 

tokoh- tokoh dalam peristiwa persiapan 

kemerdekaan Indonesia  

2.1.4.4 Karakteristik Pendidikan IPS 

Karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampainnya. 

a. Materi IPS 

Menurut Tjokrodikaryo (dalam Hidayati 2008: 1.26), mempelajari IPS pada 

hakekatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan 

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

masyarakat. Ada 5 macam sumber materi IPS antara lain: 

1) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas Negara dan 

dunia dengan berbagai permasalahannya. 

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

produksi, komunikasi, dan transportasi. 

3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak lingkungan anak yang terdekat sampai yang 

terjauh. 

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

dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-

tokoh dan kejadian-kejadian besar. 
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5) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya, selain 

menjadi sumber materi IPS sekaligus juga menjadi laboraturiumnya. 

Pengetahuan konsep,teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat 

dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

di masyarakat. 

Dalam penelitian ini, materi IPS yang akan diajarkan pada kelas VA SDN 

Sampangan 01 Semarang adalah materi tentang perjuangan mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia.  

b. Strategi Penyampaian Pengajaran IPS  

Menurut Mukminan (dalam Hidayati 2008: 1.27), strategi penyampaian 

pengajaran IPS, sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi 

disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, masyarakat/tetangga, kota, 

region, negara, dan dunia.Tipe kurikulum seperti ini disebut “The Wedining 

Horizon or Expanding Environment Curriculum”. Tipe kurikulum tersebut, 

didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu 

memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri 

sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan 

konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan 

kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. 

2.1.4.5 Pembelajaran IPS di  SD 

Pengajaran IPS (social studies), sangat penting bagi jenjang pendidikan 

dasar dan karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang 
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berbeda-beda. Pengenalan terhadap lingkungan dimulai dari diri sendiri kemudian 

meluas ke lingkungan sekitar.Siswa dapat belajar mengenal dan mempelajari 

masyarakat baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronika, 

misalnya melalui acara televisi, siaran radio, membaca koran. Oleh karena itu, 

agar pengenalan tersebut dapat lebih bermakna harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa SD yang belum mampu memahami kelulusan dan 

kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh, tetapi mereka dapat diperkenalkan 

kepada masalah tersebut secara lebih sederhana. 

Dalam pembelajaran, ketrampilan yang terdapat dalam IPS menurut 

Depdiknas (2007:15) adalah: 

a. Ketrampilan berpikir yaitu kemampuan mendeskripsikan, mendefinisikan, 

mengklasifikasi, membuat hipotesis, membuat generalisasi, memprediksi, 

membandingkan dan mengkontraskan dan melahirkan ide-ide baru. 

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

berbicara, mendengarkan, membaca dan menginterpretasi peta, membuat 

garis besar, membuat grafik dan membuat catatan. 

c. Ketrampilan penelitian yaitu mendefinisikan masalah, merumuskan suatu 

hipotesis, menemukan dan mengambil data yang berhubungan dengan 

masalah, menganalisis data, mengevaluasi hipotesis dan menarik kesimpulan, 

menerima, menolak atau memodifikasi hipotesis dengan tepat. 

d. Ketrampilan sosial yaitu kemampuan bekerja sama, memberikan kontribusi 

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

disampaikan oleh orang lain, merespon dalam cara-cara menolong masalah 
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yang lain, memberikan penguatan terhadap kelebihan orang lain, dan 

mempertunjukkan kepemimpinan yang tepat. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenalan lingkungan 

dalam pembelajaran IPS di SD dimulai dari diri anak sendiri kemudian semakin 

meluas ke lingkungan sekitar termasuk masalah sosial. Siswa dapat belajar 

mengenal lingkungan dan mempelajari masyarakat baik melalui media masa, 

media cetak maupun media elektronika, misalnya melalui acara televisi, siaran 

radio, membaca koran.  

2.1.4.6 Evaluasi dalam pembelajaran IPS SD 

Evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran 

dan standar kriteria (purwanto, 2013: 1). Evaluasi selalu menyangkut pemeriksaan 

ketercapaian tujuan yang ditetapkan. Pemeriksaan dilakukan untk mengetahui 

sejauh mana proses kegiatan dapat mencapai tujuannya.  

Poerwanti (2008:1-5) mengemukakan pengertian evaluasi sebagai proses 

pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara 

membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria 

ini dapat berupa proses atau kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau batas 

keberhasilan, dapat pula berupa kemampuan rata-rata unjuk kerja kelompok dan 

berbagai patokan lain. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 

pengambilan keputusan terhadap suatu proses berdasarkan kriteria tertentu yang 

telah ditetapkan.  
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Adapun asas-asas evaluasi pembelajaran IPS menurut                            

Wahab (2012: 1.31-1.32) meliputi: 

a. Asas komperehensif, yang mencakup penguasaan materi, kecakapan 

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

psikomotorik) 

b. Asas kontinuitas, berarti mensyaratkan bahwa evaluasi wajib dilaksanakan 

secara berkesinambungan mulai pra, proses, hingga akhir pembelajaran. 

c. Asas objektif, berarti evaluasi yang dilaksanakan harus diukur dan dinilai 

dengan apa adanya. 

Menurut Wahab (2012: 1.32), evaluasi pembelajaran IPS secara menyeluruh 

adalah: 

a. Evaluasi dengan penilaian tes 

Tes dalam pembelajaran IPS dapat berupa tes objektif, tes esai (uraian) dan 

tes lisan. Dalam merancang tes, hal yang harus dipelajari adalah kurikulm 

sekolah yang berlaku, kemudian ditentukan KD, materi pokok, hasil belajar 

yang diharapkan dan terakhir indikator yang berkaitan dengan tujuan 

instruksional khusus untuk tes yang akan disusun (Sardiyo, 2009:8.6) 

b. Evaluasi dengan penilaian non tes 

Evalasi tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi mencakup aspek 

afektif dan psikomotorik. Jenis evaluasi non tes yang sering digunakan pada 

mata pelajaran IPS, meliputi tugas dan penampilan. Sardiyo (2009:8.29) 

menjelaskan bahwa alat yang tepat untuk mengukur nilai dan sikap sosial 
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(ranah afektif) seperti membuat daftar pertanyaan, skala penilaian, daftar cek, 

laporan pribadi dan wawancara.   

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran, penilaian sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui 

kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam belajar. Dalam penelitian ini, 

digunakan tes untuk ranah kognitif, non tes berupa skala sikap untuk ranah afektif 

dan penilaian kinerja kelompok  untuk ranah psikomotorik.  

2.1.5 Pembelajaran Kooperatif 

2.1.5.1 Pengertian pembelajaran kooperatif 

H. Karli dan Yuliariatiningsih, M.S. (dalam Hamdani, 2011: 165) 

berpendapat bahwa pembalajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar 

mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau 

membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam 

kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih. Pembelajaran kooperatif muncul 

dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan menemukan dan 

memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. 

Selain itu, Eggen dan Kauchak (dalam Trianto, 2011: 42) juga berpendapat bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang 

melibatkan siswa bekerja secara kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.  

Trianto (2011: 44), menjelaskan bahwa para ahli telah menunjukkan 

pembelajaran kooperatif dapt meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas 

akademik, unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, 

dan membantu siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran 
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kooperatif dapat memberikan keuntungan baik pada kelompok bawah maupun 

kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik.  

Pembelajaran kooperatif mempunyai efek yang berarti terhadap 

penerimaan yang luas terhadap keberagaman budaya dan agama, strata sosial, 

kemampuan dan ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang 

kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling 

bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan 

struktur penghargaan kooperatif , belajar untuk menghargai satu sama lain. 

Ketrampilan sosial atau kooperatif berkembang secara signifikan dalam 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan untuk 

melatihkan ketrampilan-ketrampilan kerjasama dan kolaborasi dan juga 

ketrampilan-ketrampilan tanya jawab (Ibrahim dalam Trianto, 2011:44-45).  

 Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat 

elemen-elemen yang saling terkait. Menurut Nurhadi dan Senduk                           

(dalam Made, 2013 : 190) ada berbagai elemen yang merupakan ketentuan pokok 

dalam pembelajaran kooperatif, yaitu a) saling ketergantungan positif; b) interaksi 

tatap muka; c) akuntabilitas individual dan d) ketrampilan untuk menjalin 

hubungan antar pribadi atau ketrampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. 

Berdasarkan uraian tinjauan tentang pembelajaran kooperatif ini, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tersebut memerlukan kerjasama antar 

siswa dan saling ketergantungan dalam struktur pencapaian tugas, tujuan, dan 

penghargaan. Keberhasilan pembelajaran ini tergantung dari keberhasilan masing-
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masing individu dalam kelompok, keberhasilan tersebut sangat berarti untuk 

mencapai suatu tujuan yang positif dalam belajar kelompok. 

2.1.6 Model Pembelajaran Think Pair Share 

2.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Joyce (dalam Trianto, 2011:5) mengemukakan bahwa model Pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Soekamto (dalam Trianto 2011:5) juga 

menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar. Sedangkan menurut Suprijono (2012: 46), model 

pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan 

kurikulum, mengatur materi, dan member petunjuk kepada guru di kelas.  

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada 

strategi, metode atau prosedur. Model pengajaran memiliki empat ciri khusus 

yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. Menurut Kardi dan Nur 

(dalam Trianto,2011:6), ciri-ciri tersebut antara lain: 

1. Rasional toeritik logis yang disusun oleh para penciptanya atau 

pengembangnya. 
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2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai) 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengertian model pembelajaran adalah suatu pola atau pedoman dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Model 

pembelajaran merupakan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran merupakan  

komponen utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif 

dan menyenangkan. Model pembelajaran yang menarik dan bervariatif akan 

berdampak pada minat atau motivasi belajar siswa dalam mengikuti proses belajar 

mengajar di kelas.  

2.1.6.2 Model Think Pair Share 

Model Think pair share (TPS) atau berpikir berpasangan berbagi adalah 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa. Model Think Pair Share ini berkembang dari penelitian 

belajar kooperatif dan waktu tunggu. Pertama kali dikembangkan oleh Frang 

Lyman dan koleganya di Universitas Maryland. Sesuai yang dikutip dari        

Arends (dalam Trianto, 2011: 61).  menyatakan bahwa Think Pair Share 
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merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi 

kelas. Dengan asumsi bahwa semua diskusi membutuhkan pengaturan untuk 

mengendalikan kelas secara keseluruhan , dan prosedur yang digunakan dalam 

Think Pair Share dapat memberi siswa lebih banyak waktu untuk berpikir, untuk 

merespon dan saling membantu. 

Suprijono (2012: 91) juga berpendapat tentang model pembelajaran think 

pair share, seperti namanya “Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru 

mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh 

siswa. Guru memberi kesempatan kepada mereka memikirkan jawabannya. 

Selanjutnya, “Pairing”, pada tahap ini guru meminta siswa berpasang-pasangan. 

Beri kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan 

diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkannya 

melalui intersubjektif dengan pasangannya. Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap 

pasangan hasilnya dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas. Tahap ini dikenal 

dengan “Sharing”. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab yang 

mendorong pada pengonstruksian pengetahuan secara integratif. Siswa dapat 

menemukan struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya.  

Menurut Arends, dalam Trianto (2011: 61-62), langkah-langkah model 

think pair share, sebagai berikut: 

a.  Langkah 1: Berpikir (Thinking) 

Langkah pertama, guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang dikaitkan 

dengan pelajaran dan meminta peserta didik menggunakan waktu beberapa menit  

untuk berpikir sendiri jawaban atas masalah tersebut.  
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b. Langkah 2: Berpasangan (Pairing) 

Selanjutnya, pada langkah kedua, guru meminta peserta didik untuk 

berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan atau mereka 

peroleh. Interaksi selama periode ini dapat menghasilkan jawaban bersama jika 

suatu pertanyaan telah diajukan atau penyampaian ide bersama jika suatu isu 

khusus telah diidentifikasi.  

c. Langkah 3: Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir ini, guru memninta pasangan-pasangan tersebut untuk 

berbagi atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa yang 

telah mereka bicarakan. Pada langkah ini, akan menjadi efektif jika berkeliling 

kelas dari pasangan yang satu ke pasangan yang lain sehingga seperempat atau 

separo dari pasangan-pasangan tersebut memperoleh kesempatan untuk melapor. 

Menurut Lie, dalam Thobroni (2012: 301), keunggulan pada model think 

pair share lainnya adalah optimalisasi partisipasi siswa. Model think pair share 

dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan semua tingkat usia anak didik. 

Selain itu, menurut Huda (2013:206), keunggulan model Think Pair Share antara 

lain: (1) memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan 

orang lain; (2) mengoptimalkan partisipasi siswa; (3) memberi kesempatan 

kepada setiap siswa untuk menunjukkan partisipasinya kepada orang lain.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan model Think Pair Share sangat efektif dilaksanakan saat pembelajaran 

yang bertujuan untuk memgaktifkan siswa agar berpartisipasi saat proses 

pembelajaran berlangsung. Peran siswa dalam pembelajaran jauh lebih besar 
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dibandingkan oleh guru, dengan demikian pemahaman yang diperoleh siswa  akan 

lebih baik lagi.  

2.1.7 Media Powerpoint 

2.1.7.1 Pengertian Media 

Heinich (dalam Susilana, 2013: 6) berpendapat bahwa media berasal dari 

bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara 

harfiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan 

penerima pesan (a receiver). Arsyad (2014: 2) juga berpendapat bahwa media 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah 

pada khususnya.   

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah media yang membawa 

pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung 

maksud-maksud pengajaran (Hamdani, 2011: 243) 

Secara bahasa, media berarti pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. AECT (Association of Education and Communication 

Technology) memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Adapun National 

Education Association (NEA) mengartikan media sebagai segala benda yang 

dapat dimanipulasikan; dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta 

instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut (Sukiman, 2013: 27-28) 
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Sedangkan yang dimaksud dengan media pembelajaran, menurut          

Aqib (2013: 50) adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada siswa.                              

Sukiman (2013: 29) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pemelajaran secara efektif.                                     

Sesuai dengan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana untuk menyalurkan pesan atau informasi dari sumber 

kepada siswa yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan 

pembelajaran. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan keingInan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologi terhadap siswa. Dalam suatu pembelajaran, penggunaan media sangat 

diperlukan guna menunjang tercapaianya tujuan pembelajaran secara maksimal. 

selain sebagai alat untuk menyalurkan materi, media juga mampu membangkitkan 

minat dan motivasi siswa untuk belajar.  

2.1.7.2 Jenis-jenis media pembelajaran  

Menurut Asyhar (2012: 45) media dalam proses pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu : 

a. Media Visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera 
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 pengelihatan semata-mata dari peserta didik. Dengan media ini, pengalaman 

belajar yang dialami oleh peserta didik sangat tergantung pada kemampuan 

pengelihatannya. Beberapa media visual antara lain: a) media cetak seperti 

buku, modul, jurnal, peta, gambar dan poster; b) model dan prototype seperti 

globe bumi, dan c) media realitas alam sekitar dan sebagainya. 

b. Media Audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan hanya menggunakan indera pendengaran peserta didik. Oleh karena 

itu, media audio hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata.  

Contoh media audio yang sering digunakan antara lain: tape recorder, radio 

dan CD Player. 

c. Media Audio-Visual, adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan melibatkan indera pendengaran dan pengelihatan 

sekaligus dalam proses pembelajaran. Contoh media Audio-visual adalah 

film, viseo, program TV dan lain-lain. 

d. Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan 

secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Secara sederhana,  

Meyer dalam (Asyhar , 2012: 45) mendefinisikan multimedia sebagai media 

yang menghasilkan bunyi dan teks. TV, Presentasi powerpoint berupa teks, 

gambar bersuara, sudah dapat dikatakan multimedia. Dapat disimpulkan 

bahwa multimedia adalah media berbasis komputer yang menggunakan 

berbagai jenis media secara terintegrasi dalam satu kegiatan. 
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2.1.7.3 Multimedia 

Munadi (2013:148) menjelaskan bahwa yang dimaksud multimedia 

pembelajaran adalah media yang ,mampu melibatkan banyak indera dan organ 

tubuh selama proses pembelajaran berlangsung. 

Menurut pendapat munadi (2013: 150-154), beberapa bentuk pemanfaatan 

multimedia berbasis komputer yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

meliputi: 

a. Multimedia presentasi  

Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang 

sifatnya teoritis digunakan dalam pembelajaran klasikal, baik untuk 

kelompok kecil maupun besar. Media ini cukup efektif sebab menggunakan 

multimedia proyektor (LCD) yang memilki jangkauan pancar cukup besar. 

Pemanfaatan multimedia dalam presentasi ini biasanya menggunakan 

perangkat lunak yang paling tersohor yakni powerpoint. Pemanfaatan 

powerpoint dalam presentasi menyebabkan kegiatan presentasi menjadi 

sangat mudah, dinamis dan sangat menarik. 

b. Program multimedia interaktif 

Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar yang 

dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang 

(peserta didik) dan memudahkan proses belajar baik secara individual 

maupun kelompok.  Untuk beberapa hal media pembelajaran dapat 

menggantikan fungsi guru terutama sebagai sumber belajar. Salah satu media 
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yang dapat menjalankan fungsi demikian adalah program multimedia 

interaktif.  

c. Sarana simulasi 

Dengan hadirnya generasi software yang ampuh dan canggih, komputer masa 

kini sedang merebakkna jenis kegiatan yang mampu mengefektifkan proses 

pembelajaran. Misalnya multimedia berbasis komputer ditambah software  

tertent dapat dimanfaat sebagai  sarana dalam melakukan simulasi untuk 

melatih keterampilan dan kompetensi tertentu.  

d. Video pembelajaran 

Pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran, selain dapat digunakan sebagai 

multimedia presentasi dan CD multimedia interaktif, juga dapat dimanfaatkan 

untuk memutar video pembelajaran. Video bersifat interaktif tutorial 

membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi.   

2.1.7.4 Media Powerpoint 

Asyhar (2012:45) menyatakan bahwa presentasi Powerpoint merupakan 

salah satu bentuk multimedia. Powerpoint merupakan media yang sangat cocok 

digunakan untuk menyampaikan suatu materi kepada siswa, hal ini karena 

Powerpoint memang program komputer yang didesain untuk media presentasi 

yang dilengkapi dengan segala fasilitas yang menarik. Pernyataan dari Asyhar 

tersebut sejalan dengan pernyataan Daryanto (2012 : 157) yang menyatakan 

bahwa powerpoint merupakan program yang dirancang khusus untuk 

menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan, 

pemerintahan, pendidikan maupun perseorangan dengan berbagai fitur menu yang 
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mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. Beberapa hal 

yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi 

adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, dan gambar, serta animasi-

animasi yang bisa diolah sendiri sesuai kreativitas penggunanya. 

Menurut Susilana (2013: 100-101) program Powerpoint adalah salah satu 

media yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia 

dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relatif 

murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data. 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media Powerpoint akan 

meningkatkan tingkat keberhasilan penyampaian materi dan memperkuat 

apresiasi siswa serta memudahkan pengembangan materi terhadap apa yang 

diajarkan.  

Dalam dunia pendidikan pemanfaatan media presentasi ini  dapat 

digunakan oleh pendidik maupun peserta didik untuk mempresentasikan  materi 

pembelajaran ataupun tugas-tugas yang akan diberikan.  Beberapa hal yang 

menjadikan media ini menarik untuk digunakan  sebagai alat presentasi adalah 

berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, dan  gambar, serta animasi-animasi 

yang bisa diolah sendiri sesuai kreatifitas penggunanya. Pada prinsipnya program 

ini terdiri dari beberapa unsur rupa dan pengontrolan operasionalnya. Unsur rupa 

yang dimaksud terdiri dari slide, teks, gambar  dan bidang-bidang warna yang 

dapat dikombinasikan dengan latar belakang yang telah tersedia. Unsur rupa 

tersebut dapat dibuat tanpa gerak atau dibuat dengan  gerakan tertentu sesuai 

keinginan.  
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Daryanto, (2012.70-71) menjelaskan beberapa hal yang perlu dipahami 

dalam menulis naskah presentasi antara lain adalah: 

a. Menentukan topic sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

b. Menyiapkan materi yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 

c. Mengidentifikasi bahan-bahan materi tersebut untuk diseleksi. 

d. Menulis materi yang telah dipilih secara singkat dan hanya memuat poin-poin 

yang penting saja. 

e. Menyajikan pesan-pesan dalam berbagai format seperti teks (kata-kata), 

gambar, animasi atau audio visual 

f. Memastikan bahwa materi yang ditulis telah cukup lengkap, jelas dan mudah 

dipahami oleh siswa. 

g. Menyajikan materi secara urut dan sistematis agar mempermudah siswa 

dalam memahami materi. 

Menurut Sanjaya (2012:188-191), langkah –langkah penggunaan media 

powerpoint adalah: 

a. Persiapan  

1) Kenali tempat presentasi berlangsung. 

2) Kumpulkan informasi tentang siswa. 

b. Penyajian 

1) Pastikan semua siswa mengetahui tujuan yang hendak dicapai. 

2) Usahakan ruangan tetap terang sekalipun menggunakan alat presentasi yang 

diproyeksikan seperti LCD atau OHP. 

3) Ketika presentasi berlangsung, jaga kontak pandang dengan siswa. 
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4) Gunakan teknik masking dan petunjuk untuk memusatkan perhatian siswa 

pada hal-hal yang memerlukan penekanan. 

5) Setiap selesai menyajikan satu pokok permasalahan, pastikan siswa 

memahaminya dengan benar. 

c. Penutup 

1) Pastikan siswa memahami materi yang akan dipresentasikan. 

2) Buatlah pokok-pokok materi yang telah disajikan. 

Kelebihan dari media Powerpoint menurut Daryanto (2011:158)  adalah: 

a. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi 

b. Adanya animasi teks maupun animasi gambar atau foto, 

c. Lebih merangsang siswa untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang  bahan 

ajar yang tersaji, 

d. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik, 

Munadi (2013:150) juga mengemukakan beberapa kelebihan dari multimedia 

presentasi, antara lain yakni: 

a. Mampu menampilkan objek-objek yang sebenarnya tidak ada secara fisik, 

hal ini akan meningkatkan retensi siswa dalam mengingat materi-materi 

pelajaran. 

b. Memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsure media seperti 

teks, video, animasi, image, grafik, sound menjadi satu kesatuan yang 

terintegrasi. 
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c. Memilki kemampuan dalam mengakomodasi peserta didik sesuai dengan 

modalitas belajarnya, terutama siswa yang memiliki tipe visual, auditif, 

kinestetik atau yang lainnya. 

d. Mampu mengembangkan materi pembelajaran terutama membaca dan 

mendengarkan secara mudah 

Media Powerpoint yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

Powerpoint tentang materi proses mempersiapkan kemerdekaan RI. Dengan 

menggunakan media Powerpoint selama kegiatan pembelajaran diharapkan dapat 

memberi gambaran nyata mengenai konsep abstrak yang ada dalam pelajaran IPS. 

Sesuai dengan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelebihan 

yang dimiliki media Powerpoint diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS menjadi lebih baik karena dengan media Powerpoint dapat 

mempermudah siswa memahami konsep-konsep abstrak dalam pelajaran IPS. 

Media Powerpoint dapat mempermudah  guru untuk menyampaikan materi 

pembelajaran. Dengan media Powerpoint, dapat menarik perhatian siswa dan 

siswa akan lebih termotivasi untuk mengikuti  kegiatan pembelajaran. Selain itu, 

dengan menggunakan media Powerpoint akan  menjadikan pembelajaran menjadi 

bermakna, sehingga siswa dapat memahami  materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 
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2.1.8 Teori Belajar yang Mendukung Penerapan Model Think Pair Share 

(TPS) berbantuan media Powerpoint 

2.1.8.1 Pengertian Teori Belajar 

Trianto, (2011: 12), menjelaskan bahwa teori belajar pada dasarnya 

merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana 

informasi diproses di dalam pikiran siswa itu. Sedangkan Cahyo, (2013:20) 

mengemukakan bahwa teori belajar dapat diartikan sebagai konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui 

eksperimen. Teori belajar itu berasal dari teori psikologi dan terutama 

menyangkut masalah situasi belajar. Sebagai salah satu cabang ilmu deskriptif, 

maka teori belajar berfungsi menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana proses 

belajar terjadi pada si belajar.  

Dapat disimpulkan bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di 

dalamnya terdapat tata cara pengaturan kegiatan belajar mengajar antara guru dan 

siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 

maupun di luar kelas. 

2.1.8.2 Teori belajar Kognitivisme Jean Piaget 

Piaget (dalam Thobroni, 2012: 96-97) berpendapat bahwa proses belajar 

harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa. 

Tahapan tersebut dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap 

pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. 

a. Tahap sensori motor 
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Pada tahap sensori motor (0-2 tahun), seorang anak belajar mengembangkan 

dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi perbuatan yang  bermakna. 

b. Tahap pra-operasional 

Pada tahap pra-operasional (2-7 tahun), seorang anak masih sangat 

dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan 

indra sehingga ia belum mampu melihat hubungan-hubungan dan 

menyimpulkan sesuatu secara konsisten. 

c. Tahap operasional konkret 

Pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), seorang anak dapat membuat 

kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau dengan menggunakan benda 

konkret, dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara 

bersama-sama (misalnya, antara bentuk dan ukuran). 

d. Tahap operasional formal 

Pada tahap operasional formal (11 tahun ke atas), kegiatan kognitif seseorang 

tidak mesti menggunakan benda nyata. Pada tahap ini, kemampuan menalar 

secara abstrak meningkat sehingga seseorang mampu untuk berpikir secara 

deduktif. Pada tahap ini pula, seorang mampu mempertimbangkan beberapa 

aspek dari situasi secara bersama-sama.  

Dengan demikian, pembelajaran IPS dengan menggunakan model think pair 

share akan dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dengan berinteraksi 

dengan orang-orang di sekitarnya disini yang di maksud adalah interaksi dengan 

teman-teman dan guru kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Sesuai dengan 

teori kognitif Piaget dapat diketahui bahwa anak usia sekolah dasar berada pada 
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tahap operasional konkret (7-11 tahun), oleh karena itu dalam pembelajaran harus 

disesuaikan dengan menggunakan benda-benda konkret yaitu media dalam 

pembelajaran karena bahan materi IPS penuh dengan konsep-konsep yang bersifat 

abstrak. Berpegang pada teori Peaget tersebut, dalam penelitian ini menggunakan 

media powerpoint yang sangat cocok digunakan untuk menyampaikan materi 

pembelajaran IPS di kelas VA tersebut. Dengan melihat media pembelajaran 

tersebut, siswa akan lebih mudah memahami materi pembelajaran yang ada. 

2.1.8.3 Teori belajar Konstruktivisme 

Aliran konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dikonstruksi 

sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar 

bermakna (Susanto:2013:95). Belajar bermakna tidak akan terwujud hanya 

dengan mendengarkan ceramah atau dengan membaca buku tantang pengalaman 

orang lain. Memahami sendiri merupakan kunci utama kebermaknaan dalam 

pembelajaran. Menurut Susanto (2013:96) teori belajar konstruktivisme 

menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apakah aturan-aturan itu tidak berlaku lagi. 

2.1.8.4 Teori Belajar Humanistik 

Penggunaan pendekatan humanistik dalam pendidikan akan 

memungkinkan peserta didik menjadi individu beraktualisasi diri. Hasil belajar 

dalam pandangan humanistic adalah kemampuan peserta didik mengambil 

tanggung jawab dalam menentukan apa yang dipelajari dan menjadi individu yang 

mengarahkan diri sendiri dan mandiri. Dalam praktik pembelajaran pendekatan 
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humanistic mengkombinasikan metode pembelajaran individual dan kelompok 

kecil (Anni, 2011 : 144-145). 

Ada beberapa asumsi yang mendasari pendekatan humanistic dalam 

pendidikan. Pertama, peserta didik mempelajari apa yang mereka butuhkan dan 

ingin ketahui. Kedua, belajar tentang cara-cara belajar adalah lebih penting 

dibandingkan dengan memperoleh pengetahuan aktual. Ketiga, evaluasi yang 

dilakukan oleh peserta didik sendiriadalah sangat bermanfaat dari pekerjaannya. 

Keempat, perasaan adalah sama pentingnya dengan fakta, dan belajar merasakan 

adalah cara sama pentingnya dengan belajar cara-cara berpikir. Kelima, belajar 

akan terjadi apabila peserta didik tidak merasakan adanya ancaman. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum merancang 

pembelajaran, seorang guru harus menguasai sejumlah teori tentang belajar. 

Penguasaan teori itu dimaksudkan agar guru mampu mempertanggungjawabkan 

secara ilmiah perilakunya dalam  mengajar, dan  apa yang akan diajarkannya pada 

siswa. Dalam penelitian ini teori yang mendukung model Think Pair Share (TPS) 

berbantuan media Powerpoint diantaranya adalah teori kognitif dari jean piaget 

dan teori konstruktivisme serta teori humanistik.  

Dapat diuraikan sebagai berikut; teori kognitif melalui model Think Pair 

Share (TPS) berbantuan media Powerpoint menyatakan bahwa siswa belajar 

melalui partisipasi aktif untuk memperoleh pengalaman dan menemukan konsep 

dan prinsip pengetahuan sendiri melalui pengamatan lingkungan disekitar siswa. 

Sedangkan sesuai dengan teori konstruktivisme melalui model Think Pair Share 

(TPS) berbantuan media Powerpoint, siswa harus menemukan dan 
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mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila 

dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Dengan dasar itu, 

pembelajaran dengan menggunakan model Think Pair Share (TPS) berbantuan 

media Powerpoint harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan 

“menerima” pengetahuan. Guru tidak sekedar mentransfer materi kepada siswa 

melainkan siswa juga harus membangun sendiri pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Dan berdasarkan teori 

humanistic, dalam penyelenggaraan atau praktik pembelajaran 

mengkombinasikan metode pembelajaran individual dan kelompok kecil. Hal ini 

sejalan dengan langkah-langkah model pembelajaran Think Pair Share yang 

mengajarkan peserta didik untuk belajar secara mandiri juga belajar dalam 

kelompok kecil. Sehingga mereka tetap mampu mengaktualisasikan dirinya 

terhadap permasalahan yang dihadapi. 

2.1.9 Penerapan model pembelajaran think pair share berbantuan media 

Powerpoint 

Dengan berpijak pada teori belajar konstruktivisme, pembelajaran dengan 

model think pair share berbantuan media Powerpoint ini dikembangkan agar 

mampu membantu siswa dalam memahami materi-materi pembelajaran yang akan 

diajarkan oleh guru. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa teori konstruktivis 

ini merupakan teori baru dalam psikologi pendidikan. Menurut teori konstruktivis 

ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa 

guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus 

membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan 
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kemudahan untuk proses ini, dengan member kesempatan siswa untuk 

menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi 

sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar 

(Susanto, 2013: 96). 

Dengan menggunakan model think pair share dan media powerpoint ini, 

guru akan menjadi jembatan bagi siswa untuk dapat membangun sendiri 

pengetahuan siswa tentang materi yang diajarkan oleh guru, baik secara individu 

maupun secara berkelompok. Dengan demikian pembelajaran yang dilakukan 

oleh siswa akan lebih bermakna. 

Dalam penelitian ini menggunakan model Think Pair Share berbantuan 

media Powerpoint, sebuah model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan 

oleh Lyman, dimana dalam pembelajaran ini setiap siswa diberi kesempatan untuk 

menunjukkan partisipasi kepada orang lain, mengemukakan pendapat, 

mendengarkan ide dari siswa lain, kemudian berbagi jawaban dengan siswa dalam 

kelas dengan bantuan media Powerpoint yang berisi materi – materi yang akan 

dipelajari oleh siswa. Dengan demikian pembelajaran akan berjalan dengan efektif 

dan tujuan pembelajarannya pun akan dapat tercapai sesuai dengan harapan. 

Penggunaan langkah-langkah model think pair share berbantuan media 

Powerpoint dalam pembelajaran IPS mengacu pada sintaks model think pair 

share menurut Arends, dalam Trianto (2011: 61-62), dimodifikasi dengan 

menggunakan media Powerpoint, sebagai berikut :  

a. Pengkondisian Kelas 

b. Guru melakukan apersepsi  
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c. Guru menjelaskan tujuan kegiatan belajar mengajar yang akan 

dilaksanakan  dan siswa memperhatikan penyampaian langkah-langkah 

pembelajaran model Think Pair Share yang akan dilaksanakan 

d. Siswa mengamati media pembelajaran yang ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan awalnya. 

e. Guru menjelaskan materi pembelajaran. 

f. Siswa menyimak  slide Powerpoint yang ditampilkan guru (eksplorasi) 

g. Siswa mendapatkan pertanyaan (masalah) seputar isi materi dari media 

pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

h. Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang diajukan. (Think) (elaborasi) 

i. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. 

j. Siswa saling bertukar pendapat dan berdiskusi untuk memecahkan 

masalah. (Pair)  

k. Guru memimbing jalannya diskusi  

l. Setiap pasangan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. (Share) dan 

kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi atau berpendapat 

terhadap hasil diskusi kelompok yang maju (elaborasi) 

m. Siswa mendapat penguatan dari guru terhadap hasil belajarnya 

(konfirmasi) 

n. Siswa mengerjakan soal evaluasi dan diberi tindak lanjut untuk pertemuan 

berikutnya. 
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2.1.9.1 Komponen – kompenen model pembelajaran meliputi : 

a. Sintak  

Penggunaan langkah-langkah model think pair share berbantuan media 

Powerpoint dalam pembelajaran IPS mengacu pada sintaks model think pair 

share menurut Arends, dalam Trianto (2011: 61-62), dimodifikasi dengan 

menggunakan media Powerpoint, sebagai berikut :  

1) Pengkondisian Kelas 

2) Guru melakukan apersepsi  

3) Siswa memperhatikan penyampaian tujuan pembelajaran dan siswa 

memperhatikan penyampaian langkah-langkah pembelajaran model Think 

Pair Share yang akan dilaksanakan. 

4) Siswa mengamati media pembelajaran yang ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan awalnya. 

5) Siswa memperhatikan penjelasan materi pembelajaran yang disampaikan 

guru. (eksplorasi) 

6) Siswa menyimak  slide Powerpoint yang ditampilkan guru (eksplorasi) 

7) Siswa mendapatkan pertanyaan (masalah) seputar isi materi dari media 

pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

8) Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang diajukan. (Think) (elaborasi) 

9) Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. 

10) Siswa saling bertukar pendapat dan berdiskusi untuk memecahkan 

masalah. (Pair)  
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11) Guru memimbing jalannya diskusi  

12) Setiap pasangan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. (Share) dan 

kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi atau berpendapat 

terhadap hasil diskusi kelompok yang maju (elaborasi) 

13) Siswa mendapat penguatan dari guru terhadap hasil belajarnya 

(konfirmasi) 

14) Siswa mengerjakan soal evaluasi dan diberi tindak lanjut untuk pertemuan 

berikutnya. 

b. Sistem sosial 

Penerapan model Think Pair Share berbantuan media powerpoint dalam 

pembelajaran IPS membentuk pola interaksi antara keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. Pola interaksi tersebut terlihat dari proses pembelajaran selama 

guru menerapakan model Think Pair Share berbantuan media powerpoint, pola 

interaksi searah terjadi ketika guru menyampaikan materi kepada siswa melalui 

powerpoint, guru menggunakan metode ceramah interaktif. Pola interaksi dua 

arah terlihat saat guru melakukan tanya jawab dengan siswa , dalam model Think 

Pair Share terjadi pada saat tahap Think atau berpikir. Guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa menuliskan jawabannya secara 

mandiri. Dan interaksi multi arah terjadi ketika siswa melaksanakan tahap pair 

and share, guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan saat berdiskusi dan 

ketika siswa mempresentasikan hasil diskusi nya, guru membimbing jalannya 

diskusi dengan melakukan interaksi multi arah bersama pasangan kelompok yang 

lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam menanggapi hasil diskusi yang 
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dipresentasikan oleh kelompok lain di depan kelas. Sehingga pembelajaran yang 

terjadi di dalam kelas terlihat komunikatif dan interaktif. 

Interaksi guru dan siswa seperti pada tabel berikut: 
Kegiatan Guru Aktivitas siswa 

1) Guru mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 
2) Guru menyampaikan tujuan / 

kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran dan meyampaikan 
langkah-langkah pembelajaran model 

Think Pair Share  . 

3) Guru memberikan apersepsi. (eksplorasi) 
4) Guru mengeksplor pengetahuan awal 

siswa. (eksplorasi) 

5) Guru menyampaikan materi melalui 

slide Powerpoint yang ditampilkan guru 
(eksplorasi) 

6) Guru memberikan pertanyaan seputar isi 

materi. (eksplorasi) 
7) Guru memberikan kesempatan siswa 

untuk memikirkan dan menuliskan 

jawaban secara individu   

8) Guru membimbing pembentukan 
kelompok secara berpasangan  

9) Guru membagikan LKS.  

10) Guru membimbing jalannya diskusi 
11) Guru membimbing pasangan kelompok 

menyampaikan hasil diskusinya.                      

12) Siswa mendapat penguatan dari guru 
yang berupa penghargaan dan motivasi 

(konfirmasi) 

13) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

14) Guru menutup pelajaran 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1) Siswa mempersiapkan diri untuk 

mengikuti pembelajaran. 
2) Siswa memperhatikan penyampaian 

tujuan/kompetensi yang harus dicapai 

dalam pembelajaran dan Siswa 
memperhatikan penyampaian langkah-

langkah pembelajaran model Think Pair 

Share  yang akan dilaksanakan 
(eksplorasi) 

3) Siswa memperhatikan dan menanggapi 

apersepsi dari guru. 

4) Siswa menggali pengetahuan dan 
kemampuannya tentang materi awal. 

(elaborasi) 

5) Siswa menyimak penyampaian materi 
melalui slide Powerpoint yang 

ditampilkan guru (eksplorasi) 

6) Siswa mendapatkan pertanyaan seputar 

isi materi dari media pembelajaran yang 
telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

7) Siswa memikirkan dan menuliskan 

jawaban secara individu tentang 
pertanyaan yang diajukan. (Think) 

(elaborasi) 

8) Siswa membentuk kelompok secara 
berpasangan untuk berdiskusi (Pair) 

9) Setiap pasangan kelompok mendapatkan 

LKS dan siswa dalam kelompok saling 

bertanya atau berdiskusi dengan 
bimbingan guru. (Pair)  

10) Siswa mendiskusikan LKS dengan 

pengawasan oleh guru. 
11) Setiap pasangan kelompok 

menyampaikan hasil diskusinya.                        

(Share) dan kelompok lain  berpendapat 
terhadap hasil diskusi kelompok yang 

maju apabila ada jawaban yang berbeda 

(elaborasi) 

12) Siswa mendapat penguatan dari guru 
yang berupa penghargaan dan motivasi 

(konfirmasi) 

13) Siswa mengerjakan soal evaluasi 
14) Siswa mencatat tindak lanjut yang 

diberikan guru 



102 
 

c. Prinsip Reaksi  

Prinsip reaksi berkaitan dengan bagaimana cara guru memperhatikan dan 

memperlakukan siswa, serta merespon stimulus yang berasal dari siswa seperti 

pertanyaan, jawaban, tanggapan dan aktivitas lainnya. Beberapa perilaku guru 

yang diharapkan tergambar dalam pelaksanaan sintkas Model Think Pair Share 

berbantuan media powerpoint adalah: 

1) Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

2) Melakukan apersepsi (keterampilan bertanya dan membuka pelajaran)  

3) Menyampaikan tujuan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa  

4) Mengeksplor pengetahuan awal siswa  (keterampilan bertanya dan 

menjelaskan) 

5) Menjelaskan materi pelajaran melalui media Powerpoint (keterampilan 

menjelaskan) 

6) Membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint (keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

7) Memberikan permasalahan yang relevan (keterampilan bertanya) 

8) Membimbing siswa untuk memikirkan dan menuliskan jawaban secara 

individu tentang permasalahan yang disampaikan (keterampilan pembelajaran 

perseorangan). 

9) Membimbing  siswa dalam pembentukan kelompok (keterampilan mengelola 

kelas). 
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10) Membimbing   siswa  dalam berdiskusi bersama pasangannya (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil). 

11) Membimbing jalannya diskusi (keterampilan mengadakan variasi). 

12) Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas  

(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil). 

13) Memberikan penguatan terhadap hasil kerja siswa (keterampilan memberikan 

penguatan). 

14) Memberi tindak lanjut (keterampilan menutup pelajaran). 

d. Sistem pendukung 

Sistem pendukung dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model 

Think Pair Share berbantuan media powerpoint adalah segala sesuatu yang 

mampu mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar, baik dari ketrampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Sistem pendukung tersebut yaitu dengan 

penggunaan media powerpoint . 

e. Dampak  

Dampak yang ditimbulkan dari penerapan model Think Pair Share  

berbantuan media powerpoint dalam pembelajaran IPS terbagi menjadi dua, yaitu 

dampak pembelajaran IPS dan dampak pengiring. Dampak pembelajaran yang 

diperoleh adalah meningkatnya kualitas pembelajaran IPS dan dampak pengiring 

yang ditimbulkan diantaranya membentuk sikap bertanggung jawab, percaya diri 

dan bersikap santun. 
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2.1.9.2 Kelebihan dan Kekurangan Model Think Pair Share berbantuan 

Media Powerpoint 

a. Kelebihan Model Think Pair Share berbantuan Media Powerpoint 

Berdasarkan uraian model Think Pair Share menurut Arends (dalam trianto), 

dan uraian para ahli tentang media powerpoint maka think pair share berbantuan 

media powerpoint mempunyai kelebihan yaitu: (1) menigkatkan daya pikir siswa, 

(2) mengembangkan keterampilan dan memfasilitasi proses interaksi antara siswa 

dengan guru maupun siswa dengan siswa melalui kegiatan bertanya, kemampuan 

bekerja dalam kelompok, menyampaikan ide, dan menjadi pendengar yang baik, 

(3) memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi 

siswa, (4) mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak (5) 

menumbuhkan sikap saling kerjasama dan mengoptimalkan partisipasi siswa 

sehingga siswa terlihat aktif dalam diskusi. Hal ini dikarenakan bahwa dalam 

model Think Pair Share pembentukan kelompok diskusi tidak terlalu banyak 

anggota, dimana hanya terdiri 2 orang siswa  setiap kelompok (kelompok kecil) 

sehinnga lebih efektif dibandingkan  dengan diskusi kelompok yang terdiri dari  

4-5 orang, (6) meningkatkan rasa percaya diri  dan memudahkan siswa dalam 

berkomunikasi sehingga memperlacar jalannya diskusi. 

b.  Kekurangan Model Think Pair Share berbantuan Media Powerpoint 

Berdasarkan uraian model Think Pair Share menurut Arends dan uraian para 

ahli tentang media powerpoint maka model Think Pair Share berbantuan media 

powerpoint mempunyai kekurangan yaitu: (1) banyak kelompok yang melapor 
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dan perlu dimonitor, dan (2) lebih sedikit ide yang muncul dalam diskusi 

kelompok. 

c. Upaya untuk Mengatasi Kekurangan Model Think Pair Share berbantuan 

Media Powerpoint 

Hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi kekurangan model Think Pair 

Share berbantuan Media Powerpoint adalah: (1) guru harus berusaha  memberikan 

pengarahan yang optimal baik kepada kelompok maupun individu yang mengalami 

kesulitan, serta mengatur dan mengelola waktu pembelajaran dengan baik , (2) 

guru harus berusaha membimbing  dan megeksplor pengetahuan siswa untuk 

memunculkan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahan. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ini, telah menemukan 

beberapa penelitian yang relefan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 

Tentunya penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan oleh para pendahulu ini 

akan memperkuat pelaksanaan penelitian tentang peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS dengan model think pair share berbantuan media Powerpoint. 

a. Penelitian yang telah dilakukan Anisa Kusumastuti tahun 2013 di Semarang 

dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Think 

Pair Share Berbantuan Video Pembelajaran Pada Siswa Kelas VA SDN 

Bojong Salaman 02 Kota Semarang”. Adapun hasil penelitiannya 

mengambarkan bahwa penerapan model pembelajaran Think Pair Share 

dapat meningkatkan ketrampilan guru, aktivitas dan hasil belajar IPS siswa 

kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang. Model Think Pair Share dapat 
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meningkatkan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran. Pada siklus I, 

keterampilan guru memperoleh skor 31 dengan kriteria baik. Pada siklus II 

mengalami peningkatan skor menjadi 33 dengan kriteria sangat baik. Pada 

siklus III keterampilan guru mengalami peningkatan skor menjadi 36 dengan 

kriteria sangat baik.  Penerapan model Think Pair Share dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

pengamatan terhadap aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran dari 

siklus I sampai dengan siklus III. Skor aktivitas siswa pada siklus I adalah 

18,2 dengan kriteria baik. Pada siklus II skor aktivitas siswa adalah 19,73 

dengan kriteria baik. Sedangkan pada siklus III skor aktivitas siswa adalah 

21,3 dengan kriteria sangat baik.  Penerapan model Think Pair Share dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar 

siswa. Hasil IPS pada siklus I memperoleh rata-rata 68,43 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 63%. Pada siklus II meningkat dengan memperoleh rata-rata 

76,7 dengan ketuntasan klasikal sebesar 76%. Dan pada siklus III juga 

mengalami peningkatan yaitu rata-rata nilai 81,1 dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 88%.  Penerapan model Think Pair Share sesuai dengan 

hipotesis peneliti yaitu meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa. 

(Kusumastuti, Anisa. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Think Pair Share Berbantuan Video Pembelajaran Pada Siswa Kelas V 

A SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang. Jurnal PGSD UNNES 2 (3) :          

1-7) 
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b. Penelitian dengan model Think Pair Share juga dilakukan oleh  Novidha 

Ratna Lestari tahun 2013 dengan judul “ Penerapan Model Kooperatif Tipe 

Think Pair Share Dalam Peningkatan Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V 

SDN 1 Purwogondo Tahun Ajaran 2013/2014”.  Hasil penelitian 

menunjukkan kualitas pembelajaran IPS dapat meningkat, meliputi:             

(1) keterampilan guru siklus I skor rata-rata 2,48, siklus II meningkat skor 

rata-rata 3,48 dan siklus III meningkat menjadi 3,80 (2) Aktivitas siswa siklus 

I skor rata-rata 2,52, siklus II meningkat skor rata-rata 3,47 dan siklus III skor 

rata-rata 3,78 (3) Hasil belajar siswa meningkat, siklus I ketuntasan belajar 

46,67%, siklus II ketuntasan 73,33%, pada siklus III ketuntasan belajar 90%. 

Simpulan penelitian ini, melalui model Think Pair Share dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa kelas V SDN 1 Purwogondo.  

(Lestari, Novidha Ratna. 2014 .  Penerapan Model Kooperatif Tipe Think 

Pair Share Dalam Peningkatan Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V Sdn 1 

Purwogondo Tahun Ajaran 2013/2014 . Jurnal FKIP UNS 6 (6) : 1-5) 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Puji Lestari tahun 2013 dengan judul  

“Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Dengan Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Tps (Think Pair Share) Dalam Pembelajaran 

IPS Kelas IV Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi 

belajar siswa meningkat. Pada siklus I persentase yang diperoleh sebesar 

58,25%, siklus II sebesar 74,64%, dan siklus III sebesar 87,78%. Selain itu, 



108 
 

dari hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.   

(Lestari, Anita Puji. 2013. “Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Dengan 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tps (Think Pair Share) 

Dalam Pembelajaran IPS Kelas IV Sekolah Dasar”. Jurnal PGSD UNESA         

1 (2) : 1-9 ) 

d. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Muzakki Al Fahmi tahun 2014 

di Surabaya dengan Judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TPS (Think Pair Share) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS Di Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan Aktivitas 

guru mengalami peningkatan selama tiga siklus, pada siklus I yaitu 79,2%, 

pada siklus II meningkat 91,67% dan pada siklus III menjadi 94,16%. 

Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa dari siklus satu sampai siklus 

tiga yaitu 51,78%, 87,5%, 92,8%. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

pada siklus satu mencapai 55%% pada siklus dua mencapai 80%, dan 

meningkat pada siklus tiga menjadi 90%. Respon yang diberikan siswa dari 

siklus satu yaitu 78,5%, pada siklus II yaitu 90% dan pada siklus tiga menjadi 

90%. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas V 

SDN Kedunggede I Dlanggu Kabupaten Mojokerto. (Alfahmi, Ahmad 

Muzaki. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tps (Think 

Pair Share) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

IPS Di Sekolah Dasar. Jurnal PGSD UNESA 2 (2) : 1-11) 
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e. Penelitian dengan menggunakan media powerpoint dilakukan oleh Ni Luh 

Diantari tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Tuntas  (Mastery Learning) Berbantuan Media Powerpoint  Terhadap Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas V  SD Negeri 2 Tibubeneng Kuta Utara-Badung”  

Berdasarkan hasil analisis data, rata-rata hasil belajar IPS siswa kelas V yang 

dibelajarkan melalui model pembelajaran tuntas (mastery learning) 

berbantuan media powerpoint lebih besar dari siswa yang dibelajarkan melalui 

pembelajaran konvensional (80,2>68,7).  Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran tuntas (mastery learning) berbantuan media 

powerpoint berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPS Siswa kelas V 

SD Negeri 2 Tibubeneng Tahun Pelajaran 2013/2014. (Diantari, Ni Luh. 

2014. “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Tuntas  (Mastery Learning) 

Berbantuan Media Powerpoint  Terhadap Hasil Belajar Ips Siswa Kelas V  Sd 

Negeri 2 Tibubeneng Kuta Utara-Badung”. Mimbar PGSD UNDHIKSA 2, (1) 

: 1-10)  

f. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Wiara Astuti, tahun 2014 di Denpasar 

dengan judul “ Penerapan Model Quantum Teaching Berbantuan Media 

Pembelajaran Berbasis Powerpoint Untuk meningkatkan Motivasi dan Hasil 

Belajar IPS Siswa kelas III SDN 26 Dangin Puri-Denpasar”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan persentase nilai rata-rata motivasi belajar siswa 

pada siklus I 70,6% berada pada kriteria cukup, mengalami peningkatan pada 

siklus II menjadi 80,17% tergolong pada criteria tinggi. Persentase nilai rata-

rata hasil belajar pada pra siklus sebesar 66,37% berada pada kriteria cukup. 
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Setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I persentase rata-rata hasil belajar 

menjadi 73,67% berada pada kriteria cukup. Setelah diadakan perbaikan pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 82,17% berada pada kriteria tinggi. 

Ketuntasan belajar pada pra siklus mencapai 57% berada pada kriteria rendah. 

Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran pada siklus I mencapai 73,33% 

berada pada kriteria cukup dan mengalami peningkatan pada siklus II 

mencapai 86,67% yang berada pada kriteria tinggi.  Simpulan dari penelitian 

ini, penerapan model Quantum Teaching berbantuan media pembelajaran 

berbasis Powerpoint dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS siswa 

kelas III SDN. 26 Dangin Puri. (Astuti, Ni Luh Wiara. 2014. Penerapan 

Model Quantum Teaching Berbantuan Media Pembelajaran Berbasis 

Powerpoint untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPS Siswa kelas 

III SDN 26 Dangin Puri-Denpasar. Mimbar PGSD UNDHIKSA 2, (1) : 1-11) 

g. Penelitian yang dilakukan oleh  I Dw. Kade Tastra, tahun 2013 di kecamatan 

tegallalang dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Vct Berbantuan 

Media Microsoft Powerpoint Terhadap Prestasi Belajar Pkn Siswa Kelas V 

SD Gugus II Kecamatan Tegallalang”. Hasil penelitian menunjukan, prestasi 

belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional berada dalam 

kategori sedang, sedangkan prestasi belajar PKn siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model VCT berbantuan Microsoft PowerPoint  berada 

pada kategori tinggi. Berdasarkan perhitungan uji-t disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar PKn antara kelompok 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model VCT berbantuan media 
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Microsoft PowerPoint dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan model konvensional. Hal ini menunjukkan ada pengaruh dari model 

pembelajaran VCT berbantuan media Microsoft PowerPoint terhadap prestasi 

belajar PKn siswa kelas V Semester II di SD gugus II Kecamatan 

Tegallalang. (Tastra , I Dw. Kade. 2013.  Pengaruh Model Pembelajaran Vct 

Berbantuan Media Microsoft Powerpoint Terhadap Prestasi Belajar Pkn 

Siswa Kelas V SD Gugus II Kecamatan Tegallalang. Jurnal Mimbar PGSD 

UNDHIKSA Volume 01 : 1-11) 

h. Penelitian yang dilakukan oleh Aditi Kothiyal tahun 2013 dengan judul 

“Effect of Think-Pair-Share in a Large CS1 Class: 83% Sustained 

Engagement (Efek dari Think-Pair-Share dalam sebuah kelas besar : 83 % 

berkelanjutan kerja sama)”. Hasil penelitiannya menunjukkan: 

Think-Pair-Share (TPS) is a classroom-based active learning strategy, in 

which students work on a problem posed by the instructor, first 

individually, then in pairs, and finally as a classwide discussion. TPS has 

been recommended for its benefits of allowing students to express their 

reasoning, reflect on their thinking, and obtain immediate feedback on 

their understanding. While TPS is intended to promote student 

engagement, there is a need for research based evidence on the nature of 

this engagement. In this study, we investigate the quantity and quality of 

student engagement in a large CS1 class during the implementation of TPS 

activities. We did classroom observations of students over a period of ten 

weeks and thirteen TPS activities. We determined patterns of student 

engagement in the three phases using a real-time classroom observation 

protocol that we developed and validated. We found that 83% of students 

on average were fully or mostly engaged. Predominant behaviors 

displayed were writing the solution to the problem (Think), discussing with 

neighbor or writing (Pair), and following class discussion (Share). We 

triangulated results with survey data of student perceptions. We find that 

students report being highly engaged for 62% during Think phase and 

70% during Pair phase. 

 

Think-Pair-Share (TPS) adalah strategi pembelajaran aktif berbasis kelas, 

di mana siswa bekerja pada masalah yang ditimbulkan oleh guru, pertama 
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secara individual, kemudian berpasangan, dan akhirnya melalui diskusi 

kelas. Manfaat TPS telah direkomendasikan untuk memungkinkan siswa 

dalam mengekspresikan penalaran mereka, merefleksikan mereka berpikir, 

dan memperoleh umpan balik langsung pada pemahaman mereka. 

Sementara TPS dimaksudkan untuk mempromosikan keterlibatan siswa. 

Dalam studi ini, kami menyelidiki kuantitas dan kualitas keterlibatan siswa 

di kelas CS1 selama pelaksanaan kegiatan TPS. Kami melakukan 

pengamatan siswa selama sepuluh minggu dan tiga belas aktivitas. Kami 

menentukan pola keterlibatan siswa dalam tiga fase menggunakan 

observasi kelas real-time protokol yang kami kembangkan dan divalidasi. 

Kami menemukan bahwa 83% dari rata-rata siswa sepenuhnya atau 

sebagian besar terlibat dalam menampilkan perilaku utama sedang menulis 

solusi untuk memecahkan masalah (berpikir), berdiskusi dengan teman 

(berpasangan), dan diskusi kelas (berbagi). Kami menemukan bahwa siswa 

yang terlibat aktif melaporkan selama fase Think  62%  dan 70% selama 

fase Pair.  

(Kothiyal,. 2013. Effect of Think-Pair-Share in a Large CS1 Class: 83% 

Sustained Engagement (Efek dari Think-Pair-Share dalam sebuah kelas 

besar : 83 % berkelanjutan kerja sama) . Journal of School Psychology. 44, 

5 (2006): 427-445) 

 

i. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarsih, M.Pd tahun 2013 dengan judul 

“TPS as an effective technique to enhance the students' achievement on 

writing descriptive text (TPS sebagai teknik yang efektif untuk 

mengupayakan peningkatan prestasi siswa  menulis deskriptif teks)”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan: 

“Students’ achievement in writing descriptive text is very low, in this study 

Think Pair Share (TPS) is applied to solve the problem. Action research is 

conducted for the result. Additionally, qualitative and quantitative 

techniques are applied in this research. The subject of this research is 

grade VIII in Junior High School in Indonesia. From this study, the mean 

of the first evaluation sharply increased to the mean of the second 

evaluation and to the mean of the third evaluation. They are 66.4375, 

78.125 and 87.5625 respectively. Observation result showed that the 

students gave their good attitudes and responses during teaching and 

learning process by applying the application of TPS (Think Pair Share) 

technique.  showed that students agree with the application of TPS (Think 

Pair Share) technique have helped them in writing descriptive text. It can 

be conclude that the students’ achievement is improved when they are 

taught by TPS Technique.”                  
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Prestasi siswa dalam menulis teks deskriptif sangat rendah , dalam 

penelitian ini Think Pair Share ( TPS )  diterapkan untuk memecahkan 

masalah. Selain itu , teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah kelas VIII di 

SMP Indonesia . Dari penelitian ini , rata-rata dari evaluasi pertama 

meningkat tajam pada evaluasi kedua dan meningkat lagi pada rata-rata 

dari evaluasi ketiga . Secara berturut-turut rata-ratanya adalah 66,4375 , 

78,125 dan 87,5625. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa 

memberikan sikap dan tanggapan yang baik selama proses belajar 

mengajar  dengan penerapan model TPS ( Think Pair Share ) . Kuesioner 

dan laporan wawancara menunjukkan bahwa siswa setuju dengan 

penerapan model  TPS ( Think Pair Share ) telah membantu mereka dalam 

menulis teks deskriptif . Hal ini dapat disimpulkan bahwa prestasi siswa 

meningkat ketika mereka diajarkan dengan model atau teknik TPS.             

(Sumarsih, M. P., & Sanjaya, D. (2013). TPS as an effective technique to 

enhance the students' achievement on writing descriptive text. English 

Language Teaching, Vol.6 (No.12), 106-113. Published by Canadian 

Center of Science and Education Retrieved) 

 

j. Artikel yang ditulis oleh Russell J. Craig tahun 2006 dengan judul 

“PowerPoint Presentation Technology and the Dynamics of Teaching 

(Teknologi presentasi powerpoint dan dinamika mengajar)”.  

This article presents a wide-ranging analysis of the use of PowerPoint 

technology in higher education. The purpose of our article is to stimulate 

beneficial conversations about a prevalent educational software 

technology. PowerPoint has a profound effect on higher education . 

PowerPoint is not just a means to facilitate what educators have always 

done . Additionally , to change the way teachers to engage or 

communicate with students . PowerPoint affect the way teachers think 

about their students.  

 

Artikel ini menyajikan sebuah analisis luas dari penggunaan teknologi 

powerpoint di pendidikan.  Tujuan dari artikel kita adalah untuk 

memberikan rangsangan/stimulus tentang sebuah perangkat lunak 

pendidikan teknologi. PowerPoint memiliki efek mendalam pada 

pendidikan tinggi . PowerPoint bukan hanya sarana untuk memfasilitasi 

apa yang pendidik selalu lakukan . Selain itu, untuk mengubah cara guru 

untuk terlibat atau berkomunikasi dengan siswa. PowerPoint 

mempengaruhi cara guru berpikir tentang siswa nya. (Chraig,Russel J And 

Amernic, Joel H (2006). “PowerPoint Presentation Technology and the 

Dynamics of Teaching”. Journal of Innovative Higher Education Volume 

31, Issue 3 , pp 147-160: Kluwer Academic Publishers) 

 



114 
 

Berdasarkan kajian empiris tersebut, dalam penelitian tindakan kelas yang 

menerapkan model pembelajaran think pair share serta media powerpoint terbukti 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran yang 

menggunakan model think pair share berbantuan media powerpoint dapat 

dijadikan alternatif pemecahan masalah IPS pada siswa kelas VA SDN 

Sampangan 01 Semarang. Penggunaan model think pair share berbantuan media 

Powerpoint ini, diyakini akan dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

serta hasil belajar siswa dengan kriteria ketuntasan minimal 68 yang sudah 

disesuaikan dengan sekolah . 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan kebutuhan bagi setiap orang. 

Dengan adanya pendidikan yang layak tentunya akan mencetak generasi-generasi 

muda yang unggul dan bertanggungjawab. Untuk mendukung hal tersebut maka 

diperlukan suatu kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan menjanjikan 

tentunya. Pembelajaran yang berkualitas harus terlihat dari adanya interaksi guru 

dan siswa saat proses pembelajaran berlangsung, tidak hanya itu pemilihan 

metode dan media yang sesuai dengan materi pembelajaran pun menjadi faktor 

utama tercapainya tujuan pembelajaran. Namun kenyataan yang ada di SDN 

Sampangan 01 Semarang sangat berbeda jauh dengan kondisi ideal yang 

diharapkan. Proses pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut masih bersifat 

konfensional. Guru masih menjadi pemeran utama saat pembelajaran berlangsung, 

siswa masih memiliki peran yang sangat minim ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Metode yang digunakan oleh guru adalah ceramah, dengan 
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penyampaian materi masih abstrak dan peran siswa hanya mencatat materi yang 

disampaikan oleh guru. Siswa tidak dilatih untuk mampu berfikir secara kritis, 

yang dapat dilihat dari belum adanya kerja kelompok antar siswa serta tidak 

adanya kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Hal tersebut 

mengakibatkan pemahaman siswa rendahnya pemahaman siswa tentang materi 

yang diajarkan oleh guru. Terbukti dari hasil pembelajaran IPS siswa kelas yang 

masih rendah. Sebagian siswa mendapat nilai evaluasi di bawah KKM yang telah 

tentukan oleh sekolah yaitu 65. Sebanyak 12 siswa atau 36,36 % siswa 

memperoleh nilai di atas KKM sedangkan sisanya sebanyak 21 siswa atau 63,64% 

siswa nilainya masih berada di bawah KKM.  

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu adanya suatu perbaikan pembelajaran 

IPS. Salah satu alternatif pemecahan masalahnya adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran think pair share berbantuan media Powerpoint. Dengan 

menggunakan model think pair share berbantuan media Powerpoint ini, 

diharapkan akan dapat meningkatkan keterampulan guru, aktivitas siswa serta 

hasil belajar siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. 
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Alur pikir tersebut dapat digambarkan dalam gambar 2.2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir 

 

 

1. Ketrampilan Guru belum maksimal, ditandai dengan beberapa hal: 

 Guru kurang kreatif menggunakan model dan media pembelajaran.  

 Guru kurang memberikan motivasi  

 Guru kurang maksimal dalam mengelola kelas.  

 Guru belum mengeksplorasi pengetahuan awal siswa  

2. Aktivitas siswa masih rendah ditunjukkan dari hal berikut: 

 Rendahnya minat dan motivasi belajar siswa 

 Siswa belum berani mengungkapkan gagasan.  

 Siswa hanya mencatat materi 

3. Sebanyak 21 dari 33 siswa (63,64%) mendapat nilai dibawah KKM yang 

ditentukan  yakni  68. 

Dengan menerapkan pembelajaran Melalui Model Think Pair Share (TPS) 

berbantuan media Powerpoint.  

Langkah – langkah pembelajarannya: 

1. Pengkondisian Kelas 

2. Siswa menanggapi apersepsi  

3. Siswa mendengarkan penyampaian  tujuan kegiatan belajar mengajar 

yang akan dilaksanakan  dan memperhatikan  penyampaian langkah-

langkah pembelajaran model Think Pair Share yang akan dilaksanakan 

4. Siswa mengamati media pembelajaran yang ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan awalnya. 

5. Siswa memperhatikan penyampaian materi dari guru                              
6. Siswa menyimak  slide Powerpoint yang ditampilkan guru (eksplorasi) 

7. Siswa mendapatkan pertanyaan (masalah) seputar isi materi dari media 

pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

8. Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang diajukan. (Think) (elaborasi) 

9. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. 

10. Siswa saling bertukar pendapat dan berdiskusi untuk memecahkan 

masalah. (Pair)  

11. Guru memimbing jalannya diskusi  

12. Setiap pasangan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. (Share) dan 

kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi atau berpendapat 
terhadap hasil diskusi kelompok yang maju (elaborasi) 

13. Siswa mendapat penguatan dari guru terhadap hasil belajarnya 

(konfirmasi) 

14. Siswa mengerjakan soal evaluasi dan diberi tindak lanjut untuk pertemuan 

berikutnya. 

1. Keterampilan guru meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

(B)  28 ≤  skor < 42,5 
2. Aktivitas siswa meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (B)     

22 ≤  skor < 33,5 

3. Siswa mengalami ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 75% dengan 

ketuntasan individual  diatas KKM atau ≥ 68. 

Kondisi  

awal 

Pelaksanaan 

tindakan 

Kondisi 

akhir 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian pada kajian teori dan kerangka berpikir, maka 

hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah 

a. Ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS meningkat melalui model 

pembelajaran think pair share berbantuan media powerpoint pada siswa 

kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS meningkat melalui model 

pembelajaran think pair share berbantuan media powerpoint pada siswa 

kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS meningkat melalui model 

pembelajaran think pair share berbantuan media powerpoint pada siswa 

kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 SUBJEK PENELITIAN  

Subjek dalam penelitian adalah guru kelas VA SDN Sampangan 01 

Semarang (peneliti) dan siswa kelas VA sebanyak 33 siswa terdiri dari 14 siswa 

laki – laki dan 19 siswa perempuan tahun ajaran 2014/2015 serta guru kelas VA 

SDN Sampangan 01 Semarang (Veronica Agnes Riyani, S.Pd. M.Pd) sebagai 

kolaborator/observer.  

3.2 TEMPAT PENELITIAN 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dilakukan pada siswa kelas VA 

SDN Sampangan 01 Semarang yang berada di Jln.Menoreh Tengah III, No.23, 

Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang pada semester II tahun 2014/2015. 

3.3 VARIABEL PENELITIAN  

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Masalah: 

1) Keterampilan guru pada pembelajaran IPS kelas VA SDN Sampangan 01 

Semarang.  

2) Aktivitas siswa kelas pada pembelajaran IPS VA SDN Sampangan 01 

Semarang. 

3) Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas VA SDN Sampangan 01  

Semarang. 
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b. Variabel Tindakan: 

Penerapan model Think Pair Share (TPS) berbantuan media Powerpoint 

dalam pembelajaran IPS kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. 

3.4 PROSEDUR / LANGKAH – LANGKAH PTK  

Arikunto (2009:3) menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Secara 

garis besar ada empat tahapan dalam model penelitian tindakan yaitu:                  

1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pengamatan; 4) refleksi,                                        

dalam (Arikunto, 2009:16). Adapun model dan penjelasan untuk masing – masing 

tahap adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Penelitian Tindakan Kelas 

(Arikunto, 2008: 16) 

 

? 

PERENCANAAN 

OBSERVASI 

SIKLUS I PELAKSANAAN REFLEKSI 

PERENCANAAN 

OBSERVASI 

SIKLUS II PELAKSANAAN REFLEKSI 
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Penjelasan untuk tahapan penelitian tindakan kelas sebagai berikut:  

a. Perencanaan  

Dalam tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu merekam fakta yang 

terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2009:18). Dalam tahap 

perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut:  

1) Menelaah materi pembelajaran IPS dan indikator bersama tim kalaborasi. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument penilaian 

karakter siswa sesuai indikator yang telah ditetapkan dan scenario 

pembelajaran dengan menggunakan model TPS. 

3) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran Powerpoint yang akan 

digunakan saat pembelajaran berlangsung. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan LKS. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan  

Penelitian tindakan merupakan implementasi atau penerapan yang telah 

ditetapkan dalam tahap perencanaan. Arikunto (2009:126) menyatakan bahwa 

selama melaksanakan tindakan, guru sebagai pelaksana intervensi tindakan 

mengacu pada program yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama dengan 

teman sejawat.   Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan 
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yang telah dibuat sebelumnya yakni melaksanakan pembelajaran melalui model 

Think Pair Share (TPS) berbantuan media Powerpoint. Dalam pelaksanaan 

tindakan ini direncanakan dalam tiga siklus. Siklus I, siklus II dan siklus III 

dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun.Siklus pertama, kedua, dan 

ketiga menggunakan kompetensi dasar yang sama, yaitu menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia tetapi tiap siklus 

memiliki indikator yang berbeda-beda dalam setiap pertemuannya. Siklus pertama 

yaitu dengan materi menceritakan persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI dan 

PPKI. Siklus kedua dengan materi menceritakan proses perumusan dasar negara. 

Sedangkan pada siklus ketiga disajikan materi tentang menyebutkan tokoh-tokoh 

yang mempersiapkan kemerdekaan dan menyebutkan contoh perilaku yang 

menghargai jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa tersebut. 

c. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran 

(Arikunto,2009:127).  

Kegiatan observasi ini dilakukan secara kolaboratif dengan guru untuk 

mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru pada pembelajaran 

menggunakan model Think Pair Share (TPS) berbantuan media Powerpoint 

menggunakan instrument yang telah disediakan, serta memberikan tes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. 

d. Refleksi 

Refleksi berarti “pantulan” melakukan refleksi berarti memantulkan atau  
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mengingat kembali kejadian lampau sehingga dapat dijawab mengapa itu terjadi . 

Menurut Arikunto (2009 : 133) refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis 

(reflective) tentang perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas, dan guru. 

Peneliti mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan mengkaji ketercapaian indikator kinerja pada siklus satu. Selain itu, 

peneliti juga mengkaji kekurangan proses pembelajaran dan membuat daftar 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus satu. Kemudian tim 

kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu 

pada silkus sebelumnya. 

3.5 SIKLUS PENELITIAN 

Penelitian tidakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus masing-masing 

siklus terdiri dari 1 pertemuan. Tahapan siklus tersebut adalah: 

a. Siklus Pertama 

1) Perencanaan 

(a) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument 

penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share berbantuan media powerpoint. 
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Tabel 3.1 

Rancangan Indikator RPP  siklus pertama 

Siklus I  

Mata Pelajaran IPS 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahankaa

n kemerdekaan 

Indonesia 

2.2 Menghargai jasa 

dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.2.1 Mengemukakan 

alasan jepang 

memberi janji 

kemerdekaan pada 

Indonesia. 

2.2.2 Menganalisis usaha 

persiapan 

kemerdekaan yang 

dilakukan oleh 

BPUPKI. 

2.2.3 Menganalisis usaha 

persiapan 

kemerdekaan yang 

dilakukan oleh 

PPKI. 

2.2.4 Menunjukkan 

contoh sikap kerja 

sama terhadap usaha 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

(b) Mempersiapkan Media pembelajaran 

(c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa 

(d) Menyiapkan lembar observasi  

2) Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan Awal 

1) Guru mengkondisikan kelas, memberikan salam, mengawali 

pembelajaran dengan berdoa, mengisi daftar hadir siswa. 

2) Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada 

siswa “Indonesia dahulu pernah dijajah oleh bangsa lain, namun 

bagaimana usaha para pejuang kita dalam menghadapi penjajahan 
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tersebut?” kemudian guru mengajak siswa bernyanyi lagu “Maju Tak 

Gentar”. 

3) Guru menjelaskan tujuan kegiatan belajar mengajar yang akan 

dilaksanakan.  

4) Guru menyiapkan materi dan media powerpoint tentang usaha 

mempersiapkan kemerdekaan oleh PPKI dan BPUPKI yang akan 

digunakan. 

b. Kegiatan Inti 

1) Siswa memperhatikan penyampaian langkah-langkah pembelajaran 

model Think Pair Share yang akan dilaksanakan (eksplorasi) 

2) Siswa mengamati media pembelajaran yang ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan awalnya. 

3) Siswa menyimak penyampaian materi tentang Persiapan kemerdekaan 

oleh BPUPKI dan PPKI (eksplorasi) 

4) Siswa menyimak  slide Powerpoint yang ditampilkan guru (eksplorasi) 

5) Siswa mendapatkan pertanyaan (masalah) kembali seputar isi materi dari 

media pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

6) Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang diajukan. (Think) (elaborasi) 

7) Siswa membentuk kelompok secara berpasangan untuk berdiskusi 

tentang persiapan kemerdekaan yang dilakukan BPUKI dan PPKI(Pair) 

8) Siswa mendapatkan LKS yang dibagikan oleh guru. (elaborasi) 
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9) Siswa dalam kelompok saling bertukar pendapat dan berdiskusi untuk 

memecahkan masalah. (Pair) (elaborasi) 

10) Guru memonitor jalannya diskusi. 

11) Setiap pasangan kelompok menyampaikan hasil diskusinya  dan 

kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat 

terhadap hasil diskusi kelompok yang maju (share) 

12) Siswa mendapat penguatan dari guru terhadap hasil belajarnya 

(konfirmasi) 

c. Kegiatan Akhir 

1) Siswa bersama guru membuat simpulan materi yang baru saja 

disampaikan dan membuat ringkasan 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3) Tindak lanjut berupa tugas pengayaan dan remidial untuk pertemuan 

yang akan datang. 

3) Observasi 

(a) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share berbantuan media Powerpoint menggunakan 

lembar observasi keterampilan guru. 

(b) Mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share berbantuan media Powerpoint menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa. 

(c) Mengamati ketercapaian pembentukan karakter siswa melalui instrument 

ketercapaian karakter bangsa. 



126 
 

(d) Mengamati kinerja siswa selama berdiskusi melalui instrument kinerja 

siswa. 

(e) Mencatat temuan-temuan selama pembelajaran yang tidak tercantum 

dalam lembar observasi ke dalam catatan lapangan. 

4) Refleksi 

(a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I 

(b) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model think 

pair share berbantuan media Powerpoint kemudian mempertimbangkan 

langkah selanjutnya. 

(c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I yang diperkuat 

dengan catatan lapangan, sehingga guru dapat memperbaiki kesalahan dan 

meningkatkan pembelajaran untuk merencanakan tindak lanjut pada           

siklus II. 

 

b. Siklus kedua 

1) Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument 

penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share media powerpoint. 
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Tabel 3.2 

Rancangan indikator RPP siklus kedua 

Siklus II 

Mata Pelajaran IPS 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

2. Menghargai 

speranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahankaa

n kemerdekaan 

Indonesia 

2.2 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

2.2.1 Mengemukakan 

alasan perlunya 

perumusan dasar 

negara. 

2.2.2 Menganalisis proses 

perumusan dasar 

Negara Indonesia 

dalam sidang 

BPUPKI 

2.2.3 Menganalisis alasan 

perubahan rumusan 

piagam jakarta. 

2.2.4 Memberikan contoh 

sikap toleransi 

terhadap usulan 

dasar Negara dari 

beberapa tokoh 

b. Mempersiapkan media pembelajaran 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa 

d. Menyiapkan lembar observasi  

 

2) Pelaksanaan tindakan 

a. Kegiatan Awal 

1) Guru mengkondisikan kelas, memberikan salam, mengawali 

pembelajaran dengan berdoa, mengisi daftar hadir siswa. 

2) Guru melakukan apersepsi dengan mengajak bernyanyi bersama lagu 

garuda pancasila. 
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“Garuda pancasila” 

Garuda pancasila , aku lah pendukungmu 

Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk mu 

Pancasila dasar Negara, rakyat adil makmur sentosa 

Pribadi bangsaku, ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju 

3) Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “Apa itu dasar 

negara? mengapa sebuah Negara harus mempunyai dasar?” 

4) Guru menjelaskan tujuan kegiatan belajar mengajar dan topik yang 

akan dilaksanakan.  

5) Guru menyiapkan materi dan media powerpoint yang akan digunakan. 

b. Kegiatan Inti 

1) Siswa memperhatikan penyampaian langkah-langkah pembelajaran 

model Think Pair Share yang akan dilaksanakan (eksplorasi) 

2) Siswa mengamati media pembelajaran yang ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan awalnya. 

3) Siswa menyimak penyampaian materi tentang proses perumusan dasar 

negara (eksplorasi) 

4) Siswa menyimak  slide Powerpoint yang ditampilkan guru (eksplorasi) 

5) Siswa mendapatkan pertanyaan (masalah) kembali seputar isi materi 

dari media pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

6) Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang diajukan. (Think) (elaborasi) 
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7) Siswa membentuk kelompok secara berpasangan untuk berdiskusi 

tentang proses perumusan dasar Negara (Pair) 

8) Siswa mendapatkan LKS yang dibagikan oleh guru. (elaborasi) 

9) Siswa dalam kelompok saling bertukar pendapat dan berdiskusi untuk 

memecahkan masalah. (Pair) (elaborasi) 

10) Guru memonitor jalannya diskusi. 

11) Setiap pasangan kelompok menyampaikan hasil diskusinya  dan 

kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat 

terhadap hasil diskusi kelompok yang maju (share) 

12) Siswa mendapat penguatan dari guru terhadap hasil belajarnya 

(konfirmasi) 

c. Kegiatan Akhir 

1) Siswa bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan 

2) Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

3) Guru memberikan soal evaluasi. 

4) Guru memberikan tindak lanjut berupa remidial dan pengayaan. 

3) Observasi 

(a) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model think pair share berbantuan media Powerpoint 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru. 



130 
 

(b) Mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share berbantuan media Powerpoint menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa. 

(c) Mengamati ketercapaian pembentukan karakter siswa melalui instrument 

ketercapaian karakter bangsa. 

(d) Mengamati kinerja siswa dalam berdiskusi melalui instrument kinerja 

siswa. 

(e) Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum 

dalam lembar observasi ke dalam catatan lapangan. 

4) Refleksi  

(a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

(b) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model 

Think Pair Share berbantuan media Powerpoint kemudian 

mempertimbangkan langkah selanjutnya. 

(c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II yang 

diperkuat dengan catatan lapangan, sehingga guru dapat memperbaiki 

kesalahan dan meningkatkan pembelajaran untuk merencanakan tindak 

lanjut pada siklus III. 

c. Siklus ketiga 

1) Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrumen 
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penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share media powerpoint. 

Tabel 3.3  

Rancangan indikator RPP siklus ketiga 

Siklus III 

Mata Pelajaran IPS 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahankaan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.2 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

2.2.1 Menganalisis peranan 

tokoh-tokoh penting 

dalam peristiwa 

persiapan 

kemerdekaan.  

2.2.2 Membuat cerita 

tentang peranan salah 

satu tokoh dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

2.2.3 Menyimpulkan jasa 

para tokoh dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

2.2.4 Mengemukakan 

contoh sikap 

menghargai jasa 

tokoh- tokoh dalam 

peristiwa persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

b. Mempersiapkan Media pembelajaran 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa 

d. Menyiapkan lembar observasi  

2) Pelaksanaan tindakan 

a. Kegiatan Awal 

1) Guru mengkondisikan kelas, memberikan salam, mengawali  

pembelajaran dengan berdoa, mengisi daftar hadir siswa. 

2) Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu  
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“Mengheningkan Cipta” 

Dengan seluruh angkasa raya memuji Pahlawan Negara 

Nan gugur remaja diribaan bendera Bela nusa bangsa 

Kau kukenang wahai bunga putra bangsa Harga jasa  

Kau Cahya pelita Bagi Indonesia merdeka 

3) kemudian mengajukan pertanyaan kepada siswa “Anak-anak adakah 

yang tau kapan biasanya lagu hening cipta ini dinyanyikan? Adakah 

yang tau kenapa waktu upacara bendera setiap hari senin, lagu ini 

selalu dinyanyikan?” 

4) Guru menjelaskan tujuan kegiatan belajar mengajar dan tema yang akan 

dilaksanakan.  

5) Guru menyiapkan materi dan media powerpoint yang akan digunakan. 

b. Kegiatan Inti 

1) Siswa memperhatikan penyampaian langkah-langkah pembelajaran 

model Think Pair Share yang akan dilaksanakan (eksplorasi) 

2) Siswa mengamati media pembelajaran yang ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan awalnya. 

3) Siswa menyimak penyampaian materi tentang peran tokoh dalam 

persiapan kemerdekaan Indonesia dan sikap menghargai jasa para 

pahlawan (eksplorasi) 

4) Siswa menyimak  slide Powerpoint yang ditampilkan guru (eksplorasi) 
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5) Siswa mendapatkan pertanyaan (masalah) kembali seputar isi materi 

dari media pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru. 

(eksplorasi) 

6) Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang diajukan. (Think) (elaborasi) 

7) Siswa membentuk kelompok secara berpasangan untuk berdiskusi 

tentang peran tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dan sikap 

menghargai jasa para pahlawan (Pair) 

8) Siswa mendapatkan LKS yang dibagikan oleh guru. (elaborasi) 

9) Siswa dalam kelompok saling bertukar pendapat dan berdiskusi untuk 

memecahkan masalah. (Pair) (elaborasi) 

10) Guru memonitor jalannya diskusi. 

11) Setiap pasangan kelompok menyampaikan hasil diskusinya  dan 

kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat 

terhadap hasil diskusi kelompok yang maju (share) 

12) Siswa mendapat penguatan dari guru terhadap hasil belajarnya 

(konfirmasi) 

c. Kegiatan Akhir 

1) Siswa bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

2) Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

3) Guru memberikan soal evaluasi. 

4) Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas remidial dan pengayaan. 
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3) Observasi 

a. Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share berbantuan media Powerpoint menggunakan 

lembar observasi keterampilan guru. 

b. Mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share berbantuan media Powerpoint menggunakan 

lembar observasi aktivitas siswa. 

c. Mengamati ketercapaian pembentukan karakter siswa melalui instrument 

ketercapaian karakter bangsa. 

d. Mengamati kinerja siswa dalam berdiskusi melalui instrument kinerja 

siswa. 

e. Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum dalam 

lembar observasi ke dalam catatan lapangan. 

4) Refleksi  

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III. 

b. Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model 

think pair share berbantuan media Powerpoint kemudian 

mempertimbangkan langkah selanjutnya. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus III dengan 

diperkuat catatan lapangan yang ada, sehingga guru dapat memperbaiki 

kesalahan dan meningkatkan pembelajaran untuk merencanakan tindak 

lanjut pada siklus berikutnya jika diperlukan atau menyusun laporan PTK 

jika indikator keberhasilan tercapai. 
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3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari siswa kelas VA SDN Sampangan 01 

Semarang berjumlah 33 orang  yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 19 siswa 

perempuan melalui lembar observasi aktivitas siswa, catatan lapangan, 

dokumentasi dan hasil tes pada pembelajaran IPS  melalui model Think Pair 

Share (TPS) berbantuan media Powerpoint pada saat pelaksanaan siklus pertama 

sampai siklus terakhir.   

3.6.1.2 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari  hasil observasi melalui lembar 

pengamatan keterampilan guru, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi  

dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share (TPS) berbantuan media 

Powerpoint pada saat pelaksanaan siklus pertama sampai siklus terakhir. 

3.6.1.3 Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa data nilai awal dan nilai akhir setelah 

dilakukan tindakan penelitian kelas, catatan lapangan terhadap pembelajaran yang 

dilaksanakan serta foto dan video pembelajaran selama berlangsungnya penelitian 

tindakan kelas ini.  

3.6.1.4 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung 

apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, catatan lapangan 
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berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai 

masukan guru dalam mengambil hasil observasi. 

3.6.2 Jenis data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara 

deskriptif (Arikunto, 2009: 131). Data kuantitatif pada penelitian ini diwujudkan 

dengan hasil belajar dalam nilai ulangan pada mata pelajaran IPS yang diperoleh 

siswa. Nilai diambil pada akhir pembelajaran di setiap siklus. Data ini berupa 

angka yang rentangannya mulai 0 sampai dengan 100. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi berupa kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman (kognitif), 

pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif) dan 

aktivitas siswa selama mengikuti pelajaran (diskusi kelompok) (psikomotor) 

(Arikunto, 2009: 131). Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil 

observasi dalam pembelajaran IPS menggunakan lembar pengamatan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran 

menggunakan model think pair share berbantuan media Powerpoint. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Secara umum ada dua macam teknik pengumpulan data, yaitu teknik  tes 

dan non tes. Dengan teknik tes, asesmen dilakukan dengan menguji peserta didik. 

Sementara dengan teknik non tes, asesmen dilakukan tanpa menguji peserta didik. 

(Poerwanti 2008: 3.16). 
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Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik tes 

dan non tes yang dijabarkan sebagai berikut: 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah urutan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 2013:46). 

Poerwanti (2008: 4.3) juga berpendapat bahwa tes secara sederhana dapat 

diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-

pertanyaan yang harus dipilih/ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan 

oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta 

didik. Sutikno (2014: 77) menyatakan bahwa tes adalah alat pengukuran berupa 

pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditujukan kepada testee untuk 

mendapatkan respon sesuai petunjuk.  

Tes diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk keperluan seleksi 

b. Untuk menempatkan orang pada kelas-kelas tertentu 

c. Untuk mengetahui hasil belajar 

d. Untuk keperluan diagnostik 

e. Untuk keperluan uji coba (Poerwanti, 2008: 4.6). 

Tujuan dari diadakannya tes dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan  menggunakan 

model think pair share berbantuan media Powerpoint pada siswa kelas VA SDN 

Sampangan 01 Semarang. 
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3.6.3.2 Teknik Non Tes 

Teknik nontes adalah suatu alat penilaian yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes tanpa menggunakan 

tes. Hal ini berarti, jawaban yang diberikan peserta tes tidak bisa dikategorikan 

sebagai jawaban benar atau salah sebagaimana interpretasi jawaban tes. Dengan 

teknik nontes, penilaian atau evaluasi belajar peserta tes dilakukan tanpa menguji 

peserta tes, melainkan dilakukan dengan cara tertentu. Penilaian dengan teknik 

nontes bertujuan memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil 

belajar siswa dari segi ranah sikap hidup (affective domain) dan ranah ketrampilan 

(psychomotoric domain) (Hamdani, 2011: 316).  

Teknik non-tes merupakan prosedur mengumpulkan data untuk memahami 

pribadi siswa pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Hamdani (2011:311) 

“teknik non tes meliputi skala bertingkat, kuisioner, daftar cocok, wawancara, 

pengamatan, dan riwayat hidup”. Dalam penelitian ini, teknik non tes yang 

digunakan meliputi : 

a.  Observasi 

Hamdani (2011: 312-313) berpendapat bahwa observasi atau pengamatan 

merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat 

secara sistematik apa yang tampak dan terlihat sebenarnya. Observasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam 

proses pembalajaran menggunakan model Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. 

 



139 
 

b. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dalam upaya  mengumpulkan data dengan cara dokumentasi peneliti 

menelusuri berbagai macam dokumen antara lain: buku , majalah Koran, 

notulen rapat dan sumber informasi yang lain (Sanjaya, 2011: 146).  

Pada penelitian ini, data dokumen yang diperoleh berupa data nama siswa dan 

daftar nilai siswa. Untuk dapat memberikan gambaran secara konkret mengenai 

kegiatan siswa baik individu maupun kelompok selama proses pembelajaran 

berlangsung maka menggunakan dokumentasi berupa foto dan video. 

c. Catatan lapangan 

Menurut Kunandar (2013:197) catatan lapangan adalah catatan yang 

dibuat oleh peneliti ata mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau 

observasi terhadap subjek penelitian tindakan kelas.  Catatan lapangan berisi 

catatan guru selama pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang 

muncul dalam proses pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk 

memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru 

dalam mengambil hasil observasi. Catatan lapangan pada penelitian ini berisi 

tentang keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat 

pembelajaran IPS dengan model think pair share berbantuan media 

Powerpoint. Catatan lapangan tersebut bertujuan untuk membantu peneliti 

apabila menemui kesulitan dalam proses pembelajaran, untuk mendeskripsikan 

kegiatan pembelajaran secara lebih detail yang tidak berupa data yang telah 
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dipersiapkan instrumen pengamatannya dan sebagai bahan guru untuk 

melakukan refleksi.  

3.6.4 Teknik Analisis data 

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Teknik 

kualitatif digunakan untuk menggambarkan keterlaksanaan rencana tindakan, 

menggambarkan pelaksanaan pembelajaran dan mendeskripsikan peran aktif 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan teknik kuantitatif digunakan 

untuk menganalisis pencapaian belajar atau prestasi belajar siswa. 

3.6.4.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistic deskriptif dengan menentukan mean, 

median, modus, nilai terendah, nilai tertinggi dan ketuntasan belajar secara 

individual maupun klasikal dan ditampilkan dalam bentuk persentase. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Menentukan mean atau rerata kelas 

Rerata dapat ditentukan dengan membagi jumlah semua nilai data dengan 

banyaknya data. Adapun rumus untuk menghitung mean atau rerata adalah: 

 x = 
∑𝐗

𝐍
 

Dengan: 

x  = nilai rata-rata 

∑x = jumlah semua nilai siswa 

N  = Jumlah siswa 

                  (Aqib, 2011:40) 
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b. Menentukan median atau nilai tengah 

Me= Bb + P  
𝑛

2
−𝐹

𝑓𝑚
  

(Herrhyanto, 2007:4.21) 

Keterangan: 

Me = median 

Bb = batas bawah kelas yang mengandung nilai median 

P = panjang kelas interval 

n = jumlah siswa 

F= jumlah dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median 

fm= banyak frekuensi kelas median 

c. Menentukan modus atau nilai yang sering muncul 

Mo = Bb + P 
𝑏1

𝑏1+𝑏2
  

(Herrhyanto, 2007:4.19) 

Mo = modus 

Bb = batas bawah kelas yang mengandung nilai modus 

P  = panjang kelas 

b1 = selisih antara nilai frekuensi di kelas modus (f) dengan frekuensi 

sebelumn kelas modus (fsb) 

b2 = selisih antara nilai frekuensi di kelas modus (f) dengan frekuensi sesudah 

kelas modus (fsd) 

d. Menentukan ketuntasan belajar 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah 

dikontrakkan dalam pembelajaran  (Poerwanti dkk, 2008: 6.16).  
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Tabel 3.4  

Kriteria Ketuntasan Hasil belajar 

Kriteria Ketuntasan Minimal 
Kualifikasi 

Individu Klasikal 

≥ 68 ≥ 75% Tuntas 

< 68 <75% Tidak Tuntas 
 

Keterangan: 68 = KKM Mata Pelajaran IPS kelas V A Semester 2 SDN 

Sampangan 01 Semarang  Tahun ajaran 2014/2015 

Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 

 

      (Aqip, 2011:41) 

Keterangan: 

p  = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa           

Σ siswa = jumlah siswa 

Tabel 3.5 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Siswa Dalam Persen (%) 

Tingkat Keberhasilan (%) Kualifikasi 

≥ 80% Sangat Baik (SB) 

60-79 % Baik (B) 

40-59 % Cukup (C) 

20-39 % Kurang (K) 

≤ 20% Sangat Kurang 

(Aqip , 2011: 41) 

Dalam penelitian ini, ketuntasan belajar klasikal dapat tercapai apabila      

≥ 75% dari keseluruhan obyek penelitian memperoleh hasil diatas KKM yang 

telah ditentukan (Djamarah, 2013: 108). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat 

dikatakan berhasil apabila siswa memiliki ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 

75% dari keseluruhan jumlah siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. 

 

p    =  Σ siswa yang tuntas belajar x 100% 

Σ siswa 
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3.6.4.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran, 

keterampilan guru, aktivitas siswa, penilaian sikap, penilaian kinerja dan catatan 

lapangan dalam pembelajaran IPS dengan materi proses mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

Adapun data ketrampilan guru dan aktivitas siswa dianalisis berdasarkan 

kriteria/kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang berdasarkan skor yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Poerwanti dkk (2008: 6.9) untuk mengolah data skor dapat 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median, Untuk menentukan median, digunakan rumus: 

Median = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 +𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

2
  

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

kurang) 

Kemudian dapat menghitung data skor dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  n = ( T- R) + 1 

Keterangan:  

R = skor terendah    

T = skor tertinggi   

n = banyaknya skor   
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Menurut Herryanto dan Hamid (2008: 5.3), untuk menentukan kuartil 

digunakan rumus sebagai berikut: 

1. K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
1

4 
 ( n +2 ) untuk data genap atau K1 = 

1

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

2. K2 = median   

Letak K2 = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

3. K3 = kuartil ketiga,   

Letak K3 = 
1

4
 (3n +2 ) untuk data genap atau  K3 = 

3

4 
 (n + 1)  untuk data ganjil 

4. K4= kuartil keempat = T, karena kuartil keempat merupakan data lengkap, 

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif sebagai berikut 

Tabel 3.6 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

K3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

K2 ≤ skor < K3 Baik 

K1 ≤ skor < K2 Cukup 

R ≤ skor < K1 Kurang 

(Herrhyanto, 2009:5.3) 

Tabel 3.7 

Kriteria Skor Keterampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori 

42,5  ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik 

28 ≤ skor < 42,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 28 Cukup 

0 ≤ skor < 13,5 Kurang 

Tabel 3.8 

Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

33,5 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik 

22 ≤ skor < 33,5 Baik 

10,5  ≤ skor < 22 Cukup 

0 ≤ skor < 10,5 Kurang 
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3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Melalui model Think Pair Share (TPS) berbantuan media Powerpoint 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN 

Sampangan 01 Semarang dengan indikator : 

a. Ketrampilan guru pada mata pelajaran IPS melalui model  Think Pair 

Share (TPS) berbantuan media Powerpoint meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik (B) 28 ≤ skor < 42,5 dalam lembar observasi 

pengamatan. 

b. Aktivitas siswa pada mata pelajaran IPS melalui model  Think Pair Share 

(TPS) berbantuan media Powerpoint meningkat dengan kriteria sekurang-

kurang nya baik (B) 22 ≤ skor < 33,5 dalam lembar observasi pengamatan.  

c. Siswa kelas VA SD N Sampangan 01 Semarang mengalami ketuntasan 

belajar klasikal sebesar ≥ 75% dengan KKM ≥ 68 dalam pembelajaran IPS 

melalui model think pair share berbantuan media Powerpoint. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian tindakan kelas melalui model think pair share dengan 

media powerpoint yang diperoleh dari hasil tes dan nontes yang terlaksana dalam 

tiga siklus dengan setiap siklusnya satu kali pertemuan selama tiga jam pelajaran 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berupa keterampilan guru, 

aktivitas siswa, serta hasil belajar IPS siswa di kelas VA SDN Sampangan 01 

Semarang. Hasil tes tersebut diperoleh dari observasi pada saat pembelajaran dan 

evaluasi yang dilaksanakan di setiap akhir pertemuan pada setiap siklus untuk 

melihat dan mengukur peningkatan pemahaman materi yang diajarkan kepada 

siswa. Data kualitatif yang diperoleh yaitu berupa hasil observasi pada saat 

berlangsungnya pembelajaran yang berupa keterampilan guru dan aktivitas siswa 

yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil tes yang diperoleh di 

setiap evaluasi berupa data kuantitatif. Berikut ini akan dipaparkan hasil 

penelitian yang terdiri atas keterampilan guru, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran IPS, dan hasil belajar IPS melalui model think pair share dengan 

media powerpoint pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. 
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4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1 Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument 

penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share pada kompetensi dasar menghargai 

jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia dengan indikator sebagai berikut: 

1) Mengemukakan alasan jepang memberi janji kemerdekaan pada 

Indonesia. 

2) Menganalisis usaha persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh 

BPUPKI. 

3) Menganalisis usaha persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh PPKI. 

4) Menunjukkan contoh sikap kerja sama terhadap usaha mempersiapkan 

kemerdekaan 

b. Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai 

sumber dari internet yang relevan dan media pembelajaran powerpoint 

dengan menampilkan materi tentang usaha mempersiapkan kemerdekaan 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan model Think Pair Share 
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e. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat hal-hal yang penting 

saat pembelajaran IPS berlangsung. 

4.1.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus I merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh 

peneliti guna meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN 

Sampangan 01 Semarang dengan menggunakan model think pair share dengan 

media powerpoint.  

Kegiatan pada pertemuan siklus I ini meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. 

a. Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan dalam pelaksanaan pembelajaran ini diawali dengan 

pengkondisian kelas, guru meminta salah seorang siswa untuk memimpin doa 

terlebih dahulu karena pembelajaran IPS dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB. 

Setelah selesai berdoa, guru melaksanakan presensi terlebih dahulu, apakah ada 

siswa yang tidak masuk sekolah pada pagi itu. Dari hasil presensi yang 

dilaksanakan oleh guru, semua siswa yang berjumlah 33 anak hadir semua. 

Kegiatan apersepsi dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab “Indonesia 

dahulu pernah dijajah oleh bangsa lain, namun bagaimana usaha para pejuang 

kita dalam menghadapi penjajahan tersebut?” Setelah melakukan Tanya jawab 

guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tujuan 

siswa akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. 

Selanjutnya guru mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan 

dipelajari yaitu tentang Usaha Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. 
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b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti ini terdiri dari tiga tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, serta 

konfirmasi. Eksplorasi merupakan kegiatan menggali kemampuan / pengetahuan 

siswa, dimana dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan peneliti ini adalah 

mengeksplorasi kembali pengetahuan siswa terhadap materi tentang penjajahan 

jepang dengan mengamati media powerpoint yang berisi materi tentang 

penjajahan jepang dan alasan jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia.  

Kemudian guru memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang 

ditampilkan dalam powerpoint. Siswa menyimak penjelasan materi dari guru. 

Setelah itu siswa mengamti media powerpoint kembali dan mengamati gambar 

serta penjelasan yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya siswa mendengarkan 

penjelasan guru. Setelah siswa mengamati media powerpoint siswa diberi 

pertanyaan yang jawabannya dipikirkan secara individu oleh siswa, kemudian 

siswa diminta menuliskan jawaban pada buku mereka masing-masing (think). 

Selain untuk melatih cara berpikir anak secara individu, pemberian pertanyaan 

tersebut juga bertujuan agar siswa memiliki catatan penting mengenai 

pembahasan materi yang dipelajari.  

Elaborasi disini merupakan berbagai kegiatan yang melibatkan peran aktif 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dalam penelitian siklus I ini, kegiatan 

elaborasi yang dilaksanakan oleh peneliti meliputi pembentukan kelompok kecil 

dengan anggota 2-3 orang kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan soal 

yang telah diberikan oleh guru (pair). Kemudian beberapa siswa membacakan 

hasil diskusinya ke depan kelas diantaranya ada kelompoknya Sri Rahayu dan 
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Nisa Andini, Fatma dan Wahyu sementara kelompok lain yang tidak maju 

mendengarkan dan menyampaikan pendapat apabila ada yang tidak sama (share). 

Konfirmasi dalam kegiatan inti ini peneliti memberikan penguatan bagi 

siswa yang telah aktif selama proses pembelajaran berlangsung tadi. Selain itu 

guru memberikan konfirmasi dari pelaksanaan diskusi yang telah dilaksanakan 

oleh siswa.  

c. Penutup 

Dalam kegiatan penutup ini, kegiatan yang dilaksanakan peneliti adalah 

menanyakan kepada siswa apakah sudah memahami materi pembelajaran atau 

belum, apabila belum siswa diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang belum dipahami tersebut. Kemudian guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran yang berlangsung tadi. Selanjutnya, siswa 

diberi soal evaluasi yang harus dikerjakan guna mengukur seberapa jauh 

pemahaman siswa tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. 

Pembelajaran berakhir dengan guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

berupa tugas untuk mempelajari materi peristiwa perumusan dasar negara. 

4.1.1.3 Observasi 

Kegiatan observasi ini dilakukan secara langsung oleh observer pada saat 

proses pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media 

powerpoint. Kegiatan yang diamati meliputi : (1) Keterampilan guru (2) 

Aktivitas siswa; dan (3) Hasil belajar siswa melalui model think pair share 

berbantuan media powerpoint.  
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a. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil dari pengamatan guru kolabolator selaku observer dengan 14 kriteria 

penilaian keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN 

Sampangan 01 Semarang melalui model think pair share berbantuan media 

powerpoint diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator 

Deskriptor 

tampak Skor 
Katego

ri 
a b c d 

1 
Mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran  
- √ √ √ 3 Baik 

2 Melakukan apersepsi  √ √ √ - 3 Baik 

3 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa  

√ - √ - 2 Cukup 

4 
Mengeksplor pengetahuan awal 

siswa  
√ - √ - 2 Cukup 

5 
Menjelaskan materi pelajaran 

berbantuan media powerpoint  
√ √ √ - 3 Baik 

6 
Membimbing siswa dalam 

menyimak slide powerpoint  
- √ √ - 2 Cukup 

7 
Memberikan permasalahan yang 

relevan  
√ - √ - 2 Cukup 

8 
Membimbing siswa untuk 

memikirkan jawaban  individu  
- √ - √ 2 Cukup 

9 
Membimbing pembentukan 

kelompok  
√ - √ √ 3 Baik 

10 
Membimbing   siswa dalam 

berdiskusi bersama pasangannya  
√ √ √ - 3 Baik 

11 Membimbing jalannya diskusi  - √ √ - 2 Cukup 

12 
Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi  
√ - √ - 2 Cukup 

13 
Memberikan penguatan pada siswa 

terhadap hasil kerjanya  
√ - √ - 2 Cukup 

14 Memberi tindak lanjut  - √ - √ 2 Cukup 

Jumlah skor total 33 

Baik Rerata 2,35 

% Keberhasilan 58,92% 
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Klasifikasi kategori nilai untuk lembar keterampilan guru adalah: 

Skala Penilaian Kategori 

42,5  ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik 

28 ≤ skor < 42,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 28 Cukup 

0 ≤ skor < 13,5 Kurang 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator pada lembar observasi 

keterampilan guru sebagai berikut: 

Skor Kategori 

3  ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik 

2 ≤ skor < 3 Baik 

1 ≤ skor < 2 Cukup 

0 ≤ skor < 1 Kurang 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat simpulkan bahwa perolehan skor keterampilan 

guru selama melaksanakan penelitian siklus I adalah 33 poin dengan rata-rata skor 

2,35 yang termasuk kedalam kategori baik.Indikator akan dirinci secara lebih jelas 

sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Siklus I 

 

Keterangan: 
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1) Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran  

Perolehan skor keterampilan guru pada indikator Mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran adalah 3 poin. Deskriptor yang tampak dalam 

pembelajaran adalah guru memberikan salam ketika masuk kelas. Deskriptor 

kedua yakni memimpin do’a, guru meminta salah satu siswa untuk 

memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Dan 

Deskriptor ketiga adalah mengecek kehadiran siswa, sebelum memulai 

pembelajaran guru mengecek kehadiran siswa dengan memanggil satu per 

satu nama siswa. Untuk Deskriptor yang belum tampak adalah guru belum 

memulai pembelajaran tepat waktu karena guru terlalu lama menyiapkan 

media pembelajaran yang akan digunakan. 

2) Melakukan apersepsi 

Indikator keterampilan guru dalam melakukan apersepsi memperoleh skor 

sebanyak 3 poin. Deskriptor pertama yakni mengaitkan apersepsi dengan 

masalah pokok / materi yang akan dibahas. Guru memberikan apersepsi 

dengan bertanya hal-hal atau masalah yang berkaitan dengan pokok 

pembelajaran atau materi yang akan dibahas, sehingga mengarahkan siswa 

untuk lebih siap belajar. Pada kegiatan membuka pelajaran guru sudah 

memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi yang akan dibahas berupa 

pertanyaan “anak-anak, indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, 

namun bagaimana sikap dan semangat para pejuang kita dalam menghadapi 

para penjajah tersebut?”. Deskriptor yang kedua adalah apersepsi 

disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, disini guru memberikan 
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pertanyaan sesuai taraf perkembangan siswa sehingga siswa mudah 

memahami maksud dari pertanyaan guru. Deskriptor yang ketiga adalah 

membangkitkan motivasi siswa, dalam penyampaian apersepsi guru 

mengajak siswa untuk menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan 

pokok bahasan atau materi yang akan dipelajari yakni lagu “maju tak gentar”  

serta guru memberikan motivasi agar anak memiliki semangat belajar seperti 

semangat para pejuang Indonesia dalam melawan penjajah sehingga siswa 

lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran.  Sedangkan untuk 

Deskriptor yang belum tampak adalah menarik perhatian siswa, hal ini belum 

tampak karena ada beberapa siswa yang kurang tertarik terhadap apersepsi 

yang diberikan guru dan kurang memberikan respon atau menanggapi 

pertanyaan yang diberikan oleh guru serta terlihat dari masih adanya siswa 

yang asyik bercanda dengan temannya. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa 

Dalam indikator keterampilan ini, guru memperoleh skor 2 poin. 

Deskriptor yang tampak meliputi guru menyampaikan tujuan pembelajaran,  

serta guru menyampaikan tahapan kegiatan belajar siswa. Sedangkan 

deskriptor yang belum tampak yaitu tujuan pembelajaran yang disampaikan 

sesuai dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran disampaikan 

dengan jelas. Guru menyampaikan tujuan dan tahapan kegiatan terlalu cepat 

dan hanya disampaikan secara garis besarnya saja sedangkan siswa-siswa 
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masih gaduh sehingga suara guru terdengar kurang jelas serta ada beberapa 

tujuan yang belum tersampaikan. 

4) Mengeksplor pengetahuan awal siswa 

Perolehan skor guru dalam indikator keterampilan mengeksplor 

pengetahuan awal siswa adalah 2 poin. Deskriptor yang tampak adalah 

keterampilan memberikan stimulus/rangsangan berpikir siswa serta 

stimulus/rangsangan yang diberikan sesuai dengan materi. Sedangkan 

deskriptor yang belum tampak adalah, rangsangan atau stimulus belum 

disampaikan dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar serta kurang 

jelas dan menarik terlihat beberapa siswa masih berbicara sendiri dengan 

temannya dan enggan memberikan respon terhadap stimulus atau rangsangan 

yang diberikan oleh guru. 

5) Menjelaskan materi pelajaran melalui media powerpoint  

Pada indikator keterampilan menjelaskan ini, guru memperoleh skor 3 

poin.  Ketiga deskriptor yang tampak adalah penyampaian materi sudah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dicantumkan pada RPP, 

penjelasan yang disampaikan oleh guru juga sudah menarik karena 

menggunakan bantuan media powerpoint disertai kegiatan tanya jawab 

sehingga penyajian materi lebih nyata, dan penjelasan yang diberikan oleh 

guru sudah runtut sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran RPP. Guru 

kolabolator tidak memberikan skor pada deskriptor penjelasan yang diberikan 

oleh guru sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar. 
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6) Membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint 

Skor yang diberikan oleh guru kolabolator adalah 2 poin. Deskriptor yang 

tampak adalah guru meminta siswa untuk tidak gaduh dalam menyimak slide 

powerpoint dan guru telah membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

Untuk Deskriptor yang belum tampak adalah guru belum memberikan 

penjelasan secara umum kepada siswa mengenai slide powerpoint yang 

ditayangkan serta guru belum menegur siswa yang tidak menyimak slide 

powerpoint serta tetap melanjutkan penayangan slide powerpoint  sehingga 

konsentrasi beberapa siswa agak terganggu. 

7) Memberikan permasalahan yang relevan 

Dalam indikator ketampilan ini guru memperoleh skor sebanyak 2 poin. 

Deskriptor yang tampak dalam indikator ini adalah permasalahan yang 

diberikan sesuai dengan indikator dan permasalahan sesuai dengan materi 

yang diajarkan akan tetapi permasalahan yang diberikan dalam siklus 1 ini 

belum sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan kurang dapat 

dipecahkan oleh siswa. Sehingga ada beberapa siswa yang merasa kesulitan 

dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

8) Membimbing siswa untuk memikirkan dan menuliskan jawaban secara 

individu tentang permasalahan yang disampaikan 

Skor untuk guru pada indikator membimbing siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara individu terhadap permasalahan yang 

disampaikan adalah 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak yaitu 

guru memberikan arahan kepada siswa dan memfasilitasi siswa yang 
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membutuhkan. Sedangkan Deskriptor yang belum tampak adalah guru belum 

memonitor siswa saat pembelajaran dan belum mengadakan pendekatan 

secara pribadi kepada siswa. 

9) Membimbing siswa dalam pembentukan dalam kelompok  

Pada ketrampilan membimbing siswa dalam pembentukan kelompok, skor 

yang diperoleh guru adalah 3. Deskriptor yang telah tampak adalah guru 

membentuk kelompok secara berpasangan , mengatur posisi tempat duduk 

setiap kelompok , guru membagikan lembar kerja siswa pada setiap 

kelompok, namun guru belum memberikan petunjuk alokasi waktu untuk 

mengerjakan tugas dalam diskusi kelompok.’ 

10) Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya 

Skor yang diperoleh guru dalam indikator ketrampilan ini adalah 3. 

Deskriptor yang tampak adalah guru memberikan petunjuk pada kelompok 

diskusi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

gagasannya dalam diskusi kelompok serta membimbing kelompok diskusi 

yang mengalami kesulitan namun guru belum menindak lanjuti hasil diskusi. 

11) Memonitor jalannya diskusi  

Dalam indikator ini guru memperoleh skor 2 poin. Deskriptor yang 

tampak adalah posisi guru bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat) guru 

mengelilingi setiap pasangan kelompok secara bergantian serta guru 

mengadakan variasi kegiatan dalam kelas (pembelajaran klasikal, kelompok 

dan individual). Sedangkan Deskriptor yang belum tampak adalah suara guru 
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dalam pembelajaran belum cukup jelas dan keras serta guru belum melakukan 

kontak pandang secara merata dengan seluruh siswa. 

12) Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas   

Pada indikator ketrampilan ini, skor yang diperoleh guru adalah 2. 

Deskriptor yang tampak diantaranya adalah guru telah memberi kesempatan 

siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi dan guru menunjuk kelompok 

untuk maju ke depan. Deskriptor yang belum tampak adalah guru belum 

memberikan kesimpulan terhadap hasil presesntasi siswa serta belum 

memberikan penjelasan bagaimana cara mempresentasikan yang baik, 

sehingga siswa masih sekedar membacakan hasil diskusi nya dengan suara 

yang kurang keras. 

13) Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya  

Pada indikator memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 

guru memperoleh skor 2. Pada proses pembelajaran guru sudah memberikan 

penguatan dalam bentuk verbal serta penguatan diberikan dalam bentuk non 

verbal seperti tepuk tangan. Akan tetapi penguatan dari guru belum 

disampaikan dengan bahasa yang padat, singkat dan jelas dan belum 

diberikan secara menyeluruh kepada semua siswa agar lebih aktif dalam 

pembelajaran . Guru hanya memberikan penguatan kepada beberapa siswa. 

14) Memberi tindak lanjut  

Pada indikator memberi tindak lanjut, guru memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Pada kegiatan menutup pelajaran guru melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan membagikan lembar 
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evaluasi pada masing-masing siswa. Setelah siswa selesai mengerjakan soal 

evaluasi, guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. Akan tetapi dalam kegiatan menutup pelajaran guru belum 

membuat simpulan dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

 Sesuai dengan data tersebut, terdapat 9 aspek mendapat kategori cukup 

yaitu mengeksplor pengetahuan awal siswa, membimbing siswa dalam 

menyimak slide powerpoint, menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan siswa , memberikan permasalahan yang relevan, membimbing siswa 

untuk memikirkan jawaban secara individu,  membimbing jalannya diskusi, 

membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi, memberi 

penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya serta memberi tindak lanjut; 

serta 5 aspek mendapat kategori baik yaitu mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran, melakukan apersepsi , menjelaskan materi pelajaran 

melalui media powerpoint, membimbing siswa dalam pembentukan 

kelompok, dan  membimbing siswa dalam berdiskusi; sedangkan untuk 

kategori sangat baik belum ada aspek yang terlihat dalam pelaksanaan 

keterampilan guru pda siklus I ini. 

b. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil dari pengamatan observer dengan 11 kriteria penilaian aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang 

yang berjumlah 33 orang siswa pada siklus I melalui model pembelajaran think 

pair share dengan media powerpoint diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 4.2  

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Indikator 

 Aktivitas Siswa 

Perolehan skor   Jumlah Rata-rata 

Skor 4 3 2 1 0 

.1.  Kesiapan siswa 

menerima pelajaran  

12 18 3 - - 108 3,27 

2. Kemampuan 

menanggapi apersepsi 

dan menjawab 

pertanyaan  guru  

4 17 10 2 - 89 2,69 

3. Kemampuan siswa 

menyimak 

penyampaian tujuan 

pembelajaran dan 

tahapan kegiatan 

pembelajaran. 

5 8 15 5 - 79 2,39 

4. Kemampuan 

mengeksplor 

pengetahuan awalnya  

- 15 11 7 - 74 2,24 

5. Kemampuan siswa 

menerima materi 

pelajaran melalui 

media powerpoint  

4 10 16 3 - 81 2,46 

6. Kemampuan siswa 

menyimak slide 

Powerpoint  

5 10 18 - - 86 2,61 

7. Menuliskan ide / 

gagasan hasil 

Pemikiran secara 

individu (Think)  

10 9 14 - - 95 2,88 

8. Kemampuan siswa 

berdiskusi 

berpasangan (Pair)  

12 8 13 - - 98 2,97 

9. Kemampuan siswa 

Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok (Share)  

4 8 10 11 - 71 2,15 

10. Kemampuan siswa 

membuat rangkuman 

- 13 20 - - 79 2,39 

11. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal 

evaluasi  

10 14 9 - - 100 3,03 

Jumlah Skor rata-rata  29,08 

Persentase  66 % 

Kategori  Baik 
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Keterangan : 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar aktivitas siswa sebagai 

berikut. 

Skor  Kategori 

33,5 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik 

22 ≤ skor < 33,5 Baik 

10,5  ≤ skor < 22 Cukup 

0 ≤ skor < 10,5 Kurang 

b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator pada lembar observasi 

aktivitas siswa sebagai berikut: 

Skor Kategori 

3  ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik 

2 ≤ skor < 3 Baik 

1 ≤ skor < 2 Cukup 

0 ≤ skor < 1 Kurang 
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Siklus I 

 

Keterangan: 
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint memperoleh 

jumlah skor rata-rata pada siklus I sebesar 29,08 dengan kategori baik. Perolehan 

skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut ini. 

1)  Kesiapan siswa menerima pelajaran 

Kesiapan siswa dalam menerima pelajaransudah tergolong baik. Terdapat 

12 siswa memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Semua deskriptor 

tampak yaitu siswa datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai, siswa 

berdo’a sebelum pembelajaran dimulai, siswa mempersiapkan buku dan alat 

tulisnya  serta siswa rapi dan tertib duduk di tempat masing-masing. Sedangkan 

terdapat 18 siswa yang memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor 

yang tidak nampak pada siswa tersebut adalah siswa tidak rapi dan tertib duduk 

di tempat masing-masing, masih ada yang berjalan-jalan di kelas ketika 

pembelajaran akan dimulai. Untuk 3 siswa lainnya mendapat skor 2 dengan 

kategori cukup.  Deskriptor yang nampak pasa siswa tersebut adalah siswa 

datang tepat waktu sebelum pelajaran dan siswa berdo’a sebelum pembelajaran 

dimulai. 

2) Kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab pertanyaan 

Pada indikator kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab 

pertanyaan dari guru, memiliki rata-rata skor 2,69 tergolong baik.terdapat 2 

siswa yang mendapatkan skor 1 dengan kategori kurang.  Deskriptor yang 

nampak pada siswa tersebut adalah memperhatikan apersepsi dari guru.  
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Sebanyak 10 siswa menperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang 

nampak pada siswa tersebut adalah memperhatikan apersepsi guru dan, 

merespon apersepsi guru, sedangkan untuk 17 siswa deskriptor yang nampak 

adalah memperhatikan apersepsi guru, menanggapi apersepsi dari guru serta 

memperhatikan pertanyaan dari guru. Serta ada 4 siswa yang memperoleh poin 

4 dengan kategori baik dan semua Deskriptor sudah tampak yakni 

memperhatikan apersepsi guru, menanggapi apersepsi dari guru, 

memperhatikan pertanyaan dari guru dan menjawab pertanyaan dari guru. 

Kemampuan menjawab pertanyaan yang ditunjukkan oleh siswa sudah 

menggunakan kalimat yang jelas, walaupun ada beberapa jawaban yang belum 

tepat. 

3) Kemampuan siswa menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator menyimak penyampaian tujuan 

pembelajaran dan tahapan kegiatan pembelajaran memperoleh skor rata-rata 

2,39 dengan kategori cukup. Sebanyak 5 siswa memperoleh skor 4 dengan 

semua Deskriptor nampak. Terdapat 8 siswa yang mendapat skor 3. Deskriptor 

yang tidak nampak yakni mematuhi aturan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan karena siswa tersebut ada yang terlihat masih ramai sendiri 

dengan temannya ketika pembelajaran dilaksanakan. Siswa yang mendapat 

skor 2 sebanyak 15 orang. Deskriptor yang tidak Nampak yakni siswa dapat 

melaksanakan tahapan kegiatan dengan baik dan mematuhi aturan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sedangkan 5 siswa lainnya 
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mendapatkan skor 1. Deskriptor yang nampak adalah siswa mengerti tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

4) Kemampuan mengeksplor pengetahuan awalnya  

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator mengeksplor pengetahuan awal siswa 

memperoleh skor rata-rata 2,24 dengan kriteria cukup. Terdapat 15 siswa yang 

mendapat skor 3. Deskriptor yang nampak antara lain: siswa memiliki 

pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari, siswa mampu menjawab 

stimulus/rangsangan pengetahuan yang diberikan guru dan siswa tidak gaduh 

saat menerima penjelasan stimulus dari guru. Sedangkan 11 siswa lainnya 

mendapat skor 2 dengan Deskriptor yang nampak yaitu siswa memiliki 

pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari dan siswa mampu menjawab 

stimulus/rangsangan pengetahuan yang diberikan guru. Dan ada 7 siswa yang 

mendapat skor 1. Deskriptor yang nampak hanya siswa memiliki pengetahuan 

tentang materi yang akan dipelajari.  

5) Kemampuan siswa menerima materi pelajaran melalui media powerpoint  

Untuk indikator menerima materi pelajaran berbantuan media powerpoint, 

siswa memeproleh skor rata-rata 2,46 dengan kriteria baik. Ada 4 siswa yang 

mendapat skor 4. Kemudian 20 siswa mendapatkan skor 3, Deskriptor yang 

tidak nampak adalah siswa tidak gaduh dalam menerima penyampaian materi, 

karena siswa tersebut masih terlihat ramai dan belum tenang ketika guru 

menyampaikan materi melalui media powerpoint. Terdapat 16 siswa yang 

mendapatkan skor 2. Deskriptor yang nampak adalah siswa memperhatikan 

penjelasan guru dan siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru. 3 siswa 
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lainnya mendapat skor 1 yakni dengan 1 deskriptor yang muncul siswa 

memperhatikan penjelasan guru. 

6) Kemampuan siswa menyimak slide Powerpoint  

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator menyimak slide powerpoint siswa 

memperoleh rata-rata skor 2,61 dengan kriteria baik. Sebagian besar siswa 

yakni 18 anak mendapatkan skor 2. Deskriptor yang nampak adalah siswa 

memperhatikan slide powerpoint yang ditampilkan guru dan siswa dapat 

menjelaskan isi slide powerpoint. Sedangkan Deskriptor yang paling banyak 

tidak muncul adalah siswa belum duduk rapi di tempat duduk serta siswa tidak 

tenang / membuat keributan selama slide powerpoint ditayangkan, karena 

terdapat beberapa siswa yang terlihat tidak bisa tenang ketika menyimak slide 

powerpoint dan membuat suasana kurang kondusif. 

7) Menulis ide / gagasan hasil pemikiran secara individu (think)  

Untuk indikator menuliskan ide / gagasan secara individu dari pertanyaan 

yang telah disampaikan oleh guru, siswa sudah memperhatikan penyampaian 

permasalahan dengan cermat serta menuliskan jawaban dengan singkat dan 

jelas, namun untuk deskriptor yang lainnya seperti menuliskan gagasan secara 

mandiri belum sepenuhnya terpenuhi karena sebagian siswa masih ada yang 

saling menyontek serta untuk beberapa soal siswa masih meminta tambahan 

waktu untuk menjawab sehingga penulisan jawaban tidak tepat waktu. 

8) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (pair) 

Indikator kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan, siswa sudah 

berpasangan dengan teman sebangku, bertukar pikiran untuk menjawab 
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pertanyaan namun ada beberapa siswa yang masih bergantung pada teman 

kelompoknya untuk menjawab pertanyaan seperti Ellita, Marlina, dan dicky. 

Siswa sudah menuliskan jawaban kelompok pada lembar yang disediakan guru 

dan siswa berdiskusi sesuai waktu yang ditentukan, meskipun ada beberapa 

kelompok yang selesai terlebih dahulu sehingga mereka ramai sendiri. 

9) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (share) 

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator mempresentasikan hasil pekerjaan 

memperoleh skor rata-rata 2,15 dengan kategori cukup. Terdapat 11 siswa yang 

memperoleh skor 1 karena hanya terdapat 1 deskriptor yang nampak yaitu 

ketepatan hasil diskusi.  Sebanyak 10 siswa mendapatkan skor 2 dengan 

kriteria cukup. Deskriptor yang tampak adalah ketepatan hasil diskusi dan 

percaya diri dalam mengemukakan hasil diskusi di depan kelas.  Ada 2 

deskriptor yang tidak tampak pada pertemuan ini yaitu menyampaikan hasil 

diskusi dengan suara yang lantang dan jelas dan memberikan tanggapan 

dengan bahasa yang baik. Hal ini dikarenakan dalam menyampaikan hasil 

diskusi siswa masih malu-malu sehingga suaranya kurang jelas dan siswa 

belum berani memberikan tanggapan atas jawaban teman. Sedangkan 8 siswa 

lainnya mendapatkan skor 3 dengan 1 deskriptor yang tidak Nampak yakni 

memberikan tanggapan dengan bahasa yang baik. Kemampuan memberi 

tanggapan terhadap hasil jawaban kelompok yang maju masih belum begitu 

telihat serta masih ada beberapa kelompok yang tidak memperhatikan 

kelompok yang maju. Serta terdapat 4 siswa yang memperoleh skor 4. 
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10) Kemampuan siswa membuat rangkuman  

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator  kemampuan siswa membuat 

rangkuman memperoleh skor rata-rata 2,39 dengan kriteria cukup. Sebagian 

besar siswa yakni sebanyak 20 siswa memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor 

yang tampak yaitu menulis ringkasan materi yang dipelajari dan membuat 

simpulan materi yang dipelajari. Sebanyak 13 siswa lainnya mendapatkan skor 

3. Indikator yang tidak tampak pada deskriptor indikator ini adalah siswa 

belum berani bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas kepada guru. 

11) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

Berdasarkan tabel 4.2 pada indikator  mengerjakan soal evaluasi 

memperoleh skor rata-rata 3,03 dengan kriteria baik. Sebagian siswa yakni 

sebanyak 10 siswa memperoleh skor 4 dengan 4 deskriptor yang tampak yaitu 

berusaha mengerjakan soal evaluasi sendiri, mengerjakan soal evaluasi sesuai 

petunjuk, mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan menyelesaikan soal 

evaluasi dengan tepat waktu. Sebanyak 14 siswa mendapatkan skor 3. Indikator 

yang tidak tampak pada deskriptor indikator ini adalah mengerjakan soal 

evaluasi sesuai dengan waktu. Dan 9 siswa mendapatkan skor 2, Deskriptor 

yang tidak nampak yakni siswa belum mengerjakan soal dengan tenang dan 

tertib serta belum mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan waktu karena siswa 

tersebut mengerjakan soal evaluasi dengan ramai dan tidak tepat waktu untuk 

mengumpulkannya. 
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c. Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes pada siklus I merupakan hasil tes individu dalam pembelajaran IPS 

melalui model think pair share berbantuan media powerpoint. Jumlah siswa yang 

mengikuti tes siklus I berjumlah 33 siswa. Tes pada siklus I dilakukan dengan cara 

mengerjakan soal evaluasi pada materi usaha mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi usaha mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia melalui model think pair share berbantuan media 

powerpoint pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang dapat dilihat pada 

tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VA Siklus I 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 70,72 

2. Nilai tertinggi 92 

3. Nilai terendah 36 

4. Siswa memenuhi KKM 23 

5. Siswa belum memenuhi KKM 10 

6. Ketuntasan belajar klasikal 69,70% 

7. Ketidaktuntasan belajar klasikal 30,30% 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

secara klasikal pada siklus I sebesar 70,72 dengan perolehan nilai tertinggi 90 dan 

nilai terendah 36. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 23 siswa dan yang 

belum memenuhi KKM sebanyak 10 siswa dengan pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 69,70 % dimana menurut pendapat Aqib pencapaian tersebut 

termasuk dalam kategori baik (2011:41) 
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Gambar 4.3 Diagram Lingkaran Persentase Ketutasan Klasikal Siklus I 

Kenaikan hasil belajar siswa pada pra siklus dengan siklus I dapat dilihat 

pada diagram berikut ini. 

 

Gambar 4.4  Diagram Perbandingan Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus I 

Berdasarkan diagram ketuntasan klasikal 4.3 dapat dilihat bahwa 

ketercapaian ketuntasan sebesar 69,70 %. Hasil tersebut belum mencapai kriteria 

ketuntasan yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu 75%. Sehingga masih perlu 

diadakan perbaikan pada siklus berikutnya. 
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Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

berbantuan media powerpoint pada siklus I dapat dipaparkan dalam tabel 

distribusi nilai sebagai berikut 

Tabel 4.4 Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus I 

No. Kategori Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1. Sangat kurang ≤ 40 3 9,09 % 

2. Kurang  40 < skor ≤ 55 2 6,06 % 

3. Cukup  55 < skor ≤ 70 11 33,33 % 

4. Baik 70 < skor ≤ 85 13 39,39 % 

5. Sangat baik 85 < skor ≤ 100 4 12,12 % 

Jumlah 33 100% 

(Poerwanti, 2008 : 7.9) 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang pada nilai ≤ 40 

sebesar 9,09 % atau sebanyak 3 siswa yang mendapatkan nilai pada rentangan 

tersebut. Sedangkan pada rentang nilai 41 - 55 ada 6,06 % atau sebanyak 2 siswa 

yang mendapatkan nilai pada rentangan tersebut. Pada rentangan nilai tersebut 

siswa masuk ke dalam kategori kurang. Kemudian, pada rentang 56 - 70 sebesar 

33,33 % atau sebanyak 11 siswa, untuk rentang nilai 71-85 yang berkisar sebesar 

39,39% atau sebanyak 13 siswa dikategorikan baik, sedangkan untuk rentangan 

nilai yang dikategorikan sangat baik adalah antara 86-100 dimana ada 12,12 % 

atau sebanyak 4 siswa yang masuk dalam kategori tersebut. 
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Gambar 4.5 Diagram Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus I 

d. Deskripsi Sikap/Karakter Siswa 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I, hasil dari pengamatan observer dengan 4 

kriteria penilaian karakter siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA 

SDN Sampangan 01 Semarang yang berjumlah 33 siswa dengan materi usaha 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui model pembelajaran think pair 

share berbantuan media powerpoint diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Data Hasil Pengamatan Sikap/Karakter Siswa Siklus I 

No  Indikator Karakter 

Siswa  

Perolehan skor Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor 0 1 2 3 4 

1. Bertanggung jawab - 2 5 20 6 96 2,91 

2. Percaya diri - 8 15 10 - 68 2,06 

3. Bersikap santun - 4 9 12 8 90 2,73 

Jumlah skor yang diperoleh                                                 254 

Rata-rata skor total 7,69 

Rata-rata skor 2,56 

Kategori  Baik  
 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar karakter siswa adalah. 

Skor Kategori 

10 s/d 12 Sangat baik (SB) 

7 s/d 9 Baik (B) 

4 s/d 6 Tidak baik (TB) 

0 s/d 3 Sangat Tidak Baik (STB) 
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Gambar  4.6 Diagram Hasil Pengamatan Karakter/Sikap Siswa Siklus I 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa karakter siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus I sebesar 7,69 dengan kategori baik.  

Perolehan skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut ini. 

1) Bertanggung jawab 

Perolehan rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator bertanggung 

jawab adalah 2,91. Pada pelaksanaan tindakan siklus I ini siswa sudah 

melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya, serta tidak ada siswa yang 

menuduh orang lain atau temannya tanpa bukti yang akurat, sedangkan untuk 

deskriptor melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa diminta, sebagian besar 

anak belum memperlihatkan Deskriptor ini, ditunjukkan dari sikap anak yang 

hanya melakukan kegiatan ketika diminta oleh guru seperti presentasi dan 

member tanggapan, selain itu untuk deskriptor mengembalikan barang yang 

dipinjam sudah terlihat, hal ini ditunjukkan ketika ada siswa yang meminjam 

sesuatu dari temannya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya kembali. 

Siswa tidak melakukan perbuatan yang usil terhadap barang milik temannya. 
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Perolehan skor untuk karakter bertanggung jawab ini tergolong dalam kriteria 

yang cukup. 

2) Percaya Diri 

Pada indikator percaya diri, siswa memperoleh rata-rata skor yang paling 

rendah dibanding indikator lainnya yakni 2,06. Sebagian besar siswa pada saat 

mengikuti pelajaran masih belum terlihat percaya diri ketika mengemukakan 

pendapatnya. Terlihat dari pencapaian deskriptor yang meliputi berani 

menyatakan pendapat, berani presentasi di depan kelas, serta berani,bertanya  dan 

menjawab pertanyaan belum terlihat secara maksimal saat pembelajaran. Hanya 

beberapa anak saja yang sudah terlihat percaya diri untuk mengemukakan 

pendapatnya seperti Dicky, Sri rahayu, nisa andini dan deni setyawan. 

3)  Bersikap Santun 

Karakter siswa bersikap santun ini memperoleh rata-rata skor sebesar 2,73. 

Pada indikator ini perolehan skor tergolong cukup, siswa sudah menghindari 

permusuhan dengan teman saat pembelajaran, serta sebagian besar siswa sudah 

menerima nasihat dari guru. sedangkan untuk deskriptor menjaga ketertiban dan 

berbicara dengan tenang belum terlihat secara maksimal dalam pembelajaran 

karena siswa masih terlihat ramai ketika pelaksanaan diskusi berlangsung. 

e. Penilaian Kinerja 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I ini, peneliti memilih melakukan penilaian 

kinerja dalam diskusi siswa. Hasil dari pengamatan observer dengan 4 aspek yang 

diamati selama kegiatan diskusi dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA 

SDN Sampangan 01 Semarang, dengan jumlah 33 siswa pada materi usaha 
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mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui model pembelajaran think pair 

share berbantuan media powerpoint diperoleh data sebagai berikut :  

Tabel 4.6  

Data Hasil Pengamatan Diskusi Siswa Siklus I 

No  Aspek yang diamati   Perolehan skor Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor 1 2 3 4 

1. Merencanakan 

pemecahan masalah 

5 14 8 6 81 2,45 

2. Aktivitas pemecahan 

masalah 

- 20 10 3 82 2,48 

3. Penyusunan laporan 4 7 12 10 94 2,85 

4. Pelaporan/presentasi 15 5 9 4 68 2,06 

Total                                                  325 9,84 

Rata-rata skor                                                                                           2,46 

Kategori                                                                                                  Baik 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar pengamatan diskusi siswa adalah. 

Skor Kategori 

13 s/d 16 Sangat baik (SB) 

9 s/d 12 Baik (B) 

5 s/d 8 Tidak baik (TB) 

1 s/d 4 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

 

Gambar 4.7 Diagram Hasil Pengamatan Diskusi Siswa Siklus I 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa diskusi siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus I sebesar 9,84 dengan kategori baik. 
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Perolehan skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut 

ini. 

1) Merencanakan Pemecahan Masalah 

Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan pemecahan masalah ini 

adalah 2,45. Ketika siswa memperoleh lembar kerja siswa, sebagian besar 

siswa sudah membaca soal namun masih dalam keadaan gaduh dan belum 

berkonsentrasi sepenuhnya pada permasalahan yang akan diselesaikan. 

2) Aktivitas Pemecahan Masalah 

Aspek pemecahan masalah ini, siswa sudah mau berpasangan dengan 

kelompoknya, namun kondisi masih terlihat gaduh. Ada yang gaduh karena 

berdiskusi dengan teman kelompoknya namun ada pula yang gaduh karena 

mengganggu kelompok lain. Perolehan rata-rata skor pada aspek ini adalah 

2,48. 

3) Penyusunan Laporan 

Pada aspek penyusunan laporan, siswa memperoleh rata-rata skor 2,85. 

Dimana aktivitas yang mendominasi adalah siswa sudah menuliskan hasil 

diskusi dengan singkat dan jelas namun penyelesaiannya tidak tepat waktu 

dan siswa masih terlihat gaduh.  

4) Pelaporan / Presentasi 

Perolehan rata-rata skor pada aspek pelaporan ini adalah 2,06 dimana 

perolehan tersebut paling rendah dibanding dengan aspek yang lainnya. Pada 

pembelajaran yang berlangsung, sebagian besar siswa masih pasif dan tidak 

berani maju ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusi. Namun masih 



176 
 

terlihat ada beberapa anak yang sudah berani maju ke depan kelas untuk 

membacakan hasil diskusinya. 

4.1.2.4. Refleksi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian siklus I diperoleh data hasil 

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

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint. 

Hasil dari refleksi ini akan dijadikan bahan perencanaan tindakan pada siklus II. 

Refleksi pada siklus I ini lebih difokuskan pada masalah yang muncul dan 

keberhasilan selama tindakan berlangsung. Berdasarkan deskripsi dan hasil 

observasi pada siklus I, permasalahan dan keberhasilan yang muncul dalam 

pembelajaran adalah: 

a. Keterampilan guru 

Keterampilan mengajar guru ada banyak hal masih belum terlihat ketika 

pembelajaran berlangsung, diawal pembelajaran guru terlambat memulai 

pelajaran dikarenakan terlalu lama mempersiapkan media pembelajaran yang akan 

digunakan, guru belum membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint 

dengan maksimal. Ketika guru menyampaikan materi, guru belum memberikan 

penjelasan secara umum kepada siswa mengenai slide powerpoint yang 

ditayangkan, guru juga belum menegur siswa yang tidak menyimak slide 

powerpoint sehingga masih ada beberapa siswa yang gaduh dan membuat suasana 

kurang kondusif. Penyampaian materi pun belum  dilaksanakan secara runtut, 

ketika penayangan media powerpoint berakhir guru seharusnya menyampaikan 

garis besar materi yang telah disajikan namun guru belum menyampaikannya. 
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Pada saat membimbing jalannya diskusi, guru belum melakukan kontak pandang 

secara keseluruhan kepada siswa. Ketika ada permasalahan dalam pembelajaran, 

guru belum mampu untuk mengatasinya, terlihat ketika ada siswa yang tidak mau 

maju menyampaikan hasil pemikirannya guru belum berhasil membimbing  siswa 

tersebut untuk mau menyampaikan pemikirannya.  

b. Aktivitas siswa 

Pada aktivitas siswa yang belum terlihat adalah pada tahap thinking masih ada 

siswa yang tidak mau berfikir sendiri, mereka masih bekerjasama dengan teman. 

Padahal dalam tahap thinking, siswa diharapkan mampu berfikir secara individu 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada saat guru menyampaikan materi 

masih ada siswa yang tidak mendengarkan, banyak siswa yang tidak paham 

dengan materi sehingga banyak siswa yang tidak merespon pembelajaran. 

Sehingga suasana kurang kondusif dan siswa kurang tepat waktu dalam menjawab 

pertanyaan secara mandiri maupun saat berdiskusi dengan pasangannya. Pada 

tahap pairing, masih ada siswa yang tidak mau bekerjasama dengan temannya, 

mereka ingin mengerjakan sendiri. Selain itu, masih ada beberapa siswa yang 

tidak ikut berpikir dengan pasangannya, sibuk bermain sendiri, bercanda dengan 

teman, dan berjalan-jalan ke tempat kelompok lain. Padahal dalam tahap pairing, 

siswa diharapkan mampu bekerja sama dengan pasangannya dan berdiskusi 

dengan tertib. Dan skor paling rendah yakni pada tahap sharing, sebagian besar 

siswa belum berani dan bersikap malu-malu dalam menyampaikan hasil kerja 

kelompok. Selain itu, pemberian tanggapan terhadap hasil pekerjaan teman  

kurang sehingga kegiatan terkesan kurang komunikatif. Padahal dalam tahap 
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sharing, siswa diharapkan mampu menyampaikan hasil diskusi dengan suara yang 

lantang dan keras sehingga terdengar seluruh kelas dan memberikan tanggapan 

yang baik terhadap pekerjaan teman. Dalam mengerjakan soal evaluasi masih ada 

siswa yang mencontek jawaban teman, dan mengerjakannya dengan ramai. 

Padahal dalam mengerjakan soal evaluasi siswa diharapkan dapat mengerjakan 

sendiri dan tertib. 

c. Hasil belajar 

Hasil belajar siswa pada siklus I ini diperoleh rata-rata kelas 70,72 dengan 

nilai terendah 36 dan nilai tertinggi 92. Sedangkan untuk ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa hanya 69,70% atau sebanyak 23 dari 33 siswa tuntas belajar dan 

30,30 % atau sebanyak 10 dari 33 siswa tidak tuntas belajar. Hasil tersebut belum 

memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75% siswa tuntas 

belajar dengan memenuhi KKM ≥ 68. 

d. Sikap/Karakter Siswa 

Pembentukan karakter siswa di pelaksanaan siklus I ini masih terbilang belum 

terlalu mengena pada siswa. Banyak deskriptor yang masih belum tampak pada 

saat pelaksanaan pembelajaran.  

e. Penilaian Kinerja 

Kegitan diskusi pada siklus I ini, siswa masih terlihat gaduh dan belum aktif 

saat presentasi berlangsung. 

f. Guru tidak lagi mendominasi pembelajaran. Siswa berperan lebih aktif dalam 

pembelajaran. 
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g. Siswa terlihat antusias dengan penggunaan media powerpoint sehingga mereka 

memperhatikan penyampaian materi dengan seksama. 

4.1.2.5. Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi permasalahan yang telah diuraikan tersebut, 

maka pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media 

powerpoint perlu diperbaiki dengan diadakannya pelaksanaan siklus II. Hal-hal 

yang perlu diperbaiki untuk tahap pelaksanaan tindakan selanjutnya adalah : 

a. Guru harus lebih meningkatkan indikator-indikator pada keterampilan guru 

yang sebelumnya belum tampak ketika pembelajaran berlangsung.  

b. Guru sebaiknya datang lebih awal untuk mempersiapkan media yang akan 

digunakan agar tidak terlambat memulai pelajaran. 

c. Guru memberikan penegasan, bahwa dalam taham thinking harus difikirkan 

sendiri. 

d. Guru memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau bekerjasama dengan 

pasangan dan kepada siswa yang bersikap gaduh dan kurang disiplin pada saat 

tahap pairing. 

e. Guru lebih meningkatkan pemberian motivasi kepada siswa secara kelompok 

maupun individu agar lebih berani dalam mengemukakan pendapat dan 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Serta guru harus 

memberikan penguatan dengan segera setelah tingkah laku siswa yang 

diharapkan muncul, agar siswa senang dan bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 
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f. Guru sebaiknya bersikap tegas dan menjelaskan tentang cara dan peraturan 

mengerjakan soal evaluasi. 

g. Penanaman sikap/karakter siswa harus dilakukan dengan cara berulang-ulang 

pada siswa agar dapat terekam dalam ingatan sehingga akan diaplikasikan 

dalam perbuatan yang kemudian akan jadi kebiasaan siswa sehingga guru harus 

lebih sabar dan tegas lagi. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1 Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument 

penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share pada kompetensi dasar menghargai 

jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia dengan indikator sebagai berikut: 

1) Mengemukakan alasan perlunya perumusan dasar negara. 

2) Menganalisis proses perumusan dasar Negara Indonesia dalam sidang 

BPUPKI. 

3) Menganalisis alasan perubahan rumusan piagam jakarta. 

4) Memberikan contoh sikap toleransi terhadap usulan dasar Negara dari 

beberapa tokoh. 

b. Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai 

sumber dari internet yang relevan dan media pembelajaran powerpoint 
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dengan menampilkan materi tentang Proses perumusan dasar Negara 

Indonesia. 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan model Think Pair Share 

berbantuan media powerpoint. 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat hal-hal yang penting 

saat pembelajaran IPS berlangsung. 

4.1.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus II ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran siklus 

I yang dilakukan oleh peneliti guna meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada 

siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang dengan menggunakan model think 

pair share berbantuan media powerpoint. 

Kegiatan pada pertemuan siklus II ini meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. 

(a)  Pendahuluan 

Sebelum pembelajaran dimulai, guru mengkondisikan siswa agar tenang 

terlebih dahulu. Guru datang lebih awal untuk mempersiapkan media 

pembelajaran yang akan digunakan. Kegiatan pendahuluan dalam pelaksanaan 

pembelajaran ini diawali dengan doa terlebih dahulu karena pembelajaran IPS 

dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB. Setelah selesai berdoa, guru 

mengkondisikan kelas dan melaksanakan presensi terlebih dahulu, apakah ada 

siswa yang tidak masuk sekolah pada pagi itu. Dari hasil presensi yang 
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dilaksanakan oleh guru, siswa yang hadir sebanyak 32 siswa karena ada 1 siswa 

yang tidak hadir yakni MSS. Kegiatan apersepsi dilaksanakan dengan guru 

mengajak siswa untuk menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” dengan tujuan siswa 

akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kemudian 

setelah bernyanyi, guru melakukan tanya jawab “Apa itu dasar negara? mengapa 

sebuah Negara harus mempunyai dasar?”. Setelah melakukan tanya jawab, 

selanjutnya guru mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan 

dipelajari yaitu tentang proses perumusan dasar Negara. 

(b) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti ini terdiri dari tiga tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, serta 

konfirmasi. Eksplorasi merupakan kegiatan menggali kemampuan / pengetahuan 

siswa, dimana dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan peneliti ini adalah 

meminta siswa untuk mempersiapkan alat tulis dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran serta langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya mengeksplorasi 

atau menggali pengetahuan siswa kembali dengan memberikan rangsangan / 

stimulus terhadap materi tentang sidang BPUPKI yang membahas Rumusan dasar 

negara dengan mengamati media powerpoint.  Kemudian siswa menyimak 

penyampaian materi  tentang  proses perumusan dasar Negara yang disampaikan 

oleh guru berbantuan media powerpoint Setelah siswa mengamati media 

powerpoint siswa diberi pertanyaan yang jawabannya dipikirkan secara individu 

oleh siswa, kemudian siswa diminta menuliskan jawaban pada buku mereka 

masing-masing (think). Selain untuk melatih cara berpikir anak secara individu, 

pemberian pertanyaan tersebut juga bertujuan agar siswa memiliki catatan penting 
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mengenai pembahasan materi yang dipelajari. Kemudian guru memberikan 

penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang ditampilkan dalam powerpoint. 

Siswa menyimak penjelasan materi dari guru. Setelah itu siswa mengamati media 

powerpoint kembali dan mengamati gambar serta penjelasan yang ditampilkan 

pada layar. Selanjutnya siswa mendengarkan penjelasan guru dan mendapat 

pertanyaan kembali untuk dipikirkan secara mandiri. 

Kegiatan elaborasi dalam penelitian siklus II ini, meliputi pembentukan 

kelompok kecil dengan anggota 2 orang kemudian siswa diminta untuk 

mendiskusikan soal yang telah diberikan oleh guru secara berpasangan (pair). 

Guru memberikan waktu berpikir dan membimbing diskusi yang terjadi dalam 

kelompok. Setelah waktu berdiskusi habis, beberapa siswa membacakan hasil 

diskusinya kedepan kelas diantaranya ada kelompoknya Nandya dan Amel, Deni 

dan Rafika, Ellita  dan Erdio, Dicky dan Kristin serta kelompoknya Elli dan Lilin 

sementara kelompok lain yang tidak maju mendengarkan dan menyampaikan 

pendapat apabila ada yang tidak sama (share). 

Konfirmasi dalam kegiatan inti ini peneliti memberikan penguatan bagi 

siswa yang telah aktif selama proses pembelajaran berlangsung tadi baik secara 

verbal berupa ucapan “Bagus,pintar, hebat” maupun secara non verbal berupa 

tepuk tangan. Selain itu guru memberikan konfirmasi dari pelaksanaan diskusi 

yang telah dilaksanakan oleh siswa. Serta guru menanyakan kepada siswa apakah 

sudah memahami materi pembelajaran atau belum, apabila belum siswa 

diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami 

tersebut 
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(c) Penutup 

Dalam kegiatan penutup ini, kegiatan yang dilaksanakan peneliti adalah 

guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang berlangsung tadi. 

Selanjutnya, siswa diberi soal evaluasi yang harus dikerjakan guna mengukur 

seberapa jauh pemahaman siswa tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan 

tadi. Pembelajaran berakhir dengan guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

berupa tugas untuk mempelajari materi tentang peran tokoh persiapan 

kemerdekaan serta cara menghargai jasa tokoh tersebut. 

4.1.2.3 Observasi 

Seperti halnya siklus I, pada pelaksanaan tinddakan siklus II ini pun 

kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh observer pada saat proses 

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint. 

Kegiatan yang diamati meliputi : (1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

melalui model think pair share berbantuan media powerpoint; (2) Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media 

powerpoint; dan (3) Hasil belajar siswa melalui model think pair share 

berbantuan media powerpoint.  

a. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil dari pengamatan guru kolabolator selaku observer dengan 14 kriteria 

penilaian keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN 

Sampangan 01 Semarang dengan materi Proses perumusan dasar negara melalui 

model pembelajaran think pair share dengan media powerpoint diperoleh data 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.7  

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

N

o 
Indikator 

Deskriptor 

tampak Skor Kategori 

a b c d 

1 
Mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran  
√ √ √ √ 4 

Sangat 

Baik 

2 Melakukan apersepsi  √ √ √ - 3 Baik 

3 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa  

√ √ √ - 3 Baik 

4 
Mengeksplor pengetahuan awal 

siswa  
√ √ √ - 3 Baik 

5 
Menjelaskan materi pelajaran 

berbantuan media powerpoint  
√ √ √ - 3 Baik 

6 
Membimbing siswa dalam 

menyimak slide powerpoint  
- √ √ - 2 Cukup 

7 
Memberikan permasalahan yang 

relevan  
√ √ - √ 3 Baik 

8 

Membimbing siswa untuk 

memikirkan dan menuliskan 

jawaban secara individu tentang 

permasalahan yang disampaikan  

- √ - √ 2 Cukup 

9 
Membimbing  siswa dalam 

pembentukan kelompok  
√ - √ √ 3 Baik 

10 
Membimbing   siswa dalam 

berdiskusi bersama pasangannya  
√ √ √ - 3 Baik 

11 Memonitor jalannya diskusi  - √ √ - 3 Baik 

12 

Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas   

√ - √ - 3 Baik 

13 
Memberikan penguatan pada siswa 

terhadap hasil kerjanya  
√ √ √ - 3 Baik 

14 Memberi tindak lanjut  √ √ - √ 3 Baik 

Jumlah skor total 41 

Baik Rerata 2,92 

% Keberhasilan 73 % 
 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar keterampilan guru adalah: 

Skala Penilaian Kategori 

42,5  ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik 

28 ≤ skor < 42,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 28 Cukup 

0 ≤ skor < 13,5 Kurang 
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Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator pada lembar observasi 

keterampilan guru sebagai berikut: 

Skor Kategori 

3  ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik 

2 ≤ skor < 3 Baik 

1 ≤ skor < 2 Cukup 

0 ≤ skor < 1 Kurang 
 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat simpulkan bahwa perolehan skor keterampilan 

guru selama melaksanakan penelitian siklus II adalah 41 poin dengan rata-rata 

skor 2,92 yang termasuk kedalam kategori baik. Dalam skor ketrampilan guru 

yang telah diperoleh dapat dilihat adanya kenaikan dari siklus I yang hanya 33 

poin menjadi 41 poin pada siklus II sebesar  8 poin atau sebesar 14,28 %. 

Kenaikan ketrampilan mengajar guru dapat dilihat pada diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.8 Diagram Perbandingan Skor Keterampilan Guru Siklus I dan II 
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Indikator akan dirinci secara lebih jelas sebagai berikut. 

1) Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran  

Dalam  indikator mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

(ketrampilan membuka pelajaran dan mengelola kelas) ini, guru sudah 

memperoleh skor 4 poin dimana pada siklus I hanya memperoleh skor 3 poin. 

Deskriptor yang tercantum dalam indikator mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran sudah terlihat dalam pembelajaran siklus II, 

Deskriptor tersebut meliputi guru memulai pembelajaran tepat waktu, guru 

meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum 

pembelajaran dimulai, memberi salam, serta mengecek kehadiran siswa, 

sebelum memulai pembelajaran guru mengecek kehadiran siswa dengan 

memanggil satu per satu nama siswa.  
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Gambar 4.9  Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 
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2) Melakukan apersepsi  

Skor yang diperoleh guru dalam ketrampilan melakukan apersepsi ini 

adalah 3 poin. Sama seperti pada siklus I, Deskriptor yang telah berhasil 

dilaksanakan meliputi  guru mengaitkan apersepsi dengan masalah pokok / 

materi yang akan dibahas, guru memberikan apersepsi dengan bertanya hal-

hal atau masalah yang berkaitan dengan pokok pembelajaran atau materi yang 

akan dibahas, sehingga mengarahkan siswa untuk lebih siap belajar. Pada 

kegiatan membuka pelajaran guru sudah memberikan apersepsi dengan 

mengaitkan materi yang akan dibahas berupa pertanyaan “Apa itu dasar 

Negara? Mengapa sebuah Negara harus mempunyai dasar?”. Deskriptor 

yang kedua adalah apersepsi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, 

disini guru memberikan pertanyaan sesuai taraf perkembangan siswa 

sehingga siswa mudah memahami maksud dari pertanyaan guru. Deskriptor 

yang ketiga adalah membangkitkan motivasi siswa, dalam penyampaian 

apersepsi guru mengajak siswa untuk menyanyikan sebuah lagu yang 

berkaitan dengan pokok bahasan atau materi yang akan dipelajari yakni lagu 

“Garuda Pancasila”  serta guru memberikan motivasi agar anak memiliki 

semangat belajar dan lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran.   

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa  

Pada keterampilan menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan  ini, guru memperoleh skor 3 poin. Deskriptor yang tampak meliputi 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang 
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disampaikan sesuai dengan indikator pembelajaran, serta guru menyampaikan 

tahapan kegiatan belajar siswa namun penyampaiannya masih terlihat kurang 

jelas serta belum disampaikan secara rinci. 

4) Mengeksplor pengetahuan awal siswa 

Perolehan skor guru dalam indikator keterampilan mengeksplor 

pengetahuan awal siswa adalah 3 poin. Terjadi peningkatan satu poin 

dibandingkan pada siklus I. Deskriptor yang tampak adalah keterampilan 

memberikan stimulus/rangsangan berpikir siswa, disampaikan dengan 

menggunakan kalimat yang baik dan benar serta stimulus/rangsangan yang 

diberikan sesuai dengan materi. Sedangkan deskriptor yang belum tampak 

adalah, rangsangan atau stimulus kurang jelas dan menarik terlihat beberapa 

siswa masih berbicara sendiri dengan temannya dan enggan memberikan 

respon terhadap stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh guru. 

5) Menjelaskan materi pelajaran melalui media powerpoint  

Pada indikator keterampilan menjelaskan ini, guru memperoleh skor 3 

poin. Masih terlihat sama seperti pelaksanaan pembelajaran pada siklus I. 

Ketiga deskriptor yang tampak adalah penyampaian materi sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah dicantumkan pada RPP yakni tentang 

perumusan dasar negara, penjelasan yang disampaikan oleh guru juga sudah 

menarik karena menggunakan bantuan media powerpoint disertai kegiatan 

tanya jawab sehingga penyajian materi lebih nyata, dan penjelasan yang 

diberikan oleh guru sudah runtut sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran RPP. Untuk deskriptor yang belum tampak adalah  pada 
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deskriptor penyampaian materi dari guru belum menggunakan bahasa yang 

baik dan benar. Guru terkadang menggunakan bahasa daerah dalam 

menjelaskan materi kepada siswa.  

6) Membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint  

Ketrampilan membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint pun 

belum mengalami peningkatan. Skor yang diberikan oleh guru kolabolator 

adalah 2 poin. Deskriptor yang tampak yakni guru meminta siswa untuk tidak 

gaduh dalam menyimak slide powerpoint dan guru telah membimbing siswa 

yang mengalami kesulitan. Untuk Deskriptor yang belum tampak adalah guru 

belum memberikan penjelasan secara umum kepada siswa mengenai slide 

powerpoint yang ditayangkan serta guru belum menegur siswa yang tidak 

menyimak slide powerpoint serta tetap melanjutkan penayangan slide 

powerpoint  sehingga konsentrasi beberapa siswa agak terganggu. 

7) Memberikan permasalahan yang relevan  

Pada indikator ketampilan ini guru memperoleh skor sebanyak 3 poin. 

Mengalami peningkatan sebanyak 1 poin dari siklus I sebelumnya. Deskriptor 

yang tampak dalam indikator ini adalah permasalahan yang diberikan sesuai 

dengan indikator, permasalahan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa 

dan permasalahan sesuai dengan materi yang diajarkan akan tetapi 

permasalahan yang diberikan dalam siklus II ini  kurang dapat dipecahkan 

oleh siswa. Karena konsentrasi siswa dalam menyimak slide powerpoint 

kurang maskimal sehingga ada beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam 

memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. 
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8) Membimbing siswa untuk memikirkan dan menuliskan jawaban secara 

individu tentang permasalahan yang disampaikan  

Skor untuk guru pada indikator membimbing siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara individu terhadap permasalahan yang 

disampaikan adalah 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak yaitu 

guru memberikan arahan kepada siswa dan memfasilitasi siswa yang 

membutuhkan. Sedangkan Deskriptor yang belum tampak adalah guru belum 

memonitor siswa saat pembelajaran dan belum mengadakan pendekatan 

secara pribadi kepada siswa. 

9) Membimbing siswa dalam pembentukan dalam kelompok  

Pada keterampilan membimbing siswa dalam pembentukan kelompok, 

skor yang diperoleh guru adalah 3. Deskriptor yang telah tampak adalah guru 

membentuk kelompok secara berpasangan , mengatur posisi tempat duduk 

setiap kelompok , guru membagikan lembar kerja siswa pada setiap 

kelompok, namun guru belum memberikan petunjuk alokasi waktu untuk 

mengerjakan tugas dalam diskusi kelompok.’ 

10) Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya  

Skor yang diperoleh guru dalam indikator ketrampilan ini adalah 3. 

Deskriptor yang tampak adalah guru memberikan petunjuk pada kelompok 

diskusi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

gagasannya dalam diskusi kelompok serta membimbing kelompok diskusi 

yang mengalami kesulitan namun guru belum menindak lanjuti hasil diskusi. 
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11) Memonitor jalannya diskusi  

Skor yang diperoleh guru dalam keterampilan membimbing jalannya 

diskusi adalah 3 poin, naik satu poin dari siklus I sebelumnya. Deskriptor 

yang tampak pada indikator ini adalah posisi guru yang bervariasi (tidak 

terpaku pada satu tempat) guru mengelilingi setiap pasangan kelompok secara 

bergantian, guru mengadakan variasi kegiatan dalam kelas (pembelajaran 

klasikal, kelompok dan  individual) serta suara guru dalam pembelajaran  

sudah cukup jelas dan keras. Sedangkan Deskriptor yang belum tampak 

adalah  guru belum melakukan kontak pandang secara merata dengan seluruh 

siswa. 

12) Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas   

Ketrampilan membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas pun mengalami peningkatan , yang dulunya pada pelaksanaan 

siklus I mendapatkan skor 2 meningkat pada pelaksanaan siklus II menjadi 3 

poin.  Deskriptor yang tampak diantaranya adalah guru telah memberi 

kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi, guru menunjuk 

kelompok untuk maju ke depan serta guru  memberikan kesimpulan terhadap 

hasil presesntasi siswa. Deskriptor yang belum tampak adalah guru belum 

memberikan penjelasan bagaimana cara mempresentasikan yang baik, 

sehingga siswa masih sekedar membacakan hasil diskusi nya dengan suara 

yang kurang keras. 

13) Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya  

Pada indikator memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya  
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guru memperoleh skor 3 dimana perolehan skor ini sama seperti pada siklus I.  

Pada proses pembelajaran guru sudah memberikan penguatan dalam bentuk 

verbal dan disampaikan dengan bahasa yang padat, singkat dan jelas, seperti “ 

Bagus, Pintar!”. Serta penguatan diberikan dalam bentuk non verbal seperti 

tepuk tangan. Akan tetapi penguatan dari guru juga belum diberikan secara 

menyeluruh kepada semua siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. Guru 

hanya memberikan penguatan kepada beberapa siswa. 

14) Memberi tindak lanjut  

Pada indikator memberi tindak lanjut, guru memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Pada kegiatan menutup pelajaran guru bersama-sama dengan 

siswa membuat simpulan kemudian guru melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan membagikan lembar evaluasi pada 

masing-masing siswa. Setelah siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, guru 

menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Akan 

tetapi dalam kegiatan menutup pelajaran guru belum memberikan umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

 Sesuai dengan data tersebut, terdapat 2 aspek mendapat kategori cukup 

yaitu membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint dan 

membimbing siswa untuk memikirkan jawaban secara individu terhadap 

permasalahan yang diberikan oleh guru; 11 aspek mendapat kategori baik 

yaitu melakukan apersepsi,menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan siswa, mengeksplor pengetahuan awal siswa,memberikan 

permasalahan yang relevan, menjelaskan materi pelajaran melalui media 
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powerpoint, membimbing siswa dalam pembentukan kelompok, membimbing 

siswa dalam berdiskusi bersama pasangannya, membimbing jalannya diskusi, 

membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi, memberi 

penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya dan memberi tindak lanjut; 

serta 1 aspek yang mendapat kategori sangat baik yaitu mengkondisikan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

b. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil dari pengamatan observer dengan 11 kriteria penilaian aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang 

yang berjumlah 32 orang siswa dengan materi proses perumusan dasar negara 

melalui model pembelajaran think pair share dengan media powerpoint diperoleh 

data sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Indikator 

 Aktivitas Siswa 

Perolehan skor   Jumlah Rata-rata 

Skor 4 3 2 1 0 

.1.  Kesiapan siswa 
menerima pelajaran  

20 10 2 - - 114 3,56 

2. Kemampuan 

menanggapi apersepsi 
dan menjawab 

pertanyaan  guru  

8 15 7 2 - 93 2,90 

3. Kemampuan siswa 

menyimak 
penyampaian tujuan 

pembelajaran dan 

tahapan kegiatan 
pembelajaran.  

10 12 9 1 - 95 2,96 

4. Kemampuan 

mengeksplor 

pengetahuan awalnya  

10 12 6 4 - 92 2,87 

5. Kemampuan siswa 

menerima materi 

pelajaran melalui 

media powerpoint  

8 16 8 - - 96 3 
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6. Kemampuan siswa 
menyimak slide 

Powerpoint  

10 8 14 - - 92 2,87 

7. Menuliskan ide / 
gagasan hasil 

Pemikiran secara 

individu (Think)  

8 13 11 - - 93 2,90 

8. Kemampuan siswa 
berdiskusi 

berpasangan (Pair)  

16 8 8 - - 104 3,25 

9. Kemampuan siswa 

Mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok 

(Share)  

10 8 12 2 - 90 2,81 

10. Kemampuan siswa 
membuat rangkuman  

4 15 13 - - 87 2,71 

11. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal 

evaluasi  

13 12 7 - - 102 3,18 

Jumlah  1058 33,06 

Jumlah Skor rata-rata  33,06 

Rata-rata skor 3,05 

Persentase  75,14 % 

Kategori  Baik 

 

Keterangan : 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar aktivitas siswa sebagai 

berikut. 

Skor  Kategori 

33,5 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik 

22 ≤ skor < 33,5 Baik 

10,5  ≤ skor < 22 Cukup 

0 ≤ skor < 10,5 Kurang 

b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator pada lembar observasi 

aktivitas siswa sebagai berikut: 

Skor Kategori 

3  ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik 

2 ≤ skor < 3 Baik 

1 ≤ skor < 2 Cukup 

0 ≤ skor < 1 Kurang 

 



196 
 

 

Gambar 4.10 Diagram Perbandingan Skor Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint 

memperoleh jumlah skor rata-rata pada siklus II sebesar 33,06 dengan kategori 

baik.  Mengalami kenaikan dari perolehan skor siklus I, kenaikan yang dicapai 

sebesar 3,98. Perolehan skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih rinci 

sebagai berikut ini. 
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Keterangan :  
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Indikator akan dirinci secara lebih jelas sebagai berikut 

1) Kesiapan siswa menerima pelajaran 

Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran pada siklus II ini terlihat 

meningkat dibandingkan pada siklus I, perolehan skor sebesar 3,56  yang 

tergolong sangat baik. Sebagian besar siswa sudah datang tepat waktu sebelum 

pelajaran dimulai, siswa berdo’a sebelum pembelajaran dimulai, siswa 

mempersiapkan buku dan alat tulisnya serta siswa rapi dan tertib duduk di 

tempat masing-masing. Namun masih terdapat 10 siswa yang memperoleh skor 

3 dengan kategori baik dan 2 siswa yang memperoleh skor 2 dengan kategori 

cukup.. Deskriptor yang tidak nampak pada siswa tersebut adalah siswa tidak 

rapi dan tertib duduk di tempat masing-masing, masih  berbicara dengan 

temannya ketika pelajaran akan dimulai.  

2) Kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab pertanyaan 

Pada indikator kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab 

pertanyaan dari guru, memiliki rata-rata skor 2,90 tergolong baik. Sebagian 

besar siswa sudah memperhatikan apersepsi dari guru.,menanggapi apersepsi 

dari guru, serta memperhatikan pertanyaan dari guru. Namun ada beberapa 

siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan dari guru dengan baik dan benar. 

Kemampuan menjawab pertanyaan yang ditunjukkan oleh siswa belum 

menggunakan  kalimat yang jelas, walaupun ada beberapa jawaban yang  tepat. 

3) Kemampuuan siswa menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan tabel 4.8 pada indikator menyimak penyampaian tujuan  
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pembelajaran dan tahapan kegiatan pembelajaran memperoleh skor rata-rata 

2,96 dengan kategori baik. Ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan,  siswa terlihat memperhatikan 

apa yang disampaikan oleh guru, sehingga sebagian besar siswa sudah 

mengerti tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan tahapan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. Akan tetapi masih ada deskriptor yang belum tampak 

yakni mematuhi aturan pembelajaran yang akan dilaksanakan karena ada 

beberapa siswa yang terlihat masih ramai sendiri dengan temannya ketika 

pembelajaran dilaksanakan dan belum bisa melaksanakan tahapan kegiatan 

dengan maksimal. 

4) Kemampuan mengeksplor pengetahuan awalnya  

Berdasarkan tabel 4.8 pada indikator mengeksplor pengetahuan awal siswa 

memperoleh skor rata-rata 2,87 dengan kriteria baik mengalami peningkatan 

dari siklus I sebelumnya yang hanya memperoleh skor rata-rata 2,24. Pada 

indikator ini,  siswa sudah memiliki pengetahuan tentang materi yang akan 

dipelajari,  sehingga siswa mampu menjawab stimulus/rangsangan 

pengetahuan yang diberikan guru dan siswa tidak gaduh saat menerima 

penjelasan stimulus dari guru. Sedangkan deskriptor yang paling banyak tidak 

muncul adalah ketika siswa diminta untuk mengemukakan gagasan tentang 

materi yang akan dipelajari. Sebagian besar siswa enggan memberikan ide atau 

gagasannya. Hanya beberapa siswa saja yang memiliki gagasan dan bersedia 

mengemukakannya. 
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5) Kemampuan siswa menerima materi pelajaran melalui media powerpoint  

Pada indikator menerima materi pelajaran berbantuan media powerpoint, 

siswa memeproleh skor rata-rata yang meningkat pula dari siklus I sebelumnya 

yakni dari 2,46 naik menjadi 3 dengan kriteria sangat baik. Semua siswa sudah 

memperhatikan penjelasan materi dari guru tentang proses perumusan dasar 

negara, mampu menjawab pertanyaan guru serta siswa sudah bisa menjelaskan 

isi materi pelajaran.  Akan tetapi masih ada beberapa siswa yang  terlihat ramai 

dan kurang bisa tenang saat menerima penjelasan materi dari guru. 

6) Kemampuan siswa menyimak slide Powerpoint  

Berdasarkan tabel 4.8 pada indikator menyimak slide powerpoint siswa 

memperoleh rata-rata skor 2,87 dengan kriteria baik. Terjadi peningkatan dari 

siklus I sebelumnya. Akan tetapi masih terlihat beberapa siswa yang belum 

bisa tenang ketika menyimak  slide powerpoint  yang ditampilkan guru. 

Sehingga suasana kelas masih terlihat kurang kondusif. Walaupun demikian, 

sebagian besar siswa sudah mampu menjelaskan  isi slide powerpoint. 

7) Menulis ide / gagasan hasil pemikiran secara individu (think)  

Perolehan jumlah rata-rata skor pada kegiatan siswa menulis ide/gagasan 

secara individu pada pelaksanaan siklus II adalah 2,90. Ketika guru 

membacakan soal, siswa dengan seksama memperhatikan dan menulis pada 

buku masing-masing. Mereka mengerjakan sesuai dengan waktu yang 

diberikan oleh guru serta jawaban ditulis dengan singkat dan jelas. Namun 

beberapa siswa masih terlihat ada yang bekerjasama ketika mengerjakan. 
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8) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (pair) 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,25. Pelaksanaan diskusi siswa 

sudah berjalan dengan baik, dengan dibimbing guru siswa mengerjakan 

lembar kerja siswa dengan teman sekelompoknya dan menuliskan jawabannya 

pada lembar yang sudah disediakan oleh guru. Disini terlihat siswa aktif 

bertanya apabila ada soal yang tidak dimengerti, namun siswa berdiskusi 

melebihi waktu yang telah ditentukan oleh guru. 

9) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (share) 

Berdasarkan tabel 4.8 pada indikator mempresentasikan hasil pekerjaan 

memperoleh skor rata-rata 2,81 dengan kategori baik.  Pada siklus II ini siswa 

terlihat lebih antusias untuk mengemukakan pendapat kelompoknya ke depan 

kelas, siswa yang tidak maju pun terlihat lebih memperhatikan kelompok yang 

maju. Namun masih terlihat beberapa siswa ketika menyampaikan hasil diskusi 

masih malu-malu sehingga suaranya kurang jelas. Kemampuan memberi 

tanggapan terhadap hasil jawaban kelompok yang maju sudah cukup baik 

namun masih perlu ditingkatkan. 

10) Kemampuan siswa membuat rangkuman  

Berdasarkan tabel 4.8 pada indikator  kemampuan siswa membuat 

rangkuman memperoleh skor rata-rata 2,71 dengan kriteria baik. Sebagian 

besar siswa yakni sebanyak 15 siswa memperoleh skor 3. Siswa sudah terlihat 

menulis ringkasan materi yang dipelajari, membuat simpulan materi yang 

dipelajari serta menjawab pertanyaan guru dengan benar. Indikator yang belum 
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tampak adalah siswa belum berani bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas 

kepada guru. 

11) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

Berdasarkan tabel 4.8 pada indikator  mengerjakan soal evaluasi 

memperoleh skor rata-rata 3,18 dengan kriteria sangat baik.  Siswa sudah 

mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, dikerjakan secara mandiri, 

dan mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru. Namun  

pada saat pengumpulan soal evaluasi, masih ada beberapa siswa yang masih 

meminta tambahan waktu untuk mengerjakan. 

c. Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Sama halnya dengan siklus I, hasil tes pada siklus II ini merupakan hasil 

tes individu dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

berbantuan media powerpoint. Pelaksanaan tes evaluasi pada siklus II ini 

diikuti oleh 32 siswa dari 33 siswa. Tes pada siklus II dilakukan dengan cara 

mengerjakan soal evaluasi pada materi proses perumusan dasar negara. Hasil 

tes evaluasi siklus II pada mata pelajaran IPS melalui model think pair share 

berbantuan  media powerpoint pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 

Semarang dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini 

Tabel 4.9  

Data Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus II 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 74,16 

2. Nilai tertinggi 96 

3. Nilai terendah 40 

4. Siswa memenuhi KKM 23 

5. Siswa belum memenuhi KKM 9 

6. Ketuntasan belajar klasikal 71,88% 

7. Ketidaktuntasan klasikal 28,12% 
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Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

secara klasikal pada siklus II sebesar 74,16 dengan perolehan nilai tertinggi 96 

dan nilai terendah 40. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 23 siswa dan yang 

belum memenuhi KKM sebanyak 9 siswa dengan pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 71,88 % dimana menurut pendapat Aqib pencapaian tersebut 

termasuk dalam kategori baik (2011:161) 

 

Gambar 4.12 Diagram Lingkaran Persentase Ketutasan Klasikal Siklus II 

Kenaikan hasil belajar siswa pada pra siklus, siklus I dengan siklus II 

dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 

Gambar 4.13  Diagram Perbandingan Hasil Belajar data awal, Siklus I dan II 
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Dari diagram ketuntasan klasikal 4.11 dapat dilihat bahwa ketercapaian 

ketuntasan sebesar 71,88 %. Hasil tersebut belum mencapai kriteria ketuntasan 

yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu 75% (Djamarah 2013: 108). Sehingga 

masih perlu diadakan perbaikan pada siklus berikutnya. 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

berbantuan media powerpoint pada siklus II dapat dipaparkan dalam tabel 

distribusi nilai sebagai berikut 

Tabel 4.10  

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus II 

No. Kategori Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1. Sangat kurang ≤ 40 1 3,135 % 

2. Kurang 40 < skor ≤ 55 3 9,375 % 

3. Cukup  55 < skor ≤ 70 10 31,25 % 

4. Baik 70 < skor ≤ 85 10 31,25 % 

5. Sangat baik 85 < skor ≤ 100 8 25 % 

Jumlah 32 100% 

(Poerwanti, 2008 : 7.9) 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang pada nilai ≤ 40 

sebesar 3,135 % atau sebanyak 1 siswa yang mendapatkan nilai pada rentangan 

tersebut. Sedangkan pada rentang nilai 41 - 55 ada 9,375% atau sebanyak 3 siswa 

yang mendapatkan nilai pada rentangan tersebut. Pada rentangan nilai tersebut 

siswa masuk ke dalam kategori kurang. Kemudian, pada rentang 56 - 70 sebesar 

31,25 % atau sebanyak 10 siswa, untuk rentang nilai 71-85 yang berkisar sebesar 

31,25% atau sebanyak 10 siswa dikategorikan baik, sedangkan untuk rentangan 

nilai yang dikategorikan sangat baik adalah antara 86-100 dimana ada 25 % atau 

sebanyak 8 siswa yang masuk dalam kategori tersebut. 
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Gambar 4.14 Diagram Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus II 

d. Deskripsi Sikap/Karakter Siswa 

Pada pelaksanaan tindakan siklus II, hasil dari pengamatan observer dengan 4 

kriteria penilaian karakter siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA 

SDN Sampangan 01 Semarang yang berjumlah 32 siswa dari jumlah keseluruhan 

33 siswa dengan materi proses perumusan dasar negara melalui model 

pembelajaran think pair share berbantuan media powerpoint diperoleh data 

sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus II 

No  Indikator Karakter 

Siswa  

Perolehan skor Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor 0 1 2 3 4 

1. Bertanggung jawab - - 3 21 8 101 3,15 

2. Percaya diri - 2 10 15 5 87 2,71 

3. Bersikap santun - - 12 13 7 91 2,84 

Jumlah skor yang diperoleh                                                 279 

Rata-rata skor total 8,7 

Rata-rata skor tiap indikator 2,9 

Kategori  Baik  
 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar karakter siswa adalah. 

Skor Kategori 

10 s/d 12 Sangat baik (SB) 
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Gambar 4.15 Diagram Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa karakter siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus II sebesar 8,7 dengan kategori baik. 

Perolehan skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut 

ini. 

1) Bertanggung jawab 

Perolehan rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator bertanggung 

jawab adalah 3,15  mengalami peningkatan dibanding siklus I. Pada pelaksanaan 

tindakan siklus II ini siswa sudah melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuannya, serta setiap siswa sudah saling menghargai dan tidak 

bermusuhan, untuk deskriptor melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa 

diminta, sudah semakin banyak siswa yang bersedia melakukan kegiatan tanpa 

diminta oleh guru seperti presentasi dan merespon hasil diskusi kelompok lain, 

kemudian untuk deskriptor mengembalikan barang yang dipinjam sudah semakin 

terlihat. Perolehan skor untuk karakter bertanggung jawab ini sudah meningkat 

dan tergolong dalam kriteria yang sangat baik. 

 

2.4
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2.8
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3.2
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jawab

Percaya diri Bersikap Santun
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2) Percaya Diri 

Di siklus II ini untuk indikator percaya diri, siswa memperoleh rata-rata skor 

meningkat dibanding siklus I, perolehannya sebesar 2,71. Sebagian besar siswa 

pada saat mengikuti pelajaran  sudah terlihat percaya diri ketika mengemukakan 

pendapatnya. Terlihat dari pencapaian deskriptor yang meliputi berani 

menyatakan  pendapat, berani presentasi di depan kelas, menjawab pertanyaan 

terlihat jauh lebih baik dibanding pada pertemuan siklus I. Sedangkan untuk 

Deskriptor berani bertanya, masih belum terlihat ada siswa yang berani bertanya 

seputar materi yang belum dimengerti. 

3)  Bersikap Santun 

Pada pelaksanaan tindakan siklus II ini, karakter siswa bersikap santun 

memperoleh rata-rata skor sebesar 2,84. Pada indikator ini perolehan skor 

tergolong baik, siswa sudah menghindari permusuhan dengan teman saat 

pembelajaran, sebagian besar siswa sudah menerima nasihat dari guru serta dapat 

menjaga ketertiban. Namun kegaduhan masih terjadi ketika diskusi berlangsung 

sehingga untuk deskriptor berbicara dengan tenang belum terlihat secara 

maksimal. 

 
 

Gambar 4.16 Diagram perbandingan rata-rata skor karakter siswa siklus I dan II 
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e. Penilaian Kinerja 

Seperti halnya pada pelaksanaan tindakan siklus I, pelaksanaan siklus II pun 

peneliti memilih melakukan penilaian kinerja dalam diskusi siswa. Hasil dari 

pengamatan observer dengan 4 aspek yang diamati selama kegiatan diskusi dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang, dengan 

jumlah 32 siswa pada materi proses perumusan dasar negara melalui model 

pembelajaran think pair share berbantuan media powerpoint diperoleh data 

sebagai berikut : 

Tabel 4.12  

Data Hasil Pengamatan Diskusi Siswa Siklus II 

No  Aspek yang diamati   Perolehan skor Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor 1 2 3 4 

1. Merencanakan 

pemecahan masalah 

- 10 12 8 88 2,75 

2. Aktivitas pemecahan 

masalah 

- 14 12 6 88 2,75 

3. Penyusunan laporan 2 9 9 12 95 2,96 

4. Pelaporan/presentasi 4 14 10 4 78 2,43 

Total                                                  349 10,89 

Rata-rata skor                                                                                           2,72 

Kategori                                                                                                   Baik 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar pengamatan diskusi siswa adalah. 

Skor Kategori 

13 s/d 16 Sangat baik (SB) 

9 s/d 12 Baik (B) 

5 s/d 8 Tidak baik (TB) 

1 s/d 4 Sangat Tidak Baik (STB) 
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Gambar 4.17 Diagram Hasil Pengamatan Diskusi Siswa Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa diskusi siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus II sebesar 10,89 dengan kategori 

baik. Perolehan skor dari setiap aspek yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih 

rinci sebagai berikut ini. 

1) Merencanakan Pemecahan Masalah 

Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan pemecahan masalah 

ini adalah 2,75. Ketika siswa memperoleh lembar kerja siswa, sebagian besar 

siswa sudah membaca soal  serta siswa aktif bertanya apabila ada soal yang 

tidak dimengerti namun masih dalam keadaan gaduh dan belum 

berkonsentrasi sepenuhnya pada permasalahan yang akan diselesaikan. 

2) Aktivitas Pemecahan Masalah 

Aspek pemecahan masalah ini, siswa sudah mau berpasangan dan bekerja 

sama dengan kelompoknya, namun kondisi masih terlihat gaduh. Ada yang 

gaduh karena berdiskusi dengan teman kelompoknya namun ada pula yang 

gaduh karena mengganggu kelompok lain. Perolehan rata-rata skor pada 

aspek ini adalah 2,75. 
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3) Penyusunan Laporan 

Pada aspek penyusunan laporan, siswa memperoleh rata-rata skor 2,96. 

Dimana aktivitas yang mendominasi adalah siswa sudah menuliskan hasil 

diskusi dengan singkat dan jelas , sebagian besar siswa sudah menyelesaikan 

tugas tepat waktu namun keadaan kelas tergolong gaduh saat pelaksanaan 

diskusi. 

4) Pelaporan / Presentasi 

Perolehan rata-rata skor pada aspek pelaporan ini adalah 2,43.  Siswa 

sudah lebih aktif ketika presentasi berlangsung, mereka antusias untuk maju 

ke depan kelas membacakan hasil diskusinya. Jawaban siswa pun sebagian 

besar sudah benar, namun untuk kelantangan suara siswa saat membacakan 

hasil diskusi masih kurang keras sehingga guru harus memperjelas jawaban 

siswa. 

 

Gambar 4.18  Diagram perbandingan rata – rata skor 

diskusi siswa siklus I dan II 
4.1.2.4 Refleksi 

Setelah pelaksanaan tindakan pada siklus II diperoleh data hasil 

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

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media powerpoint. Hasil 
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dari refleksi ini akan dijadikan bahan perencanaan tindakan pada siklus III. 

Seperti pada siklus sebelumnya, refleksi pada siklus II ini juga difokuskan pada 

masalah yang muncul dan keberhasilan selama tindakan berlangsung. 

Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus II, permasalahan dan 

keberhasilan yang muncul dalam pembelajaran adalah: 

a. Keterampilan guru 

Keterampilan guru dalam mengajar mengalami peningkatan, dapat dilihat 

semakin banyaknya deskriptor yang tampak ketika pembelajaran berlangsung. 

Guru sudah datang lebih awal untuk mempersiapkan media yang akan digunakan 

sehingga dapat memulai pembelajaran tepat waktu, guru sudah memberikan 

motivasi bagi siswa ketika pembelajaran akan dimulai, penyampaian materi pun 

sudah runtut sesuai langkah-langkah pembelajaran. Guru juga sudah 

menyampaikan simpulan pembelajaran serta guru sudah mampu membimbing  

siswa tersebut untuk mau menyampaikan pemikirannya.. Namun, ada juga 

keterampilan yang masih belum tampak saat pembelajaran berlangsung, seperti 

guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran secara lengkap kepada siswa, 

pada penyampaian materi guru belum menggunakan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami oleh siswa, pada kegiatan diskusi terjadi kegaduhan ketika siswa 

meminta guru untuk membimbing siswa mengerjakan lembar kerja siswa.  

b. Aktivitas siswa 

Peningkatan juga terjadi pada aktivitas yang dilaksanakan oleh siswa, 

sebagian siswa sudah aktif dalam pembelajaran terbukti dari meningkatnya 

pencapaian deskriptor oleh siswa. Siswa juga sudah mulai memperhatikan 
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penyampaian jawaban kelompok yang maju dan ikut memberikan tanggapan atas 

jawaban yang didiskusikan. Hanya saja disini siswa masih belum berani 

menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru, pemberian waktu untuk 

menjawab pertanyaan selalu dirasa kurang oleh siswa, selain itu ketika diskusi 

kelompok masih terlihat beberapa siswa yang gaduh dan mengganggu kelompok 

lain serta pada tahap thinking masih ada siswa yang tidak mau berfikir sendiri, 

mereka masih bekerjasama dengan teman walaupun sudah terlihat beberapa siswa 

yang berusaha menyelesaikan soal/permasalahan yang diberikan guru secara 

mandiri. Pada tahap pairing, siswa sudah terlihat mau bekerjasama dengan 

temannya. Namun ada beberapa siswa yang mengganggu kelompok lain sehingga 

suasana menjadi kurang kondusif. Pada tahap sharing, masih ada beberapa siswa 

yang bersikap malu-malu dalam menyampaikan hasil kerja kelompok. Selain itu, 

pemberian tanggapan terhadap hasil pekerjaan teman masih kurang. Dalam 

mengerjakan soal evaluasi sebagian besar siswa sudah dapat mengerjakan sendiri 

dan tertib. 

c. Hasil belajar 

Tidak hanya pada keterampilan guru dan aktivitas siswa saja, hasil belajar 

siswa pun ikut meningkat. Ketuntasan klasikal yang diperoleh pada pelaksanaan 

siklus II ini adalah 71,88%, mengalami peningkatan 2,18% dari siklus I. Hasil 

belajar siswa pada siklus II ini diperoleh rata-rata kelas 74,16 dengan nilai 

terendah 40 dan nilai tertinggi 94. Walaupun demikian peningkatan hasil belajar 

tersebut belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

75% siswa tuntas belajar dengan memenuhi KKM ≥ 68. 
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d. Sikap/Karakter Siswa 

Pembentukan karakter siswa di pelaksanaan siklus II ini masih terbilang belum 

terlalu mengena pada siswa. Banyak deskriptor yang masih belum tampak pada 

saat pelaksanaan pembelajaran.  

e. Penilaian Kinerja 

Siswa sudah aktif dalam berdiskusi namun masih terlihat gaduh saat diskusi 

berlangsung. 

f. Secara keseluruhan siswa terlihat lebih antusias ketika pembelajaran 

berlangsung baik dalam mengemukakan pendapat, berdiskusi, ataupun 

menyimak media powerpoint yang ditayangkan oleh guru. 

4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan refleksi permasalahan yang terjadi pada siklus II, maka 

diperlukan adanya perbaikan dan revisi untuk pelaksanaan tindakan pada siklus 

berikutnya, yang meliputi: 

a. Guru harus lebih meningkatkan indikator-indikator keterampilan guru yang 

belum tampak pada siklus III. 

b. Guru harus memberikan perhatian khusus bagi siswa yang yang gaduh dan 

suka menganggu siswa lain, misalnya dengan memberikan pertanyaan atau 

meminta siswa tersebut maju kedepan untuk mengemukakan pendapatnya 

tentang materi yang dipelajari. 

c. Guru harus lebih sabar dalam mengajar, dengan memberikan kesempatan 

berpikir lebih lama pada siswa untuk menjawab pertanyaan. 
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d. Guru memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau bekerjasama dengan 

pasangan dan kepada siswa yang bersikap gaduh dan kurang disiplin pada saat 

tahap pairing. 

e. Guru harus lebih tegas lagi dalam membentuk karakter yang ingin dicapai agar 

karakter tersebut dapat tertanam pada diri siswa. 

f. Memberikan motivasi kepada siswa untuk mengerjakan soal evaluasi dengan 

sungguh-sungguh dan mandiri agar hasil yang diperoleh mencapai ketuntasan. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1  Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument 

penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share pada kompetensi dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

dengan indikator sebagai berikut: 

1) Menganalisis peranan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa persiapan 

kemerdekaan.  

2) Membuat cerita tentang peranan salah satu tokoh dalam persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

3) Menyimpulkan jasa para tokoh dalam persiapan kemerdekaan 

Indonesia. 
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4) Mengemukakan contoh sikap menghargai jasa tokoh- tokoh dalam 

peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia. 

b. Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai 

sumber dari internet yang relefan dan media pembelajaran powerpoint 

dengan menampilkan materi tentang peranan tokoh dalam peristiwa 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menghargai jasa para tokoh 

persiapan kemerdekaan RI.  

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

d.  Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model TPS. 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

 

4.1.3.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus III ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran 

siklus II yang dilakukan oleh peneliti guna meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang dengan menggunakan 

model think pair share berbantuan media powerpoint 

Kegiatan pada pertemuan siklus III ini meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. 

a. Pendahuluan 

Seperti biasanya sebelum pembelajaran dimualai, guru mengkondisikan agar 

tenang terlebih dahulu. Kegiatan pendahuluan dalam pelaksanaan pembelajaran 

ini diawali dengan berdoa karena pembelajaran IPS dilaksanakan pada pukul 



215 
 

07.00 WIB. Setelah selesai berdoa, guru melaksanakan presensi terlebih dahulu, 

apakah ada siswa yang tidak masuk sekolah pada pagi itu. Dari hasil presensi 

yang dilaksanakan oleh guru, ada satu anak yang tidak hadir, yaitu Albertus ivan 

dari siswa yang berjumlah  33 anak. Kegiatan apersepsi pun dilaksanakan dengan 

mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, selain agar siswa 

lebih bersemangat menyanyikan lagu tersebut juga bertujuan untuk mengaitkan 

materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tanya jawab pun terjadi setelah 

siswa selesai bernyanyi, “anak-anak, lagu mengheningkan cipta ini biasa 

dinyanyikan pada saat apa? Apa tujuan di setiap kali upacara lagu mengheningkan 

cipta tersebut selalu dinyanyikan?” selanjutnya guru mengaitkan pengetahuan 

awal siswa dengan materi yang akan dipelajari yaitu tentang peran tokoh dalam 

mempersiapkan kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan persiapan 

kemerdekaan RI. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti ini terdiri dari tiga tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, serta 

konfirmasi. Seperti pada pembelajaran siklus II, dalam kegiatan eksplorasi ini, 

siswa diminta peneliti untuk mempersiapkan alat tulis dan menyampaikan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru mengeksplorasi 

pengetahuan siswa dengan mengingatkan kembali materi yang telah dibahas 

sebelumnya. Selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk mengamati media 

powerpoint yang berisi materi tentang jasa-jasa dan peranan para tokoh dalam 

mempersiapkan kemerdekaan RI. Setelah siswa selesai mengamati media 

powerpoint siswa diberi pertanyaan yang jawabannya dipikirkan secara individu 
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oleh siswa, kemudian siswa diminta menuliskan jawannya pada buku mereka 

masing-masing (think). Selain untuk melatih cara berpikir anak secara individu, 

pemberian pertanyaan tersebut juga bertujuan agar siswa memiliki catatan penting 

mengenai pembahasan materi yang dipelajari. Penayangan media powerpoint  pun 

kembali dilanjutkan dengan langkah yang sama sampai penyampaian materi 

dalam media habis.  

Kegiatan elaborasi dalam penelitian siklus III ini, meliputi pembentukan 

kelompok siswa dengan anggota 2 orang (teman sebangku) kemudian siswa 

diminta untuk mendiskusikan soal yang telah diberikan oleh guru (pair-menalar). 

Guru memberikan waktu berpikir dan membimbing diskusi yang terjadi dalam 

kelompok. Setelah waktu berdiskusi habis, beberapa siswa membacakan hasil 

diskusinya kedepan kelas diantaranya ada kelompoknya putri febriyani dan Dion, 

nisa safitri dan rika lasmauli siahaan, Arjane dan naufal, Kristin dan edo serta 

nandya dan wahyu. Sementara kelompok lain yang tidak maju mendengarkan dan 

menyampaikan pendapat apabila ada jawaban yang tidak sama sampai tercapai 

kesepakatan jawaban dalam diskusi kelas tersebut (share). 

Konfirmasi dalam kegiatan inti ini guru memberikan penghargaan bagi siswa 

yang telah aktif selama proses pembelajaran berlangsung dan memberikan 

motivasi bagi siswa yang masih kurang aktif agar pada pertemuan yang akan 

datang bisa lebih aktif lagi. Selain itu guru memberikan konfirmasi dari 

pelaksanaan diskusi yang telah dilaksanakan oleh siswa dan menanyakan materi 

yang belum jelas . 
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c. Penutup 

Dalam kegiatan penutup ini, kegiatan yang dilaksanakan guru adalah 

menyimpulkan materi pembelajaran bersama-sama dengan siswa yang diselingi 

dengan tanya jawab untuk mengukur pemahaman siswa. Kemudian siswa diberi 

soal evaluasi yang harus dikerjakan siswa secara individu. Pembelajaran berakhir 

dengan guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa tugas untuk 

mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang peristiwa perumusan teks 

proklamasi.  

4.1.3.3 Observasi 

Seperti halnya siklus I dan II, pada pelaksanaan tindakan siklus III ini 

pun kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh observer pada saat proses 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media powerpoint. 

Kegiatan yang diamati meliputi : (1) Keterampilan guru; (2) Aktivitas siswa; dan 

(3) Hasil belajar siswa melalui model think pair share berbantuan media 

powerpoint. 

a. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil dari pengamatan guru kolabolator selaku observer dengan 14 kriteria 

penilaian keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN 

Sampangan 01 Semarang dengan materi peran para tokoh dalam mempersiapkan 

kemerdekaan indonesia dan menghargai jasa tokoh persiapan kemerdekaan 

melalui model pembelajaran think pair share berbantuan media powerpoint 

diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 

Data Hasil Observasi  Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator 

Deskriptor 

tampak Skor Kategori 

a b c d 

1 
Mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran  
√ √ √ √ 4 Sangat Baik 

2 Melakukan apersepsi  √ √ √ √ 4 Sangat Baik 

3 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan tahapan kegiatan 

yang akan dilakukan oleh siswa  

√ √ √ - 3 Baik 

4 
Mengeksplor pengetahuan awal 

siswa  
√ √ √ - 3 Baik 

5 
Menjelaskan materi pelajaran 

berbantuan media powerpoint  
√ √ √ √ 4 Sangat Baik 

6 
Membimbing siswa dalam 

menyimak slide powerpoint  
√ √ √ - 3 Baik 

7 
Memberikan permasalahan yang 

relevan  
√ √ √ √ 4 Sangat Baik 

8 

Membimbing siswa untuk 

memikirkan dan menuliskan 

jawaban secara individu tentang 

permasalahan yang disampaikan  

v √ - √ 3 Baik 

9 
Membimbing  siswa dalam 

pembentukan kelompok  
√ √ √ √ 4 Sangat Baik 

10 
Membimbing   siswa dalam 

berdiskusi bersama pasangannya  
√ √ √ √ 4 Sangat Baik 

11 Memonitor jalannya diskusi  √ √ √ - 3 Baik 

12 

Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas   

√ - √ √ 3 Baik 

13 
Memberikan penguatan pada siswa 

terhadap hasil kerjanya  
√ √ √ - 3 Baik 

14 Memberi tindak lanjut  √ √ - √ 3 Baik 

Jumlah skor total 48 

Sangat Baik Rerata 3,42 

% Keberhasilan 85,71% 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar keterampilan guru adalah: 

Skala Penilaian Kategori 

42,5  ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik 

28 ≤ skor < 42,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 28 Cukup 

0 ≤ skor < 13,5 Kurang 
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Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator pada lembar observasi 

keterampilan guru sebagai berikut: 

Skor Kategori 

3  ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik 

2 ≤ skor < 3 Baik 

1 ≤ skor < 2 Cukup 

0 ≤ skor < 1 Kurang 

 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat simpulkan bahwa perolehan skor keterampilan 

guru selama melaksanakan penelitian siklus III adalah 48 poin dengan rata-rata 

skor 3,42  yang termasuk kedalam kategori sangat baik. Dalam skor keterampilan 

guru yang telah diperoleh dapat dilihat adanya kenaikan dari siklus II yang hanya 

41 poin menjadi 48 poin pada siklus III sebesar 7 poin. Kenaikan keterampilan 

mengajar guru dapat dilihat pada diagram berikut ini : 

 

Gambar 4.19 Diagram Perbandingan Skor Keterampilan Guru Siklus II dan III 
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Indikator tersebut akan dirinci sebagai berikut: 

1)  Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran  

Dalam  indikator mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

(ketrampilan membuka pelajaran dan mengelola kelas) ini, guru sama seperti 

perolehan pada siklus II yakni sudah memperoleh skor 4 poin. Deskriptor 

yang tercantum dalam indikator mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran sudah terlihat dalam pembelajaran siklus III, Deskriptor 

tersebut meliputi guru memulai pembelajaran tepat waktu, guru meminta 

salah satu siswa untuk memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum 

pembelajaran dimulai, memberi salam, serta mengecek kehadiran siswa, 

sebelum memulai pembelajaran guru mengecek kehadiran siswa dengan 

memanggil satu per satu nama siswa.  

2) Melakukan apersepsi 

Skor yang diperoleh guru dalam ketrampilan melakukan apersepsi ini 

adalah 4 poin. Terjadi peningkatan skor sebanyak 1 poin dari siklus II 
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Gambar 4.20 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

Keterangan: 
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sebelumnya. Deskriptor yang telah berhasil dilaksanakan meliputi  guru 

mengaitkan apersepsi dengan masalah pokok / materi yang akan dibahas, 

apersepsi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami serta menarik 

perhatian siswa. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya hal-hal atau 

masalah yang berkaitan dengan pokok pembelajaran atau materi yang akan 

dibahas, sehingga mengarahkan siswa untuk lebih siap belajar.  

Kegiatan apersepsi pun dilaksanakan dengan mengajak siswa untuk 

menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, selain agar siswa lebih 

bersemangat menyanyikan lagu tersebut juga bertujuan untuk mengaitkan 

materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tanya jawab pun terjadi setelah 

siswa selesai bernyanyi, “anak-anak, lagu mengheningkan cipta ini biasa 

dinyanyikan pada saat apa? Apa tujuan di setiap kali upacara lagu 

mengheningkan cipta tersebut selalu dinyanyikan?” selanjutnya guru 

mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari yaitu 

tentang peran tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan dan menghargai jasa 

para pahlawan persiapan kemerdekaan RI. Serta guru memberikan motivasi 

agar anak memiliki semangat belajar dan lebih termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran.   

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa 

Pada keterampilan menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan  ini, guru memperoleh skor 3 poin. Deskriptor yang tampak meliputi 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang 
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disampaikan sesuai dengan indikator pembelajaran, serta guru menyampaikan 

tahapan kegiatan belajar siswa namun belum disampaikan secara rinci 

sehingga kurang jelas dan kurang dimengerti oleh beberapa siswa walaupun 

sebagian besar siswa sudah memahami dan mengerti tujuan yang akan 

dicapai serta tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

4) Mengeksplor pengetahuan awal siswa 

Perolehan skor guru dalam indikator keterampilan mengeksplor 

pengetahuan awal siswa adalah 3 poin. Sama seperti pelaksanaan siklus II 

sebelumnya, deskriptor yang tampak adalah keterampilan memberikan 

stimulus/rangsangan berpikir siswa, disampaikan dengan menggunakan 

kalimat yang baik dan benar serta stimulus/rangsangan yang diberikan sesuai 

dengan materi. Sedangkan deskriptor yang belum tampak adalah, rangsangan 

atau stimulus kurang jelas dan menarik terlihat beberapa siswa masih 

berbicara sendiri dengan temannya dan enggan memberikan respon terhadap 

stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh guru. 

5) Menjelaskan materi pelajaran melalui media powerpoint 

Pada indikator keterampilan menjelaskan ini, guru memperoleh skor 4 

poin.  Sudah terlihat adanya peningkatan dari siklus II sebelumnya. 

Deskriptor yang tampak adalah penyampaian materi sudah sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang telah dicantumkan pada RPP yakni tentang peranan 

tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan RI, penjelasan yang disampaikan 

oleh guru juga sudah menarik karena menggunakan bantuan media 

powerpoint disertai kegiatan tanya jawab sehingga penyajian materi lebih 
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nyata, dan penjelasan yang diberikan oleh guru sudah runtut sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran RPP serta guru sudah menyampaikan materi 

dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.  

6) Membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint 

Ketrampilan membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint  sudah 

mengalami peningkatan dari pelaksanaan siklus sebelumnya. Skor yang 

diberikan oleh guru kolabolator adalah 3 poin. Deskriptor yang tampak yakni 

guru meminta siswa untuk tidak gaduh dalam menyimak slide powerpoint 

dan guru telah membimbing siswa yang mengalami kesulitan serta guru  

memberikan penjelasan secara umum kepada siswa mengenai slide 

powerpoint yang ditayangkan. Untuk Deskriptor yang belum tampak adalah 

guru belum menegur siswa yang tidak menyimak slide powerpoint serta tetap 

melanjutkan penayangan slide powerpoint  sehingga konsentrasi beberapa 

siswa agak terganggu. 

7) Memberikan permasalahan yang relevan 

Pada indikator ketampilan ini guru memperoleh skor sebanyak 4 poin. 

Mengalami peningkatan sebanyak 1 poin dari siklus II sebelumnya. 

Deskriptor yang tampak dalam indikator ini adalah permasalahan yang 

diberikan sesuai dengan indikator, permasalahan sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa, permasalahan sesuai dengan materi yang diajarkan serta 

permasalahan yang diberikan dalam siklus III ini dapat dipecahkan oleh 

siswa. 
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8) Membimbing siswa untuk memikirkan dan menuliskan jawaban secara 

individu tentang permasalahan yang disampaikan  

Skor untuk guru pada indikator membimbing siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara individu terhadap permasalahan yang 

disampaikan adalah 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak yaitu 

guru memberikan arahan kepada siswa dan memfasilitasi siswa yang 

membutuhkan serta memonitor siswa saat pembelajaran. Sedangkan 

Deskriptor yang belum tampak adalah guru belum mengadakan pendekatan 

secara pribadi kepada siswa. 

9) Membimbing siswa dalam pembentukan dalam kelompok 

Pada keterampilan membimbing siswa dalam pembentukan kelompok, 

skor yang diperoleh guru adalah 4. Terjadi peningkatan 1 poin dari 

pelaksanaan siklus II sebelumnya. Deskriptor yang tampak adalah guru 

membentuk kelompok secara berpasangan , mengatur posisi tempat duduk 

setiap kelompok, guru membagikan lembar kerja siswa pada setiap 

kelompok, serta guru memberikan petunjuk alokasi waktu untuk mengerjakan 

tugas dalam diskusi kelompok.’ 

10) Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya  

Skor yang diperoleh guru dalam indikator ketrampilan ini adalah 4. Naik 1 

poin dari siklus II sebelumnya.Deskriptor yang tampak adalah guru 

memberikan petunjuk pada kelompok diskusi dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menyampaikan gagasannya dalam diskusi kelompok serta 
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membimbing kelompok diskusi yang mengalami kesulitan dan kemudian 

guru menindak lanjuti hasil diskusi. 

11) Memonitor jalannya diskusi  

Skor yang diperoleh guru dalam keterampilan membimbing jalannya 

diskusi adalah 3 poin. Deskriptor yang tampak pada indikator ini adalah 

posisi guru yang bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat) guru 

mengelilingi setiap pasangan kelompok secara bergantian, guru mengadakan 

variasi kegiatan dalam kelas (pembelajaran klasikal, kelompok dan  

individual) serta suara guru dalam pembelajaran  sudah cukup jelas dan keras. 

Sedangkan Deskriptor yang belum tampak adalah  guru belum melakukan 

kontak pandang secara merata dengan seluruh siswa. 

12) Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas   

Ketrampilan membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas pada pelaksanaan siklus III masih mendapat skor 3 poin.  

Deskriptor yang tampak diantaranya adalah guru telah memberi kesempatan 

siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi, guru menunjuk kelompok untuk 

maju ke depan serta guru  memberikan kesimpulan terhadap hasil presesntasi 

siswa. Deskriptor yang belum tampak adalah guru belum memberikan 

penjelasan bagaimana cara mempresentasikan yang baik, sehingga siswa 

masih sekedar membacakan hasil diskusi nya dengan suara yang kurang 

keras. 
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13) Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya  

Pada indikator memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya 

guru memperoleh skor 3 dimana perolehan skor ini sama seperti pada          

siklus II. Pada proses pembelajaran guru sudah memberikan penguatan dalam 

bentuk verbal dan disampaikan dengan bahasa yang padat, singkat dan jelas, 

seperti “ Bagus, Pintar!”. Serta penguatan diberikan dalam bentuk non verbal 

seperti tepuk tangan. Akan tetapi penguatan dari guru juga belum diberikan 

secara menyeluruh kepada semua siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. 

Guru hanya memberikan penguatan kepada beberapa siswa. 

14) Memberi tindak lanjut  

Pada indikator memberi tindak lanjut, guru memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik. Pada kegiatan menutup pelajaran guru bersama-sama dengan 

siswa membuat simpulan kemudian guru melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan membagikan lembar evaluasi pada 

masing-masing siswa. Setelah siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, guru 

menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Akan 

tetapi dalam kegiatan menutup pelajaran guru belum memberikan umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

b. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Pada pelaksanaan tindakan siklus III, hasil dari pengamatan observer dengan 

11 kriteria penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA 

SDN Sampangan 01 Semarang yang berjumlah 32 orang siswa melalui model 

think pair share berbantuan media powerpoint diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No. Indikator 

 Aktivitas Siswa 

Perolehan skor   Jumlah Rata-rata 

Skor 4 3 2 1 0 

.1.  Kesiapan siswa menerima 
pelajaran  

27 5 - - - 123 3,84 

2. Kemampuan menanggapi 

apersepsi dan menjawab 

pertanyaan  guru  

15 10 7 - - 104 3,25 

3. Kemampuan menyimak 

penyampaian tujuan  dan 

tahapan pembelajaran. 

16 10 6 - - 106 3,31 

4. Kemampuan mengeksplor 
pengetahuan awalnya  

18 12 2 - - 112 3,5 

5. Kemampuan siswa 

menerima materi pelajaran 
melalui media powerpoint  

20 12 - - - 116 3,62 

6. Kemampuan menyimak 

slide Powerpoint  

25 7 - - - 121 3,78 

7. Menuliskan ide / gagasan 
hasil Pemikiran secara 

individu (Think)  

18 13 1 - - 113 3,53 

8. Kemampuan berdiskusi 

berpasangan (Pair)  

20 8 4 - - 112 3,5 

9. Kemampuan siswa 

Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (Share)  

15 10 7 - - 104 3,25 

10. Kemampuan membuat 
rangkuman  

22 5 5 - - 113 3,53 

11. Kemampuan  mengerjakan 

soal evaluasi  

24 8 - - - 120 3,75 

Jumlah Skor rata-rata  38,87 

Persentase  88,35 % 

Kategori  Sangat Baik 

Keterangan : 

a) Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar aktivitas siswa sebagai 

berikut. 

Skor  Kategori 

33,5 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik 

22 ≤ skor < 33,5 Baik 

10,5  ≤ skor < 22 Cukup 

0 ≤ skor < 10,5 Kurang 
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b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator pada lembar observasi 

aktivitas siswa sebagai berikut: 

Skor Kategori 

3  ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik 

2 ≤ skor < 3 Baik 

1 ≤ skor < 2 Cukup 

0 ≤ skor < 1 Kurang 
 

 

Gambar 4.21 Diagram Perbandingan Skor Aktivitas Siswa 

Siklus II dan Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint 

memperoleh jumlah skor rata-rata pada siklus III sebesar 38,87 dengan kategori 

sangat baik.  Mengalami kenaikan dari perolehan skor siklus II, kenaikan yang 

dicapai sebesar 5,81. Perolehan skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih 

rinci sebagai berikut ini. 
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Indikator tersebut akan dirinci sebagai berikut: 

1) Kesiapan siswa menerima pelajaran 

Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran pada siklus III ini terlihat 

meningkat dibandingkan pada siklus sebelumnya, perolehan skor sebesar 3,84  

yang tergolong sangat baik. Siswa sudah datang tepat waktu sebelum pelajaran 

dimulai, siswa berdo’a sebelum pembelajaran dimulai, siswa mempersiapkan 

buku dan alat tulisnya serta siswa rapi dan tertib duduk di tempat masing-

masing. Dengan instruksi dari guru siswa sudah duduk  rapi dan tertib di 

tempat masing-masing ketika pelajaran akan dimulai.  

2) Kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab pertanyaan 

Peningkatan juga terlihat pada indikator kemampuan siswa menanggapi 

apersepsi dan menjawab pertanyaan dari guru, memiliki rata-rata skor 3,25 

tergolong sangat baik. Sebagian besar siswa sudah memperhatikan apersepsi 

dari guru.,menanggapi apersepsi dari guru, serta memperhatikan pertanyaan 
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Gambar 4.22  Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

 
Keterangan: 
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dari guru. Sudah semakin banyak siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari 

guru dengan baik dan benar.  

3) Kemampuan siswa menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan tabel 4.14 pada indikator menyimak penyampaian tujuan 

pembelajaran dan tahapan kegiatan pembelajaran memperoleh skor rata-rata 

3,31 dengan kategori sangat baik. Ketika guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan,  siswa terlihat 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, sehingga sebagian besar 

siswa sudah mengerti tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan tahapan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Siswa sudah mematuhi aturan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga setiap siswa bisa 

melaksanakan tahapan kegiatan dengan maksimal. 

4) Kemampuan mengeksplor pengetahuan awalnya  

Berdasarkan tabel 4.14 pada indikator mengeksplor pengetahuan awal 

siswa memperoleh skor rata-rata 3,5 dengan kriteriasangat  baik mengalami 

peningkatan dari siklus II sebelumnya yang hanya memperoleh skor rata-rata 

2,87. Pada indikator ini,  siswa sudah memiliki pengetahuan tentang materi 

yang akan dipelajari,  sehingga siswa mampu menjawab stimulus/rangsangan 

pengetahuan yang diberikan guru dan siswa tidak gaduh saat menerima 

penjelasan stimulus dari guru. Sedangkan untuk mengemukakan gagasan 

tentang materi yang akan dipelajari. Sebagian siswa sudah terlihat mau 

memberikan  ide atau gagasannya. 
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5) Kemampuan siswa menerima materi pelajaran melalui media powerpoint  

Pada indikator menerima materi pelajaran berbantuan media powerpoint, 

siswa memeproleh skor rata-rata yang meningkat pula dari siklus II 

sebelumnya yakni dari 3 naik menjadi 3,62 dengan kriteria sangat baik. Semua 

siswa sudah memperhatikan penjelasan materi dari guru tentang peranan tokoh 

dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mampu menjawab pertanyaan 

guru serta siswa sudah bisa menjelaskan isi materi pelajaran.  Akan tetapi 

masih ada beberapa siswa yang  terlihat ramai dan kurang bisa tenang saat 

menerima penjelasan materi dari guru. 

6) Kemampuan siswa menyimak slide Powerpoint  

Berdasarkan tabel 4.14 pada indikator menyimak slide powerpoint siswa 

memperoleh rata-rata skor 3,78 dengan kriteria sangat baik. Terjadi 

peningkatan dari siklus II sebelumnya. Akan tetapi masih terlihat beberapa 

siswa yang masih gaduh  ketika menyimak  slide powerpoint  yang ditampilkan 

guru. Namun sebagian siswa sudah terlihat focus dalam menyimak media 

powerpoint sehingga suasana kelas terlihat lebih kondusif dibandingkan pada 

pelaksanaan siklus sebelumnya. Kemudian sebagian besar siswa juga sudah 

mampu menjelaskan  isi slide powerpoint dengan baik. 

7) Menulis ide / gagasan hasil pemikiran secara individu (think)  

Perolehan jumlah rata-rata skor pada kegiatan siswa menulis ide/gagasan 

secara individu pada pelaksanaan siklus III adalah 3,53. Ketika guru 

membacakan soal, siswa dengan seksama memperhatikan dan menulis pada 

buku masing-masing. Mereka mengerjakan sesuai dengan waktu yang 
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diberikan oleh guru serta jawaban ditulis dengan singkat dan jelas. Namun 

beberapa siswa masih terlihat ada yang bekerjasama ketika mengerjakan.  

8) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (pair) 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,5. Pelaksanaan diskusi siswa 

sudah berjalan dengan baik, dengan dibimbing guru siswa mengerjakan 

lembar kerja siswa dengan teman sekelompoknya dan menuliskan jawabannya 

pada lembar yang sudah disediakan oleh guru. Disini terlihat siswa aktif 

bertanya apabila ada soal yang tidak dimengerti, akan tetapi terlihat beberapa 

siswa yang berdiskusi melebihi waktu yang telah ditentukan oleh guru. 

9) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (share) 

Berdasarkan tabel 4.14  pada indikator mempresentasikan hasil pekerjaan 

memperoleh skor rata-rata 3,25 dengan kategori sangat baik.  Pada siklus III  

ini siswa terlihat lebih antusias untuk mmempresentasikan hasil diskusi  

kelompoknya ke depan kelas, siswa yang tidak maju pun terlihat lebih 

memperhatikan kelompok yang maju. Kekurangan dalam siklus ini adalah  

pada waktu menyampaikan hasil diskusi ada beberapa siswa masih malu-malu 

sehingga suaranya kurang jelas namun sebagian besar siswa sudah mulai 

percaya diri dalam menyampaikan  hasil diskusi ke depan kelas. Selanjutnya 

untuk kemampuan memberi tanggapan terhadap hasil jawaban kelompok yang 

maju sudah cukup baik dan meningkat dari siklus sebelumnya. 

10) Kemampuan siswa membuat rangkuman  

Berdasarkan tabel 4.14 pada indikator  kemampuan siswa membuat 

rangkuman memperoleh skor rata-rata 3,53 dengan kriteria sangat baik. Siswa 
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sudah terlihat menulis ringkasan materi yang dipelajari, membuat simpulan 

materi yang dipelajari serta menjawab pertanyaan guru dengan benar. Indikator 

yang belum tampak adalah siswa belum berani bertanya mengenai hal-hal yang 

belum jelas kepada guru. 

11) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

Berdasarkan tabel 4.14 pada indikator  mengerjakan soal evaluasi 

memperoleh skor rata-rata 3,74 dengan kriteria sangat baik.  Siswa sudah 

mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, dikerjakan secara mandiri, 

dan mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru. 

c. Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Pada hasil tes pada siklus III ini merupakan hasil tes individu dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media 

powerpoint.  Pelaksanaan tes evaluasi pada siklus III ini diikuti oleh 32 siswa 

dari jumlah keseluruhan 33 siswa. Tes pada siklus III dilakukan dengan cara 

mengerjakan soal evaluasi pada materi peranan tokoh dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia derta menghargai jasanya. Hasil tes evaluasi siklus III 

pada mata pelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan  media 

powerpoint pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang dapat dilihat 

pada tabel 4.15 berikut ini 

Tabel 4.15 

Data Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus III 
No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 82,10 

2. Nilai tertinggi 98 

3. Nilai terendah 52 

4. Siswa memenuhi KKM 28 

5. Siswa belum memenuhi KKM 4 

6. Ketuntasan belajar klasikal 87,5% 
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Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

secara klasikal pada siklus III sebesar 82,10 dengan perolehan nilai tertinggi 98 

dan nilai terendah 52. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 28 siswa dan yang 

belum memenuhi KKM sebanyak 4 siswa dengan pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 87,5 % dimana menurut pendapat Aqib pencapaian tersebut 

termasuk dalam kategori sangat baik (2011:41). 

 

Gambar 4.23 Diagram Lingkaran Persentase Ketutasan Klasikal Siklus III 

Kenaikan  hasil belajar siswa pada pra siklus, siklus I,siklus II dan          

siklus III dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 

Gambar 4.24 Diagram Perbandingan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I , 

Siklus II dan Siklus III 
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Dari diagram ketuntasan klasikal 4.22 dapat dilihat bahwa ketercapaian 

ketuntasan sebesar 87,50 %. Hasil tersebut sudah mencapai kriteria ketuntasan 

yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu ≥ 75% (Djamarah  2013: 108). Sehingga 

tidak perlu diadakan perbaikan pada siklus berikutnya. 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

berbantuan media powerpoint pada siklus III dapat dipaparkan dalam tabel 

distribusi nilai sebagai berikut 

Tabel 4.16 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus III 

No. Kategori Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1. Sangat kurang ≤ 40 0 0 % 

2. Kurang  40 < skor ≤ 55 1 3,125 % 

3. Cukup  55 < skor ≤ 70 6 18,75 % 

4. Baik 70 < skor ≤ 85 8 25 % 

5. Sangat baik 85 < skor ≤ 100 17 53,125 % 

Jumlah 32 100% 

(Poerwanti, 2008 : 7.9) 

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang pada nilai ≤ 40 

sebesar 0 %. Sedangkan pada rentang nilai 41 - 55 ada 3,125% atau sebanyak 1 

siswa yang mendapatkan nilai pada rentangan tersebut. Pada rentangan nilai 

tersebut siswa masuk ke dalam kategori kurang. Kemudian, pada rentang 56 - 70 

sebesar 18,75 % atau sebanyak 6 siswa, untuk rentang nilai 71-85 yang berkisar 

sebesar 25% atau sebanyak 8 siswa dikategorikan baik, sedangkan untuk 

rentangan nilai yang dikategorikan sangat baik adalah antara 86-100 dimana ada 

53,125 % atau sebanyak 17 siswa yang masuk dalam kategori tersebut. 
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Gambar 4.25 Diagram Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus III 

d. Deskripsi Karakter/Sikap Siswa 

Pada pelaksanaan tindakan siklus III, hasil dari pengamatan observer dengan 4 

kriteria penilaian karakter siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA 

SDN Sampangan 01 Semarang yang berjumlah 32 siswa dari jumlah keseluruhan 

33 siswa dengan materi peranan tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan dan 

menghargai jasa tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia melalui model 

pembelajaran think pair share berbantuan media powerpoint diperoleh data 

sebagai berikut : 

Tabel 4.17  

Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus III 

No  Indikator Karakter 

Siswa  

Perolehan skor Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor 0 1 2 3 4 

1. Bertanggung jawab - - - 10 22 118 3,68 

2. Percaya diri - - 7 12 13 102 3,18 

3. Bersikap santun - - 8 8 16 104 3,25 

Jumlah skor yang diperoleh                                                 324 

Rata-rata skor total 10,125 

Rata-rata skor tiap indikator 3,375 

Kategori  Sangat Baik  
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Klasifikasi kategori nilai untuk lembar karakter siswa adalah. 

Skor Kategori 

10 s/d 12 Sangat baik (SB) 

7 s/d 9 Baik (B) 

4 s/d 6 Tidak baik (TB) 

0 s/d 3 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

 

Gambar 4.26 Diagram Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa karakter siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus III sebesar 10,125 dengan kategori 

sangat baik. Perolehan skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih rinci 

sebagai berikut ini. 

1) Bertanggung jawab 

Perolehan rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator bertanggung 

jawab adalah 3,68, mengalami peningkatan dibanding siklus II. Pada pelaksanaan 

tindakan siklus III ini siswa sudah melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuannya, serta setiap siswa sudah saling menghargai dan tidak 

bermusuhan, untuk deskriptor melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa 

diminta, sebagian besar siswa bersedia melakukan kegiatan tanpa diminta oleh 
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guru seperti presentasi dan merespon hasil diskusi kelompok lain, kemudian untuk 

deskriptor mengembalikan barang yang dipinjam sudah semakin terlihat. 

Perolehan skor untuk karakter bertanggung jawab ini sudah meningkat dan 

tergolong dalam kriteria yang sangat baik. 

2) Percaya Diri 

Di siklus III ini untuk indikator percaya diri, siswa memperoleh rata-rata skor 

meningkat dibanding siklus II, perolehannya sebesar 3,18. Sebagian besar siswa 

pada saat mengikuti pelajaran  sudah terlihat percaya diri ketika mengemukakan 

pendapatnya. Terlihat dari pencapaian deskriptor yang meliputi berani 

menyatakan  pendapat, berani presentasi di depan kelas, menjawab pertanyaan 

terlihat jauh lebih baik dibanding pada pertemuan siklus II. Sedangkan untuk 

Deskriptor berani bertanya, masih terlihat ada siswa yang belum berani bertanya 

seputar materi yang belum dimengerti. Tetapi beberapa sisa sudah nampak berani 

menanyakan jawaban apabila tidak sesuai dengan pembahasan diskusi 

kelomopok. 

3)  Bersikap Santun 

Pada pelaksanaan tindakan siklus III ini, karakter siswa bersikap santun 

memperoleh rata-rata skor sebesar 3,25. Pada indikator ini perolehan skor 

tergolong sangat baik, siswa sudah menghindari permusuhan dengan teman saat 

pembelajaran, sebagian besar siswa sudah menerima nasihat dari guru serta dapat 

menjaga ketertiban dan suasana kelas agak kondusif apabila dibandingkan dengan 

pelaksanaan pada siklus sebelumnya. Meskipun ada beberapa siswa yang  
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berbicara sendiri dengan temannya namun perolehan skor pada siklus III iini 

mengalami peningkatan yang cukup baik. 

 

Gambar 4.27 Diagram perbandingan karakter siswa siklus II dan III 

e. Penilaian Kinerja 

Seperti halnya pada pelaksanaan tindakan siklus II, pelaksanaan siklus III pun 

peneliti memilih melakukan penilaian kinerja dalam diskusi siswa. Hasil dari 

pengamatan observer dengan 4 aspek yang diamati selama kegiatan diskusi dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang, dengan 

jumlah 32 siswa pada materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam usaha 

mempersiapkan kemerdekaan RI melalui model pembelajaran think pair share 

berbantuan media powerpoint diperoleh data sebagai berikut :  

Tabel 4.18 

Data Hasil Pengamatan Kinerja Diskusi Siswa Siklus III 

No  Aspek yang diamati   Perolehan skor Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor 1 2 3 4 

1. Merencanakan pemecahan masalah - 4 8 20 112 3,5 

2. Aktivitas pemecahan masalah - 8 10 14 102 3,18 

3. Penyusunan laporan - - 12 20 116 3,62 

4. Pelaporan/presentasi - 6 8 18 108 3,37 

Total                                                  438 13,68 

Rata-rata skor                                                                                                      3,42 

Kategori                                                                                                          Sangat Baik 

7.5
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Klasifikasi kategori nilai untuk lembar pengamatan diskusi siswa adalah. 

Skor Kategori 

13 s/d 16 Sangat baik (SB) 

9 s/d 12 Baik (B) 

5 s/d 8 Tidak baik (TB) 

1 s/d 4 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

 

Gambar 4.28 Diagram Hasil Pengamatan Diskusi Siswa Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa diskusi siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus III sebesar 13,68 dengan kategori 

sangat baik. Perolehan skor dari setiap aspek yang berbeda tersebut akan 

dijelaskan lebih rinci sebagai berikut ini. 

1) Merencanakan Pemecahan Masalah 

Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan pemecahan masalah ini 

adalah 3,5. Siswa sudah membaca soal  dengan cermat serta siswa aktif bertanya 

apabila ada soal yang tidak dimengerti serta sebagian besar siswa sudah bersikap 

tenang. 
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2) Aktivitas Pemecahan Masalah 

Aspek pemecahan masalah ini, siswa sudah mau berpasangan dan bekerja 

sama dengan kelompoknya, serta diskusi berjalan lebih tenang dibanding dengan 

siklus II sebelumnya. Perolehan rata-rata skor pada aspek ini adalah 3,18. 

3) Penyusunan Laporan 

Pada aspek penyusunan laporan, siswa memperoleh rata-rata skor 3,62. 

Dimana aktivitas yang mendominasi adalah siswa sudah menuliskan hasil 

diskusi dengan singkat dan jelas , sebagian besar siswa sudah menyelesaikan 

tugas tepat waktu serta bersikap tenang saat diskusi berlangsung. 

4) Pelaporan / Presentasi 

Perolehan rata-rata skor pada aspek pelaporan ini adalah 3,37.  Siswa sudah 

lebih aktif ketika presentasi berlangsung, mereka antusias untuk maju ke depan 

kelas membacakan hasil diskusinya. Jawaban siswa pun sebagian besar sudah 

benar, sebagian besat siswa saat membacakan hasil diskusi sudah dengan suara 

yang keras. 

 
 

Gambar 4.29 Diagram perbandingan diskusi siswa siklus II dan III 
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4.1.3.4 Refleksi 

Secara garis besar kegiatan pembelajaran pada siklus III ini sangat baik. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian siklus III diperoleh data hasil observasi 

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

pembelajaran IPS melalui model think pair share berbantuan media powerpoint. 

Seperti pada pelaksanaan siklus I dan II yang telah lalu, refleksi pada siklus III ini 

pun difokuskan pada masalah yang muncul dan keberhasilan selama pelaksanaan 

siklus III berlangsung. Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus III, 

permasalahan dan keberhasilan yang muncul dalam pembelajaran adalah : 

a. Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS melalui model 

think pair share berbantuan media powerpoint meningkat. Peningkatan tersebut 

terlihat dari perolehan skor keterampilan guru sebesar 47 poin, meningkat 6 poin 

dari siklus lalu. Sedangkan untuk deskriptor yang belum tampak adalah guru 

belum menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa dengan kalimat yang 

jelas dan rinci, guru belum memonitor kegiatan siswa secara keseluruhan dan 

belum melakukan kontak pandang kepada seluruh siswa, serta guru belum 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topic diskusi yang dibahas. Namun, 

walaupun demikian secara keseluruhan keterampilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sudah sangat baik, guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai 

RPP yang ada, pembelajaran yang dilaksanakan guru pun sudah luwes terbukti 

dengan penerapan model think pair share berbantuan media powerpoint dalam 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 



243 
 

b. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran pun dapat meningkat, terlihat dari 

dilaksanakannya tindakan pada siklus I, II, dan III terus terjadi peningkatan 

hingga mencapai skor rata-rata 38,65 yang dikategorikan sangat baik. Siswa 

mampu melaksanakan pembelajaran baik secara individui ataupun berkelompok, 

siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran yang terlihat dari keberanian siswa 

dalam menyampaikan pendapat, selain itu siswa pun dapat lebih berkonsentrasi 

dalam memperhatikan penyampaian materi melalui media powerpoint sehingga 

materi pembelajaran dapat lebih dipahami siswa. Namun, disamping semua 

keberhasilan yang telah tercapai tersebut, ada beberapa aktivitas siswa yang belum 

tampak, yaitu siswa belum berani menanyakan materi yang tidak dipahami dan 

pada kegiatan tertentu saat pembelajaran masih ada beberapa siswa yang terlihat 

gaduh.  

c. Hasil Belajar 

Data hasil belajar siswa siklus III menunjukkan bahwa 87,5% (28 dari 32 

siswa) mengalami ketuntasan klasikal, sedangkan 12,5% (4 dari 32 siswa) belum 

tuntas, sedangkan nilai rata-rata kelas yang diperoleh sebesar 82,10. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ketuntasan yang dicapai siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model think pair share berbantuan media powerpoint sudah memenuhi 

indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu siswa mengalami ketuntasan 

belajar individu ≥ 68 dan ketuntasan klasikal minimal sebesar ≥75%. 
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d. Karakter Siswa 

Pada observasi karakter siswa siklus III ini, secara keseluruhan karakter yang 

diharapkan peneliti dapat dikatakan berhasil karena indikator ketercapaiannya 

sudah mencapai skor 10,125  yang berarti sangat baik. Hanya saja untuk beberapa 

deskriptor seperti siswa dituntut berani bertanya dan menjaga ketertiban terlihat 

belum tercapai secara maksimal karena hanya sebagian siswa yang berani 

bertanya materi yang belum dipahami serta siswa masih terlihat gaduh disetiap 

ada kesempatan.  

e. Penilaian Kinerja 

Pelaksanaan diskusi yang terjadi pada siklus III ini sudah berjalan tenang dan 

siswa sudah aktif ketika diskusi berlangsung.  

Berdasarkan hasil refleksi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui 

model think pair share berbantuan media powerpoint dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang, yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar sehingga penelitian 

berhenti pada siklus III.  Hasil penelitian pada siklus III juga menunjukkan 

indikator keberhasilan yang direncanakan pada perencaaan penelitian sudah 

tercapai. Akan tetapi proses perbaikan akan tetap dilanjutkan untuk menjaga mutu 

pembelajaran. Adapun perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya adalah : 

a. Guru membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

b. Guru melakukan kontak pandang secara merata dengan seluruh siswa 

c. Guru meningkatkan kemampuan dalam pengondisian kelas agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 
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d. Guru harus memberikan motivasi kepada siswa agar lebih berani dalam 

bertanya dan mengemukakan pendapat. 

Secara keseluruhan peningkatan skor keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa, respon siswa, karakter siswa dan kinerja diskusi siswa dari siklus I, 

siklus II, dan siklus III dapat dilihat pada diagramberikut ini:  

1) Keterampilan guru 

 

Gambar 4.30 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, II, dan III 

Berdasarkan diagram 4.30, disimpulkan bahwa keterampilan guru pada 

pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share berbantuan media 

powerpointmengalami peningkatan. Keterampilan guru pada siklus I sebesar 33, 

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 41, dan meningkat pada siklus III 

menjadi 48. 

2) Aktivitas Siswa 

Untuk aktivitas siswa pada siklus I , II, III disajikan dalam diagram berikut 

ini. 
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Gambar 4.31 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III 

Berdasarkan diagram 4.31, disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share berbantuan media powerpoint 

mengalami peningkatan. Aktivitas siswa pada siklus I sebesar 29,08, mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 33,06, dan mengalami peningkatan pula pada 

siklus III menjadi 38,87.  

3) Hasil Belajar 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada siklus I, II, III disajikan pada 

diagram berikut ini. 

 

Gambar 4.32 Diagram Peningkatan Ketuntasan Hasil belajar Siswa 

Pra siklus,  Siklus I, Siklus II, dan siklus III 
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Berdasarkan diagram 4.32 disimpulkan bahwa ketuntasan hasil belajar 

siswa  pada pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share berbantuan media 

powerpoint mengalami peningkatan. Hasil belajar ranah kognitif prasiklus sebesar 

36,36% pada siklus I sebesar 69,70%, mengalami peningkatan pada siklus II 

menjadi 71,88% dan mengalami peningkatan pula pada siklus III  menjadi 87,5%.  

4) Karakter siswa 

Untuk mengetahui karakter siswa pada siklus I, II, III disajikan pada 

diagram berikut ini. 

 
Gambar 4.33 Diagram Peningkatan Karakter Siswa Siklus I, II, dan III 

Berdasarkan diagram karakter siswa 4.33 dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan mulai dari siklus I sampai ke siklus III. Pada siklus I rata-rata skor 

karakter yang diperoleh siswa sebesar 7,69, pada siklus II meningkat menjadi 8,7, 

dan yang terakhir pada siklus III aktivitas siswa memperoleh persentase 10,125 

5) Kinerja Diskusi Siswa 

Untuk mengetahui karakter siswa pada siklus I, II, III disajikan pada tabel 

berikut ini. 
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Gambar 4.34 Diagram Perbandingan Kinerja Siswa Siklus I, II, dan III 

Dari diagram kinerja siswa 4.34 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

mulai dari siklus I sampai ke siklus III. Pada siklus I jumlah rata-rata skor kinerja 

diskusi yang diperoleh siswa sebesar 9,84 pada siklus II meningkat menjadi 10,89, 

dan yang terakhir pada siklus III kinerja diskusi siswa memperoleh persentase 

13,64. 

Berdasarkan data tentang keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa yang telah dijelaskan, diketahui bahwa indikator keberhasilan yang 

yang meliputi: 1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan model 

Think Pair Share berbantuan media powerpoint mengalami peningkatan setiap 

siklus. Pada siklus III skor yang diperoleh menncapai 48 dengan kategori sangat 

baik; 2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share 

berbantuan media powerpoint mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada 

siklus III skor yang diperoleh adalah 38,65 dengan kategori sangat baik; 3) hasil 

belajar ranah kognitif dalam pembelajaran IPS model Think Pair Share 

berbantuan media powerpoint mengalami peningkatan. Pada siklus III ketuntasan 

klasikal mencapai 87,5%.Oleh karena itu pembelajaran IPS melalui model Think 
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Pair Share berbantuan media powerpoint pada siswa kelas V SDN Sampangan 01 

berhenti sampai siklus III. 

4.2 PEMBAHASAN  

4.2.1 Pemaknaan Temuan Peneliti 

Pembahasan pemaknaan hasil temuan ini difokuskan pada hasil observasi 

dan refleksi kegiatan pembelajaran melalui model Think Pair Share berbantuan 

media powerpoint pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. Dari 

penelitian ini diperoleh temuan-temuan berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan selama proses pembelajaran. 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model 

Think Pair Share berbantuan media Powerpoint dari siklus I, siklus II, dan siklus 

III dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.  

Tabel 4.19 

Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I, II dan III 

No Indikator Keterampilan Guru 
Siklus 

I 

Siklus  

II 

Siklus 

III 

1 Mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran  
3 4 4 

2 Melakukan apersepsi  3 3 4 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan tahapan kegiatan  
2 3 3 

4 Mengeksplor pengetahuan awal siswa 2 3 3 

5 Menjelaskan materi pelajaran 

berbantuan media powerpoint  
3 3 4 

6 Membimbing siswa dalam menyimak 

slide powerpoint  
2 2 3 

7 Memberikan permasalahan yang 

relevan. 
2 3 4 

8 Membimbing siswa untuk memikirkan 

d jawaban secara individu  
2 2 3 

9 Membimbing  pembentukan kelompok  3 3 4 
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10 Membimbing   siswa dalam berdiskusi 

bersama pasangannya  
3 3 4 

11 Memonitor jalannya diskusi  2 3 3 

12 Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi  
2 3 3 

13 Memberikan penguatan pada siswa 

terhadap hasil kerjanya  
2 3 3 

14 Memberi tindak lanjut  2 3 3 

Jumlah skor 33 41 48 

Rata-rata skor 2,35 2,92 3,42 

Persentase keberhasilan (%) 58,9% 73,21% 85,71 

Kategori 
Baik 

 

Baik 

 

Sangat 

Baik  

 

 

Gambar  4.35 Diagram Peningkatan Skor Keterampilan Guru Siklus I, II, III 

Keterangan 

1. Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran  

2. Melakukan apersepsi  

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan 
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10. Membimbing   siswa dalam berdiskusi bersama pasangannya  

11. Memonitor jalannya diskusi  

12. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas  

13. Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya  

14. Memberi tindak lanjut 

Dari tabel 4.19 dan pemaparan diagram pada gambar 4.35 dapat dilihat 

adanya peningkatan keterampilan guru. Hal ini terbukti keterampilan guru pada 

siklus I mendapat skor 33 dengan rata-rata 2,35 kategori baik meningkat menjadi 

41 pada siklus II dengan rata-rata 2,92 kategori baik serta kembali meningkat 

pada siklus III menjadi 48 dengan rata-rata 3,42 kategori sangat baik. 

Peningkatan terjadi secara bertahap di setiap siklus, hal ini menunjukkan 

adanya perbaikan terhadap setiap kekurangan yang muncul pada siklus 

sebelumnya. Peningkatan yang terjadi pada siklus I sampai dengan siklus III 

secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Paparan keterampilan guru siklus I : 

1) Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran  

Pada pelaksanaan siklus I, guru memperoleh skor 3 (tiga) pada indikator 

mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Deskriptor yang sudah 

terlihat dilaksanakan guru yaitu guru memberikan salam ketika masuk kelas, 

kemudian guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa dan mengecek 

kehadiran siswa. Sedangkan deskriptor yang belum tampak yaitu guru 

memulai pembelajara tepat waktu. Pada siklus I guru terlambat memulai 

pelajaran karena terlalu lama mempersiapkan media yang akan digunakan.  

Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran termasuk dalam 

keterampilan membuka pelajaran. Usman (2013: 91) menyatakan bahwa 
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tujuan pokok membuka pelajaran adalah untuk menyiapkan mental siswa agar 

siap memasuki persoalan yang akan dipelajari atau dibicarakan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sanjaya (2011: 42) yang menyatakan bahwa guru harus 

terampil dalam membuka pelajaran yaitu melaksanakan kegiatan untuk 

menciptakan kondisi pra pembelajaran bagi siswa agar mental maupun 

perhatian terpusat pada pembelajaran, sehingga usaha tersebut memberikan 

efek yang positif terhadap kegiatan belajar. 

2) Melakukan apersepsi  

Skor yang diperoleh guru pada indikator melakukan apersepsi pada  

siklus I adalah 3 (tiga) dengan kategori baik. Pada kegiatan membuka 

pelajaran guru sudah memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi yang 

akan dibahas, cara penyampaian guru sudah jelas serta guru memberikan 

motivasi. Akan tetapi pada siklus I apersepsi yang disampaikan oleh guru 

masih kurang menarik, terlihat dari beberapa siswa yang masih asyik 

bercanda dengan temannya..  

Kemampuan guru dalam melakukan apersepsi termasuk dalam 

keterampilan bertanya dan keterampilan membuka pembelajaran. 

Penyampaian apersepsi yang jelas dan menarik sudah sesuai dengan pendapat 

Usman (2013: 91-93) yang menyatakan bahwa tujuan membuka pelajaran 

salah satunya untuk menimbulkan minat serta pemusatan perhatian siswa 

yang akan dibicarakan dalam kegiatan belajar mengajar. Guru perlu 

membuka pelajaran dengan memenuhi komponen-komponen berikut:              
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(1) menarik perhatian siswa dengan berbagai cara; (2) menimbulkan motivasi; 

(3) memberian acuan dan (4) membuat kaitan. 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa. 

Pada siklus I, guru mendapatkan skor 2 (dua) dengan kategori cukup 

pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran. Deskriptor yang tampak 

meliputi guru menyampaikan tujuan pembelajaran,  serta guru menyampaikan 

tahapan kegiatan belajar siswa. Sedangkan deskriptor yang belum tampak 

yaitu tujuan pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan indikator 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas. Guru 

menyampaikan tujuan dan tahapan kegiatan terlalu cepat dan hanya 

disampaikan secara garis besarnya saja sedangkan siswa-siswa masih gaduh 

sehingga suara guru terdengar kurang jelas serta ada beberapa tujuan yang 

belum tersampaikan. 

Sanjaya (2011: 68-69) menyatakan bahwa sebelum melakukan proses 

pembelajaran, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus 

dikuasai oleh siswa, selain itu tujuan pembelajaran juga memberikan arah 

kemana pembelajaran akan dibawa. 

4) Mengeksplor pengetahuan awal siswa 

Guru pada indikator mengeksplor pengetahuan awal siswa pada siklus I 

mendapatkan skor 2 (dua) dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak 

adalah guru sudah memberikan stimulus/rangsangan berpikir siswa serta 

stimulus/rangsangan yang diberikan sesuai dengan materi. Sedangkan 
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deskriptor yang belum tampak adalah, rangsangan atau stimulus belum 

disampaikan dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar serta kurang 

jelas dan menarik terlihat beberapa siswa masih berbicara sendiri dengan 

temannya dan enggan memberikan respon terhadap stimulus atau rangsangan 

yang diberikan oleh guru. 

Keterampilan mengeksplor pengetahuan siswa ini termasuk dalam 

keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan. Kegiatan ini bertujuan 

agar siswa memiliki gambaran awal terhadap materi yang akan dipelajari. 

Guru sudah berusaha maksimal dalam menyampaikan stimulus untuk 

menggali kemampuan dan pengetahuan siswa. Kegiatan ini sesuai dengan 

pendapat Sanjaya (2011:34),  dimana siswa harus ditempatkan sebagai subjek 

pembelajaran. Dengan keterampilan bertanya untuk mengeksplor kemampuan 

siswa, maka akan mendorong siswa untuk berperan secara aktif dalam 

mencari dan menemukan sendiri pengetahuannnya. Rusman (2014:118) 

menjelaskan bahwa variasi stimulus yaitu keterampilan memberikan stimulus 

pembelajaran secara bervariasi sehinnga pembelajaran tidak monoton. 

Melalui variasi stimulus siswa akan didorong untuk melakukan berbagai 

aktivitas belajar dan merespon setiap stimulus yang diterimanya.  

5) Menjelaskan materi pelajaran melalui media powerpoint  

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pelajaran melalui media 

powerpoint  pada siklus I mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Pada 

pelaskanaan siklus I guru mendapatkan skor 3 poin dengan kategori baik. 

Ketiga Deskriptor yang tampak. adalah penyampaian materi sudah sesuai 
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dengan tujuan pembelajaran yang telah dicantumkan pada RPP, penjelasan 

yang disampaikan oleh guru juga sudah menarik karena menggunakan 

bantuan media powerpoint disertai kegiatan tanya jawab sehingga penyajian 

materi lebih nyata, dan penjelasan yang diberikan oleh guru sudah runtut 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran RPP. Deskriptor yang belum 

tampak yaitu pada deskriptor penyampaian materi dari guru belum 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga siswa kurang bisa 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Rusman (2014: 86) yang menyatakan bahwa menjelaskan pada dasarnya 

adalah menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pelajaran yang yang 

disampaikan secara sistematis dan terencana sehingga memudahkan siswa 

untuk memahami bahan pelajaran. Usman (2013:89) menyatakan bahwa 

penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan 

urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. 

6) Membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint  

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam menyimak slide 

powerpoint pada siklus I mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Pada 

indikator membimbing siswa dalam menyimak slide Powerpoint pada 

pelaksanaan siklus I guru mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. 

Deskriptor yang tampak adalah guru meminta siswa untuk tidak gaduh dalam 

menyimak slide powerpoint dan guru telah membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan. Untuk Deskriptor yang belum tampak adalah guru 

belum memberikan penjelasan secara umum kepada siswa mengenai slide 
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powerpoint yang ditampilkan dan guru belum menegur siswa yang tidak 

menyimak slide powerpoint serta tetap melanjutkan penayangan slide 

powerpoint  sehingga konsentrasi beberapa siswa agak terganggu. 

Kegiatan membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint 

termasuk dalaam keterampilan mengajar perseorangan. Usman (2013:103) 

menyatakan bahwa dalam keterampilan ini guru memiliki banyak peran 

antara lain sebagai sumber informasi (nara sumber) bagi siswa, penyedia 

materi dan kesempatan belajar (fasilitator) bagi siswa serta sebagai 

pembimbing kegiatan belajar siswa (konselor).  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sanjaya (2011: 44) yang menyatakan bahwa guru harus 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannnya manakala terjadi hal-hal yang dapat menggangggu 

suasana pembelajaran.  

7) Memberikan permasalahan yang relevan  

Keterampilan guru dalam memberikan permasalahan yang relevan pada 

siklus I mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak 

dalam indikator ini adalah permasalahan yang diberikan sesuai dengan 

indikator dan permasalahan sesuai dengan materi yang diajarkan akan tetapi 

permasalahan yang diberikan dalam siklus I ini kurang sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa dan kurang dapat dipecahkan oleh siswa. Sehingga ada 

beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam memecahkan permasalahan 

yang diberikan oleh guru. 
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Keterampilan guru dalam memberikan permasalahan sesuai dengan 

pendapat John I bolla (dalam Rusman, 2014: 82) yang menyatakan bahwa 

dalam proses pembelajaran, setiap pertanyaan baik berupa kalimat tanya atau 

suruhan yang menuntut respon siswa perlu dilakukan, agar siswa memperoleh 

pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Pertanyaan yang 

tersusun dengan baik dan penggunaan teknik melontarkan pertanyaan yang 

tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas 

siswa. 

8) Membimbing siswa untuk memikirkan dan menuliskan jawaban secara 

individu tentang permasalahan yang disampaikan  

Keterampilan guru dalam membimbing siswa untuk memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara individu untuk menyelesaikan masalah pada 

siklus I mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang muncul 

pada indikator membimbing siswa dalam memikirkan dan menuliskan 

jawaban secara individu antara lain guru memberikan arahan kepada siswa 

dan memfasilitasi siswa yang membutuhkan. 

Perilaku guru yang nampak saat pembelajaran tersebut sesuai dengan 

pendapat Rusman (2014: 91) yaitu komponen yang harus dikuasai guru 

berkenaan dengan pembelajaran perseorangan antara lain : menstimulasi 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memberi arahan 

kepada siswa, membantu siswa dengan cara memfasilitasi siswa saat 

pembelajaran, mengorganisasikan dengan cara memonitor siswa saat 

pembelajaran. 
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Keterampilan guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa secara 

individu untuk menyelesaikan masalah termasuk keterampilan pembelajaran 

perseorangan. Pembelajaran individual atau perorangan adalah pembelajaran 

yang paling humanis untuk memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Guru dapat 

melakukan variasi, bimbingan dan penggunaan media pembelajaran dalam 

rangka memberikan sentuhan kebutuhan individual (Rusman, 2014: 91). 

9) Mengkondisikan siswa dalam pembentukan dalam kelompok  

Keterampilan guru dalam mengkondisikan siswa dalam pembentukan 

kelompok pada siklus I mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Pada siklus I 

deskriptor yang sudah dilakukan guru adalah guru membentuk kelompok 

secara berpasangan, mengatur posisi tempat duduk setiap kelompok  dan guru 

membagikan lembar kerja siswa pada setiap kelompok, namun guru belum 

memberikan petunjuk alokasi waktu untuk mengerjakan tugas dalam diskusi 

kelompok. Tetapi pada siklus I  guru belum memberikan batas waktu pada 

siswa untuk berkelompok.  

Keretampilan guru dalam mengkondisikan siswa dalam kelompok secara 

berpasangan termasuk keterampilan mengelola kelas.                                     

Menurut Rusman (2014:63) tujuan umum mengelola kelas ialah menyediakan 

dan menggunakan fasilitas kelas untuk berbagai kegiatan, sedangkan tujuan 

khususnya adalah menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa 

bekerja dan belajar. Pendapat tersebut sejalan dengan indikator aktivitas guru 

dalam mengkondisikan siswa dalam pembentukan kelompok, guru berusaha 
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menciptakan kondisi yang kondusif dalam pembentukan kelompok di kelas. 

Sehingga siswa dapat bekerja dan belajar dalam kelompok dengan optimal. 

10) Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya.  

Keterampilan guru membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

pasangannya pada siklus I mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. 

Deskriptor yang tampak adalah guru memberikan petunjuk pada kelompok 

diskusi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

gagasannya dalam diskusi kelompok serta membimbing kelompok diskusi 

yang mengalami kesulitan namun guru belum menindak lanjuti hasil diskusi. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

pasangannya termasuk dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur, 

yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas 

dan terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil 

keputusan, atau memecahkan suatu masalah. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Mulyasa (2009: 90) yang menyatakan diskusi kelompok kecil 

memungkinkan peserta didik untuk: (1) berbagi informasi dan pengalaman 

dalam memecahkan masalah; (2) meningkatkan pemahaman atas masalah 

penting; (3) meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan 

keputusan; (4) mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi; 

serta (5) membina kerjasama yang sehat, kelompok yang kohesif dan 

bertanggungjawab. 
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Perilaku guru yang muncul saat pembelajaran tersebut dikuatkan pendapat 

Rusman (2014: 89) yaitu dalam membimbing diskusi kelompok kecil seorang 

guru harus memperjelas masalah, memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berpartisipasi dalam diskusi, menganalisis gagasan siswa dengan memberikan 

informasi tambahan agar kelompok peserta diskusi memperoleh pengertian 

yang lebih jelas. 

11) Memonitor jalannya diskusi 

Keterampilan guru dalam memonitor jalannya diskusi pada siklus I 

mendapatkan skor 2 (dua) dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak 

adalah posisi guru bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat) guru 

mengelilingi setiap pasangan kelompok secara bergantian serta guru 

mengadakan variasi kegiatan dalam kelas (pembelajaran klasikal, kelompok 

dan individual). Sedangkan Deskriptor yang belum tampak adalah suara guru 

dalam pembelajaran belum cukup jelas dan keras serta guru belum melakukan 

kontak pandang secara merata dengan seluruh siswa. 

Kegitan guru dalam memonitor jalannya diskusi termasuk dalam 

keterampilan mengadakan variasi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat  Rusman (2014: 85) yang menyatakan bahwa keterampilan 

menggunakan variasi yaitu keterampilan untuk memberikan stimulus 

pembelajaran secara bervariasi, baik melalui penggunaan multimedia, 

multimetode maupun multisumber secara bervariasi sehingga pembelajaran 

tidak monoton hanya terfokus pada satu kegiatan saja. Sependapat dengan 

Rusman, Mulyasa (2009: 78) menyatakan bahwa tujuan mengadakan variasi 
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gaya dalam pembelajaran adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. 

12) Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas   

Ketrampilan membimbing presentasi kelompok masih berkaitan dengan 

ketrampilan membimbing kelompok kecil serta mengelola kelas, akan tetapi 

presentasi kelompok lebih pada tahap akhir pada bagian diskusi kelompok 

kecil yaitu memaparkan hasil.  

Keterampilan guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas pada siklus I mendapatkan skor 2 (dua) dengan 

kategori cukup. Pada siklus I guru telah memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan menunjuk pasangan kelompok 

untuk maju ke depan. Tetapi guru belum memberikan kesimpulan terhadap 

hasil presesntasi siswa serta belum memberikan penjelasan bagaimana cara 

mempresentasikan yang baik, sehingga siswa masih sekedar membacakan 

hasil diskusi nya dengan suara yang kurang keras. Komponen dalam 

membimbing diskusi kelompok kecil antara lain memusatkan perhatian siswa 

pada tujuan dan topik diskusi, memperluas masalah atau urunan pendapat, 

menganalisis pandangan, meningkatkan urunan siswa, menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi serta menutup diskusi (Usman, 2013: 94-95). 

13) Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya  

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan pada siswa terhadap 

hasil kerjanya pada siklus I mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Pada 

proses pembelajaran guru memberikan penguatan dalam bentuk verbal dan 
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penguatan diberikan dalam bentuk non verbal seperti tepuk tangan. Namun 

guru belum menyampaikan penguatan dengan bahasa yang singkat, padat dan 

jelas.  

Menurut Usman (2013: 80-81), penguatan adalah respon terhadap suatu 

tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali 

tingkah laku tersebut. Seorang guru perlu mengusai keterampilan memberi 

penguatan karena penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk 

meningkatkan penampilannya. Dengan memperoleh penegasan (balikan) 

tentang jawaban yang dipandang berhasil, siswa terdorong untuk meneruskan 

kegiatan belajarnya. Kegiatan belajar yang didorong oleh keberhasilan  

menimbulkan kepuasan dan percaya diri. Perilaku yang mendapat tanggapan 

positif cenderung akan timbul berulang-ulang apabila siswa menghadapi 

situasi yang sama. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Rusman 

(2014:119) dimana penguatan juga berfungsi sebagai bentuk balikan bagi 

siswa dan guru atau proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

14) Memberi tindak lanjut  

Keterampilan guru dalam memberikan tindak lanjut pada siklus I 

mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Pada indikator memberi tindak 

lanjut guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

dengan membagikan lembar evaluasi pada masing-masing siswa. Setelah 

siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, guru menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Akan tetapi dalam kegiatan 
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menutup pelajaran guru membuat simpulan pembelajaran bersama siswa serta 

belummemberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

Kegiatan memberi tindak lanjut termasuk dalam keterampilan menutup 

pelajaran. Menurut Rusman (2014, 92), kegiatan menutup pelajaran 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang 

telah dipelajari siswa. Mulyasa (2009:88-89) mengemukakan bahwa kegiatan 

yang dapat dilakukan guru untuk menutup pelajaran antara lain dengan 

meninjau kembali materi yang telah  diajarkan, mengadakan evaluasi dan 

memberikan tindak lanjut terhadap bahan yang telah diajarkan.                   

Tindak lanjut merupakan kegiatan yang harus dilakukan peserta didik setelah 

pembelajaran dilakukan. Kegiatan tindak lanjut perlu diberikan  oleh guru 

agar terjadi pemantapan pada diri peserta didik terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan.  

b. Paparan keterampilan guru siklus II : 

1) Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran  

Pada siklus II, terjadi peningkatan pencapaian deskriptor oleh guru. Semua 

deskriptor telah nampak dan dilaksanakan pada siklus II sehingga 

mendapatkan skor 4 (empat), guru telah melakukan koreksi terhadap 

kinerjanya pada siklus I. Hal ini ditunjukkan dengan telah terlaksananya 

aspek memulai pembelajaran tepat waktu. Guru berusaha datang ke sekolah 

lebih awal sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan 

media yang akan digunakan.  



264 
 

Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran termasuk dalam 

keterampilan membuka pelajaran. Sanjaya (2011: 42) menyatakan bahwa 

guru harus terampil dalam membuka pelajaran yaitu melaksanakan kegiatan 

untuk menciptakan kondisi pra pembelajaran bagi siswa agar mental maupun 

perhatian terpusat pada pembelajaran, sehingga usaha tersebut memberikan 

efek yang positif terhadap kegiatan belajar. 

2) Melakukan apersepsi  

Skor yang diperoleh guru pada indikator melakukan apersepsi pada  

siklus II adalah 3 (tiga) dengan kategori baik. Pada kegiatan membuka 

pelajaran guru sudah memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi yang 

akan dibahas, cara penyampaian guru sudah jelas serta guru memberikan 

motivasi. Akan tetapi pada siklus II apersepsi yang disampaikan oleh guru 

masih kurang menarik, terlihat dari beberapa siswa yang masih asyik 

bercanda dengan temannya..  

Penyampaian apersepsi yang jelas dan menarik sudah sesuai dengan 

pendapat Usman (2013: 91-93) yang menyatakan bahwa tujuan membuka 

pelajaran salah satunya untuk menimbulkan minat serta pemusatan perhatian 

siswa yang akan dibicarakan dalam kegiatan belajar mengajar.  

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa. 

Pada siklus II terjadi peningkatan, guru mendapat skor 3 (tiga) pada 

indikator menyampaikan tujuan dan tahapan kegiatan pembelajaran. Pada 

siklus II guru sudah menyampaikan tujuan sesuai indikator pembelajaran dan 
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disampaikan secara jelas akan tetapi belum rinci, guru masih menyampaikan 

secara garis besar. Sanjaya (2011: 68-69) menyatakan bahwa sebelum 

melakukan proses pembelajaran, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran 

yang harus dikuasai oleh siswa, selain itu tujuan pembelajaran juga 

memberikan arah kemana pembelajaran akan dibawa. 

4) Mengeksplor pengetahuan awal siswa 

Pada siklus II guru memperoleh skor 3 (tiga) pada indikator mengeksplor 

pengetahuan awal siswa. Deskriptor menyampaikan stimulus dengan jelas 

dan menarik belum muncul pada siklus II. Guru hanya terfokus pada 

pengetahuan materi yang harus dieksplor siswa dan belum disesuaikan 

dengan minat siswa, sehingga ada beberapa siswa yang kurang merespon 

penyampaian stimulus/rangsangan pengetahuan dari guru.  Akan tetapi guru 

sudah memberikan stimulus/rangsangan berpikir siswa yang sesuai dengan 

materi serta stimulus disampaikan dengan menggunakan kalimat yang baik 

dan benar, sehingga siswa mudah memahami stimulus yang disampaikan oleh 

guru dan memiliki pengetahuan atau gambaran awal tentang materi 

pembelajaran.  

Kegiatan tersebut sesuai dengan pendapat Sanjaya (2011:34),  dimana 

siswa harus ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Dengan keterampilan 

bertanya untuk mengeksplor kemampuan siswa, maka akan mendorong siswa 

untuk berperan secara aktif dalam mencari dan menemukan sendiri 

pengetahuannnya.  
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5) Menjelaskan materi pelajaran melalui media powerpoint  

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pelajaran melalui media 

powerpoint  pada siklus II mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Ketiga 

deskriptor yang tampak. adalah penyampaian materi sudah sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang telah dicantumkan pada RPP, penjelasan yang 

disampaikan oleh guru juga sudah menarik karena menggunakan bantuan 

media powerpoint disertai kegiatan tanya jawab sehingga penyajian materi 

lebih nyata, dan penjelasan yang diberikan oleh guru sudah runtut sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran RPP. Usman (2013:89) menyatakan 

bahwa penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan 

dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. 

6) Membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint  

Pada indikator membimbing siswa dalam menyimak slide Powerpoint 

pada pelaksanaan siklus II guru masih mendapatkan skor 2 dengan kategori 

cukup. Deskriptor yang tampak adalah guru meminta siswa untuk tidak gaduh 

dalam menyimak slide powerpoint dan guru telah membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan. Untuk Deskriptor yang belum tampak adalah guru 

belum memberikan penjelasan secara umum kepada siswa mengenai slide 

powerpoint yang ditampilkan dan guru belum menegur siswa yang tidak 

menyimak slide powerpoint serta tetap melanjutkan penayangan slide 

powerpoint  sehingga konsentrasi beberapa siswa agak terganggu. 

Kegiatan membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint 

termasuk dalaam keterampilan mengajar perseorangan. Keterampilan tersebut 
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sesuai dengan pendapat Sanjaya (2011: 44) yang menyatakan bahwa guru 

harus menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannnya manakala terjadi hal-hal yang dapat menggangggu 

suasana pembelajaran.  

7) Memberikan permasalahan yang relevan  

Keterampilan guru dalam memberikan permasalahan yang relevan pada 

siklus I mengalami peningkatan pada siklus II mendapat skor 3 dengan 

kategori baik. Guru berusaha memperbaiki pembelajaran pada siklus II. 

Deskriptor memberikan permasalahan sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa yang sebelumnya belum muncul pada siklus I namun pada pelaksanaan 

siklus II guru sudah berusaha memberikan permasalahan yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa. 

Keterampilan guru dalam memberikan permasalahan sesuai dengan 

pendapat John I bolla (dalam Rusman, 2014: 82) yang menyatakan bahwa 

dalam proses pembelajaran, setiap pertanyaan baik berupa kalimat tanya atau 

suruhan yang menuntut respon siswa perlu dilakukan, agar siswa memperoleh 

pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir. 

8) Membimbing siswa untuk memikirkan dan menuliskan jawaban secara 

individu tentang permasalahan yang disampaikan  

Keterampilan guru dalam membimbing siswa untuk memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara individu untuk menyelesaikan masalah pada 

siklus II mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang muncul 

pada indikator membimbing siswa dalam memikirkan dan menuliskan 
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jawaban secara individu antara lain guru memberikan arahan kepada siswa 

dan memfasilitasi siswa yang membutuhkan. 

Keterampilan guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa secara 

individu untuk menyelesaikan masalah termasuk keterampilan pembelajaran 

perseorangan. Pembelajaran individual atau perorangan adalah pembelajaran 

yang paling humanis untuk memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Guru dapat 

melakukan variasi, bimbingan dan penggunaan media pembelajaran dalam 

rangka memberikan sentuhan kebutuhan individual (Rusman, 2014: 91). 

9) Mengkondisikan siswa dalam pembentukan dalam kelompok  

Keterampilan guru dalam mengkondisikan siswa dalam pembentukan 

kelompok pada siklu II mendapatkan skor 3 dengan kategori baik.                         

Pada siklus II deskriptor yang sudah dilakukan guru adalah guru membentuk 

kelompok secara berpasangan, mengatur posisi tempat duduk setiap kelompok  

dan guru membagikan lembar kerja siswa pada setiap kelompok, namun guru 

belum memberikan petunjuk alokasi waktu untuk mengerjakan tugas dalam 

diskusi kelompok. 

Keretampilan guru dalam mengkondisikan siswa dalam kelompok secara 

berpasangan termasuk keterampilan mengelola kelas.                                     

Menurut Rusman (2014:63) tujuan umum mengelola kelas ialah menyediakan 

dan menggunakan fasilitas kelas untuk berbagai kegiatan, sedangkan tujuan 

khususnya adalah menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa 

bekerja dan belajar.  
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10) Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya.  

Keterampilan guru membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

pasangannya pada siklus II mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. 

Deskriptor yang tampak adalah guru memberikan petunjuk pada kelompok 

diskusi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

gagasannya dalam diskusi kelompok serta membimbing kelompok diskusi 

yang mengalami kesulitan namun guru belum menindak lanjuti hasil diskusi. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

pasangannya termasuk dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur, 

yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas 

dan terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil 

keputusan, atau memecahkan suatu masalah. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Mulyasa (2009: 90) yang menyatakan diskusi kelompok kecil 

memungkinkan peserta didik untuk: (1) berbagi informasi dan pengalaman 

dalam memecahkan masalah; (2) meningkatkan pemahaman atas masalah 

penting; (3) meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan 

keputusan; (4) mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi; 

serta (5) membina kerjasama yang sehat, kelompok yang kohesif dan 

bertanggungjawab. 

11) Memonitor jalannya diskusi 

Keterampilan guru dalam memonitor jalannya diskusi meningkat pada  

siklus II, guru memperoleh skor 3 dengan kategori baik.  Pada siklus II guru 
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melakukan perbaikan, sehingga terjadi peningkatan dan guru mendapatkan 

skor 3 dengan kategori baik. Posisi guru yang bervariasi (tidak terpaku pada 

satu tempat) guru mengelilingi setiap pasangan kelompok secara bergantian. 

Suara guru dalam mengajar sudah cukup jelas dan keras.. Akan tetapi, guru 

masih kurang merata dalam melakukan kontak pandang dengan seluruh 

siswa. Guru terlalu fokus pada siswa yang sering membuat kegaduhan karena 

khawatir jika tidak diawasi secara ketat siswa dapat membuat kegaduhan 

yang dapat mengganggu jalannya pembelajaran.  

Kegitan guru dalam memonitor jalannya diskusi termasuk dalam 

keterampilan mengadakan variasi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat  Rusman (2014: 85) yang menyatakan bahwa keterampilan 

menggunakan variasi yaitu keterampilan untuk memberikan stimulus 

pembelajaran secara bervariasi, baik melalui penggunaan multimedia, 

multimetode maupun multisumber secara bervariasi sehingga pembelajaran 

tidak monoton hanya terfokus pada satu kegiatan saja.  

12) Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas   

Keterampilan guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas pada siklus II meningkat dengan ditandai guru 

memperoleh skor 3 yang termasuk dalam kategori baik.  

Pada siklus II guru sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya, menunjuk pasangan kelompok untuk 

maju ke depan serta guru sudah  kesimpulan terhadap hasil diskusi siswa. 

Komponen dalam membimbing diskusi kelompok kecil antara lain 
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memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, memperluas 

masalah atau urunan pendapat, menganalisis pandangan, meningkatkan 

urunan siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi serta menutup diskusi 

(Usman, 2013: 94-95). 

13) Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya  

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan pada siswa terhadap 

hasil kerjanya pada siklus II mendapat skor 3 dengan kategori baik. Guru 

sudah memberikan penguatan dalam bentuk verbal dan disampaikan dengan 

bahasa yang padat, singkat dan jelas seperti “Bagus,Pintar,hebat” selain itu 

guru juga memberikan penguatan dalam bentuk non verbal dengan 

memberikan tepuk tangan terhadap hasil kerja siswa yang dipresentasikan di 

depan kelas.   

Hal ini sesuai dengan pendapat Usman (2013: 80-81) yang menyatakan 

bahwa penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

Seorang guru perlu mengusai keterampilan memberi penguatan karena 

penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan 

penampilannya. Dengan memperoleh penegasan (balikan) tentang jawaban 

yang dipandang berhasil, siswa terdorong untuk meneruskan kegiatan 

belajarnya.. 

14) Memberi tindak lanjut  

Keterampilan guru dalam memberikan tindak lanjut meningkat pada       

siklus II mendapat skor 3 dengan kategori baik .Dalam pelaksanaan memberi 
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tindak lanjut guru bersama siswa sudah membuat simpulan pembelajaran, 

kemudian guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan dengan membagikan lembar evaluasi pada masing-masing 

siswa. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya  

Kegiatan memberi tindak lanjut termasuk dalam keterampilan menutup 

pelajaran. Menurut Rusman (2014, 92), kegiatan menutup pelajaran 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang 

telah dipelajari siswa.  

c. Paparan keterampilan guru siklus III : 

1) Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran  

Pada pelaksanaan siklus III, semua deskriptor juga telah dilaksanakan 

dengan baik oleh guru dan mendapatkan skor 4 (empat) dengan kategori 

sangat baik. Keterampilan guru dalam mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus ke siklus, hal ini 

terjadi karena guru masuk ke kelas tepat waktu sehingga dapat 

mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik dan melaksanakan 

rencana pembelajaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

Mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran termasuk dalam 

keterampilan membuka pelajaran. Sanjaya (2011: 42) menyatakan bahwa 

guru harus terampil dalam membuka pelajaran yaitu melaksanakan kegiatan 

untuk menciptakan kondisi pra pembelajaran bagi siswa agar mental maupun 
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perhatian terpusat pada pembelajaran, sehingga usaha tersebut memberikan 

efek yang positif terhadap kegiatan belajar. 

2) Melakukan apersepsi  

Skor yang diperoleh guru pada indikator melakukan apersepsi pada  

siklus III guru melakukan perbaikan sehingga memperoleh skor 4 (empat). 

Guru sudah menyampaikan apersepsi dengan jelas, mudah dipahami serta 

menarik perhatian siswa. Kemampuan guru dalam melakukan apersepsi 

termasuk dalam keterampilan bertanya dan keterampilan membuka 

pembelajaran. Penyampaian apersepsi yang jelas dan menarik sudah sesuai 

dengan pendapat Usman (2013: 91-93) yang menyatakan bahwa tujuan 

membuka pelajaran salah satunya untuk menimbulkan minat serta pemusatan 

perhatian siswa yang akan dibicarakan dalam kegiatan belajar mengajar.  

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa. 

Pada siklus III terjadi peningkatan, guru mendapat skor 3 (tiga) pada 

indikator menyampaikan tujuan dan tahapan kegiatan pembelajaran. Pada 

siklus III guru sudah menyampaikan tujuan sesuai indikator pembelajaran dan 

disampaikan secara jelas akan tetapi belum rinci, guru masih menyampaikan 

secara garis besar. Sanjaya (2011: 68-69) menyatakan bahwa sebelum 

melakukan proses pembelajaran, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran 

yang harus dikuasai oleh siswa, selain itu tujuan pembelajaran juga 

memberikan arah kemana pembelajaran akan dibawa. 
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4) Mengeksplor pengetahuan awal siswa 

Guru pada indikator mengeksplor pengetahuan awal siswa pada siklus III 

memperoleh skor 3 (tiga) pada indikator mengeksplor pengetahuan awal 

siswa. Deskriptor menyampaikan stimulus dengan jelas dan menarik belum 

muncul pada siklus II maupun siklus III.  Akan tetapi guru sudah memberikan 

stimulus/rangsangan berpikir siswa yang sesuai dengan materi serta stimulus 

disampaikan dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar, sehingga 

siswa mudah memahami stimulus yang disampaikan oleh guru dan memiliki 

pengetahuan atau gambaran awal tentang materi pembelajaran.  

Keterampilan mengeksplor pengetahuan siswa ini termasuk dalam 

keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan. Kegiatan ini bertujuan 

agar siswa memiliki gambaran awal terhadap materi yang akan dipelajari. 

Guru sudah berusaha maksimal dalam menyampaikan stimulus untuk 

menggali kemampuan dan pengetahuan siswa. Rusman (2014: 118) 

menjelaskan bahwa variasi stimulus yaitu keterampilan memberikan stimulus 

pembelajaran secara bervariasi sehinnga pembelajaran tidak monoton. 

Melalui variasi stimulus siswa akan didorong untuk melakukan berbagai 

aktivitas belajar dan merespon setiap stimulus yang diterimanya.  

5) Menjelaskan materi pelajaran melalui media powerpoint  

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pelajaran melalui media 

powerpoint  meningkat menjadi skor 4 pada siklus III. Aspek  yang belum 

nampak pada siklus I dan II telah muncul atau dilaksanakan pada siklus III. 

Sehingga guru mendapatkan skor 4 (empat) dengan kategori sangat baik pada 
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indikator menjelaskan materi. Guru sudah menyampaikan materi dengan 

menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Guru telah 

berupaya maksimal dalam menjelaskan materi kepada siswa sehingga siswa 

menjadi lebih paham.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2014: 86) yang menyatakan 

bahwa menjelaskan pada dasarnya adalah menuturkan secara lisan mengenai 

suatu bahan pelajaran yang yang disampaikan secara sistematis dan terencana 

sehingga memudahkan siswa untuk memahami bahan pelajaran.                

Menurut Mulyasa (2009: 80) prinsip penggunaan keterampilan menjelaskan 

dalam pembelajaran adalah dapat dilakukan pada awal, tengah atau pada 

akhir pembelajaran; penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai;  penjelasan dapat diberikan apabila ada pertanyaan atau 

diperlukan guru untuk menjelaskan; dan penjelasan harus sesuai dengan latar 

belakang kemampuan siswa. 

6) Membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint  

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam menyimak slide 

powerpoint meningkat pada siklus III mendapatkan skor 3 dengan kategori 

baik. Deskriptor yang belum tampak pada siklus III adalah guru belum 

maksimal saat menegur siswa yang tidak menyimak slide Powerpoint. Guru 

hanya menegur dan meminta siswa untuk tidak gaduh namun belum 

melakukan pendekatan kepada siswa yang masih gaduh untuk menyimak 

slide powerpoint. Pada siklus III guru sudah memberikan  penjelasan secara 

umum mengenai slide Powerpoint yang ditayangkan yang belum nampak 
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pada siklus I maupun siklus II. Serta guru sudah membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyimak dan memahami materi yang 

ditampilkan melalui slide powerpoint.  

Kegiatan membimbing siswa dalam menyimak slide powerpoint 

termasuk dalaam keterampilan mengajar perseorangan. Usman (2013:103) 

menyatakan bahwa dalam keterampilan ini guru memiliki banyak peran 

antara lain sebagai sumber informasi (nara sumber) bagi siswa, penyedia 

materi dan kesempatan belajar (fasilitator) bagi siswa serta sebagai 

pembimbing kegiatan belajar siswa (konselor).  

7) Memberikan permasalahan yang relevan  

Keterampilan guru dalam memberikan permasalahan yang relevan 

semakin meningkat pada siklus III mendapatkan skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Semua Deskriptor telah muncul pada siklus III. Siswa sudah bisa 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru karena konsentrasi 

siswa lebih terjaga dengan suasana kelas yang lebih mendukung proses 

belajar dibandingkan pelaksanaan pembelajaran pada siklus sebelumnya. 

Keterampilan guru dalam memberikan permasalahan sesuai dengan 

pendapat John I bolla (dalam Rusman, 2014: 82) yang menyatakan bahwa 

dalam proses pembelajaran, setiap pertanyaan baik berupa kalimat tanya atau 

suruhan yang menuntut respon siswa perlu dilakukan, agar siswa memperoleh 

pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Pertanyaan yang 

tersusun dengan baik dan penggunaan teknik melontarkan pertanyaan yang 
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tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas 

siswa. 

8) Membimbing siswa untuk memikirkan dan menuliskan jawaban secara 

individu tentang permasalahan yang disampaikan  

Keterampilan guru dalam membimbing siswa untuk memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara individu untuk menyelesaikan masalah pada 

siklus III mengalami peningkatan menjadi skor 3 dengan kategori  baik. 

Melalui penerapan model think pair share berbantuan media powerpoint 

ketrampilan guru dalam membimbing perorangan dapat ditunjukkan sebagai 

berikut : guru memberikan arahan kepada siswa dan memfasilitasi siswa yang 

membutuhkan serta memonitor siswa saat pembelajaran..  

Perilaku guru yang nampak saat pembelajaran tersebut sesuai dengan 

pendapat Rusman (2014: 91) yaitu komponen yang harus dikuasai guru 

berkenaan dengan pembelajaran perseorangan antara lain : menstimulasi 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memberi arahan 

kepada siswa, membantu siswa dengan cara memfasilitasi siswa saat 

pembelajaran, mengorganisasikan dengan cara memonitor siswa saat 

pembelajaran. 

9) Mengkondisikan siswa dalam pembentukan dalam kelompok  

Keterampilan guru dalam mengkondisikan siswa dalam pembentukan 

kelompok pada siklus III mengalami peningkatan menjadi skor 4 dengan 

kategori sangat baik. 



278 
 

Pada siklus III guru sudah memberbaiki kekurangannya, hal ini terlihat 

guru sudah memberikan batas waktu pada siswa untuk berkelompok. serta guru 

sudah melaksanakan semua deskriptor, hal ini terlihat guru sudah membentuk 

kelompok secara berpasangan, mengatur posisi tempat duduk setiap kelompok 

, guru membagikan lembar kerja siswa pada setiap kelompok, serta guru sudah  

memberikan batas waktu pada siswa untuk berkelompok dan berdiskusi. 

Keretampilan guru dalam mengkondisikan siswa dalam kelompok secara 

berpasangan termasuk keterampilan mengelola kelas.                                     

Menurut Rusman (2014:63) tujuan umum mengelola kelas ialah menyediakan 

dan menggunakan fasilitas kelas untuk berbagai kegiatan, sedangkan tujuan 

khususnya adalah menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa 

bekerja dan belajar.  

10) Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya.  

Keterampilan guru membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

pasangannya pada siklus  III mengalami peningkatan menjadi skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Guru berusaha memperbaiki kekurangan yang terjadi 

pada siklus I dan II sebelumnya dengan menindaklanjuti hasil diskusi siswa. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

pasangannya termasuk dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur, 

yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas 

dan terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil 

keputusan, atau memecahkan suatu masalah. Perilaku guru yang muncul saat 
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pembelajaran tersebut dikuatkan pendapat Rusman (2014: 89) yaitu dalam 

membimbing diskusi kelompok kecil seorang guru harus memperjelas 

masalah, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam 

diskusi, menganalisis gagasan siswa dengan memberikan informasi tambahan 

agar kelompok peserta diskusi memperoleh pengertian yang lebih jelas. 

11) Memonitor jalannya diskusi 

Keterampilan dalam memonitor jalannya diskusi pada siklus III, guru 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Pada siklus III guru melakukan 

perbaikan, sehingga terjadi peningkatan. Posisi guru yang bervariasi (tidak 

terpaku pada satu tempat) guru mengelilingi setiap pasangan kelompok secara 

bergantian. Suara guru dalam mengajar sudah cukup jelas dan keras. Dalam 

kegiatan pembelajaran sudah terdapat variasi kegiatan dalam kelas meliputi: 

pengajaran klasikal, kelompok dan individu.  

Kegitan guru dalam memonitor jalannya diskusi termasuk dalam 

keterampilan mengadakan variasi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat  Rusman (2014: 85) yang menyatakan bahwa keterampilan 

menggunakan variasi yaitu keterampilan untuk memberikan stimulus 

pembelajaran secara bervariasi, baik melalui penggunaan multimedia, 

multimetode maupun multisumber secara bervariasi sehingga pembelajaran 

tidak monoton hanya terfokus pada satu kegiatan saja. Sependapat dengan 

Rusman, Mulyasa (2009: 78) menyatakan bahwa tujuan mengadakan variasi 

gaya dalam pembelajaran adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. 
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12) Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas   

Keterampilan guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas pada III meningkat dengan ditandai guru memperoleh 

skor 3 yang termasuk dalam kategori baik.  

Pada siklus III guru sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya, menunjuk pasangan kelompok untuk 

maju ke depan serta guru sudah  kesimpulan terhadap hasil diskusi siswa. 

Komponen dalam membimbing diskusi kelompok kecil antara lain 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, memperluas 

masalah atau urunan pendapat, menganalisis pandangan, meningkatkan 

urunan siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi serta menutup diskusi 

(Usman, 2013: 94-95). 

13) Memberikan penguatan pada siswa terhadap hasil kerjanya  

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan pada siswa terhadap 

hasil kerjanya pada siklus III mendapat skor 3 dengan kategori baik . Guru 

melakukan perbaikan pada pelaksanaan siklus III. Guru sudah memberikan 

penguatan dalam bentuk verbal dan disampaikan dengan bahasa yang padat, 

singkat dan jelas seperti “Bagus,Pintar,hebat” selain itu guru juga 

memberikan penguatan dalam bentuk non verbal dengan memberikan tepuk 

tangan terhadap hasil kerja siswa yang dipresentasikan di depan kelas.   

Hal ini sesuai dengan pendapat Usman (2013: 80-81) yang menyatakan 

bahwa penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 
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Seorang guru perlu mengusai keterampilan memberi penguatan karena 

penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan 

penampilannya. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Rusman (2014:119) 

dimana penguatan juga berfungsi sebagai bentuk balikan bagi siswa dan guru 

atau proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

14) Memberi tindak lanjut  

Keterampilan guru dalam memberikan tindak lanjut pada siklus III 

mendapat skor 3 dengan kategori baik . 

Pada pelaksanaan siklus III mengalami peningkatan, guru memperoleh 

skor 3 dengan kategori baik. Dalam pelaksanaan memberi tindak lanjut guru 

bersama siswa sudah membuat simpulan, melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya  

Kegiatan memberi tindak lanjut termasuk dalam keterampilan menutup 

pelajaran. Mulyasa (2009:88-89) mengemukakan bahwa kegiatan yang dapat 

dilakukan guru untuk menutup pelajaran antara lain dengan meninjau kembali 

materi yang telah  diajarkan, mengadakan evaluasi dan memberikan tindak 

lanjut terhadap bahan yang telah diajarkan.  
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4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui model Think 

Pair Share berbantuan media Powerpoint dari siklus I, siklus II, dan siklus III 

dapat dilihat pada tabel 4.19 dan diagram pada gambar 4.26. 

Tabel 4.20 

Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III 

No Indikator Aktivitas Siswa Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Kesiapan siswa menerima pelajaran  3,27 3,56 3,84 

2 Kemampuan menanggapi apersepsi 

dan menjawab pertanyaan  guru  

2,69 2,90 3,25 

3 Kemampuan siswa menyimak 

penyampaian tujuan pembelajaran 

dan tahapan kegiatan pembelajaran 

2,39 2,96 3,31 

4 Kemampuan mengeksplor 

pengetahuan awalnya.  

2,24 2,87 3,5 

5 Kemampuan siswa menerima materi 

pelajaran melalui media powerpoint  

2,46 3 3,62 

6 Kemampuan siswa menyimak slide 

Powerpoint  

2,61 2,87 3,78 

7 Menuliskan ide / gagasan hasil 

Pemikiran secara individu (Think)  

2,88 2,90 3,53 

8 Kemampuan siswa berdiskusi 

berpasangan (Pair)  

2,97 3,25 3,5 

9 Kemampuan siswa 

Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (Share) 

2,15 2,81 3,03 

10 Kemampuan siswa membuat 

rangkuman  

2,39 2,71 3,53 

11 Kemampuan mengerjakan soal 

evaluasi  

3,03 3,18 3,75 

 Jumlah Skor  29,08 33,01 38,65 

Persentase Keberhasilan 66,09% 75,02% 87,84% 

Kategori 
Baik  

(B) 

Baik  

(B) 

Sangat 

baik (SB)  
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Gambar  4.36 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, II, III 

Keterangan Indikator: 

1. Kesiapan siswa menerima pelajaran  

2. Kemampuan menanggapi apersepsi dan menjawab pertanyaan  guru  

3. Kemampuan siswa menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan 

tahapan kegiatan pembelajaran 

4. Kemampuan mengeksplor pengetahuan awalnya.  

5. Kemampuan siswa menerima materi pelajaran melalui media powerpoint  

6. Kemampuan siswa menyimak slide Powerpoint  

7. Menuliskan ide / gagasan hasil Pemikiran secara individu (Think)  

8. Kemampuan siswa berdiskusi berpasangan (Pair)  

9. Kemampuan siswa Mempresentasikan hasil diskusi kelompok (Share) 

10. Kemampuan siswa membuat rangkuman  

11. Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

Sesuai dengan hasil pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS 

melalui model Think Pair Share berbantuan media Powerpoint, skor rata- rata 

aktivitas siswa mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. Peningkatan tersebut 

terjadi karena guru senantiasa memperbaiki kekurangan yang terjadi pada setiap 

pembelajaran sehingga pembelajaran berikutnya lebih berkualitas. Pembelajaran 

yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap aktivitas siswa yang terus 

meningkat. Aktivitas merupakan asas terpenting dalam belajar. Belajar adalah 
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aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan 

dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan 

sekitar. 

Secara keseluruhan aktivitas siswa dari siklus I, siklus II dan siklus III selalu 

mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada aktivitas siswa siklus I 

memperoleh rata-rata skor sebesar 2,64 dengan persentase keberhasilan 66,09% 

termasuk kategori baik. Pada siklus II terjadi peningkatan rata-rata skor menjadi 

3,09 dengan persentase keberhasilan 75,02% dengan kategori baik. Sedangkan 

pada siklus III, terjadi peningkatan kembali dengan rata-rata skor 3,51 persentase 

keberhasilan 87,84% termasuk kategori sangat baik. 

Peningkatan aktivitas siswa pada setiap siklus ditandai dengan peningkatan 

ketercapaian indikator di setiap siklusnya.  

a. Paparan aktivitas siswa pada siklus 1 adalah : 

1) Kesiapan siswa menerima pelajaran 

Indikator kesiapan siswa dalam menerima pelajaran pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 3,27. Sebagian besar siswa telah siap untuk 

menerima pelajaran. Siswa datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai, 

siswa berdo’a sebelum pembelajaran dimulai, siswa mempersiapkan buku dan 

alat tulisnya  serta siswa rapi dan tertib duduk di tempat masing-masing.  

Untuk dapat melakukan perbuatan belajar dengan baik, anak atau individu 

perlu memiliki kesiapan baik fisik maupun psikis Untuk memiliki kesiapan, 

siswa selalu dikondisikan untuk siap mengikuti pembelajaran oleh guru. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Rusman (2014: 67) yang menyatakan bahwa guru 
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harus terampil dalam membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha 

atau kegiatan yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menciptakan pra kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat 

pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan 

efek yang positif terhadap kegiatan belajar.  

2) Kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab pertanyaan 

Indikator kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab 

pertanyaan dari guru, pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,69.  Deskriptor 

yang dinilai yaitu memperhatikan apersepsi guru, menanggapi apersepsi dari 

guru, memperhatikan pertanyaan dari guru dan menjawab pertanyaan dari 

guru. Dari semua Deskriptor, kegiatan menjawab pertanyaan dari guru yang 

masih terlihat kurang. Namun setelah diadakan perbaikan di setiap siklus, rata-

rata skor dapat meningkat. Kemampuan menjawab pertanyaan yang 

ditunjukkan oleh siswa sudah meningkat dan disampaikan menggunakan 

kalimat yang jelas. 

Aktivitas siswa dalam merespon apersepsi dan menjawab pertanyaan 

memiliki kesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh                                                

Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa.  

Memperhatikan apersepsi guru dan memperhatikan pertanyaan dari  guru 

termasuk kegiatan listening (listening activities). Listening activities, antara 

lain mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. Merespon 

apersepsi guru dan menjawab pertanyaan termasuk kegiatan mental (mental 

activities). Kegiatan mental (mental activities) antara lain menanggapi, 



286 
 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

3) Kemampuan siswa menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan pembelajaran. 

Pada indikator menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan pembelajaran pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,39 dengan 

kategori cukup. Deskriptor yang dinilai yaitu siswa mengerti tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, siswa memperhatikan penyampaian tahapan 

pembelajaran, siswa dapat melaksanakan tahapan kegiatan dengan baik dan 

mematuhi aturan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

Deskriptor yang terlihat kurang yakni mematuhi aturan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan karena ada beberapa siswa yang terlihat masih ramai sendiri 

dengan temannya ketika pembelajaran dilaksanakan.  Kemampuan siswa dalam 

menyimak tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan termasuk ke dalam visual 

activities and listening activities.  

Menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) visual activities misalnya 

membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, dan percobaan. Sedangkan 

listening activities misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, 

dan pidato. 

4) Kemampuan mengeksplor pengetahuan awalnya 

Perolehan skor rata-rata pada indikator mengeksplor pengetahuan awal 

siswa pun semakin meningkat setiap siklusnya. Pada siklus I memperoleh rata-

rata skor  2,24 dengan kriteria cukup. Deskriptor yang dinilai antara lain: siswa 
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memiliki pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari, siswa mampu 

menjawab stimulus/rangsangan pengetahuan yang diberikan guru , siswa tidak 

gaduh saat menerima penjelasan stimulus dari guru serta siswa memiliki ide 

atau gagasan tentang materi yang akan dipelajari. 

Pada siklus I Deskriptor yang kurang terlihat yakni siswa kurang berani 

dalam menganalisis ide atau gagasan tentang materi yang dipelajari serta masih 

terlihat beberapa siswa yang ramai ketika menerima stimulus/rangsangan 

pengetahuan yang disampaiakan oleh guru.. 

Kemampuan siswa dalam mengeksplor pengetahuan termasuk ke dalam 

visual activities, listening activities dan mental activities. Memperhatikan 

stimulus yang diberikan guru dan pandangan siswa tertuju pada guru termasuk 

kegiatan visual (visual activities). Visual activities antara lain membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama dan tidak berbuat gaduh  

sesuai dengan listening activities. Listening activities terdiri dari mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. Merespon dan menganalisis ide atau 

gagasan tentang materi yang akan dipelajari termasuk mental activities. Mental 

activities antara lain menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. 

5) Kemampuan siswa menerima materi pelajaran melalui media powerpoint  

Aktivitas siswa dalam menerima materi pelajaran berbantuan media 

powerpoint pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,46 dengan kriteria baik. 

Deskriptor yang dinilai antara lain:  Siswa memperhatikan penjelasan guru, 
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siswa menjawab pertanyaan guru, siswa dapat menjelaskan isi materi pelajaran 

dan siswa tidak gaduh dalam menerima penyampaian materi. Deskriptor yang 

paling banyak tidak muncul adalah siswa tidak gaduh dalam menerima 

penyampaian materi, karena ada beberapa siswa yang masih terlihat ramai dan 

belum tenang ketika guru menyampaikan materi melalui media powerpoint.  

Aktivitas siswa dalam menerima materi pelajaran berbantuan media 

powerpoint memiliki kesesuaian yang dikemukakan                                        

oleh Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa. 

Memperhatikan penjelasan yang diberikan guru termasuk kegiatan visual 

(visual activities). Visual activities antara lain membaca, memperhatikan 

gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. Tidak gaduh dalam 

menerima penyampaian materi dengan mendengarkan penjelasan guru secara 

seksama sesuai dengan listening activities. Listening activities terdiri dari 

mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. Menjawab 

pertanyaan dari guru dan menjelaskan isi materi yang diterimanya termasuk 

oral activities. Oral activities: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

6) Kemampuan siswa menyimak slide Powerpoint  

Aktivitas siswa dalam menyimak slide powerpoint pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,61 dengan kriteria baik. Deskriptor yang dinilai 

antara lain: siswa memperhatikan slide powerpoint yang ditayangkan guru, 

siswa tidak membuat keributan selama slide powerpoint ditayangkan, , siswa 

duduk rapi di tempat duduk dan siswa dapat menjelaskan isi slide powerpoint.  
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Sebagian besar siswa sudah memenuhi keempat deskriptor. Media 

Powerpoint termasuk media yang bersifat multimedia, yaitu gabungan dari 

berbagai unsur media, seperti teks, gambar, animasi, video, dan lain-lain. 

Peningkatan keterampilan siswa dalam menyimak slide Powerpoint meningkat 

seiring disempurnakannya media Powerpoint yang dibuat guru. Guru 

menambahkan banyak gambar dan video yang mendukung materi pelajaran 

dalam slide Powerpoint sehingga lebih menarik dan meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi yang diajarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dale 

dalam Asyhar (2012: 49) yang menyatakan bahwa semakin konkret media 

yang digunakan guru maka semakin tinggi kemampuan pemahaman materi 

siswa. Kemampuan siswa dalam menyimak slide Powerpoint termasuk ke 

dalam visual activities dan listening activities. Menurut                                               

Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) visual activities antara lain membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

Sedangkan Listening activities terdiri dari mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

7) Menulis ide / gagasan hasil pemikiran secara individu (think)  

Perolehan jumlah rata-rata skor pada kegiatan siswa menuliskan ide / 

gagasan secara individu dari permasalahan yang telah disampaikan oleh guru 

pada pelaksanaan siklus I adalah 2,88. Ketika guru membacakan soal, siswa 

dengan seksama memperhatikan dan menulis pada buku masing-masing. Masih 

terlihat beberapa siswa masih terlihat ada yang bekerjasama ketika 

mengerjakan. Seperti yang terdapat dalam catatan lapangan bahwa siswa 
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terlihat masih ada yang bekerjasama dalam mengerjakan soal yang diberikan 

oleh guru. Akan tetapi sebagian besar siswa mengerjakan sesuai dengan waktu 

yang diberikan oleh guru serta jawaban ditulis dengan singkat dan jelas.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Suprijono (2013: 91) bahwa dalam tahap  

berpikir (thinking) guru mengajukan suatu pertanyaan sesuai dengan materi 

dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri. 

Didukung pula oleh Trianto (2011: 62) guru mengajukan suatu pertanyaan atau 

masalah yang berkaitan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan 

waktu beberapa menit untuk memikirkan jawaban sendiri dari permasalahan.  

Aktivitas siswa dalam siswa memikirkan dan menuliskan ide  atau gagasan 

terhadap permasalahan yang diberikan guru secara individu                           

memiliki kesesuaian dengan yang dikemukakan oleh                                      

Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa. 

Memperhatikan penyampaian permasalahan yang diberikan guru dengan 

cermat termasuk kegiatan visual. Menuliskan gagasan atau jawaban yang 

berasal dari pemikiran sendiri,  menuliskan jawaban dengan singkat dan jelas 

dan menyelesaikan masalah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, 

termasuk ke dalam kegiatan menulis dan kegiatan mental. 

8) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (pair) 

Pada pelaksanaan siklus I kemampuan siswa berdiskusi secara 

berpasangan sudah berjalan dengan baik dan memperoleh rata-rata skor 2,97 

dengan kategori baik. Sebagian besar siswa sudah berpasangan dengan teman 

sebangku dan siswa sudah menuliskan jawaban kelompok pada lembar yang 
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disediakan guru. Namun untuk Deskriptor bertukar pikiran untuk menjawab 

pertanyaan dan berdiskusi sesuai waktu yang ditentukan belum terlihat secara 

maksimal, masih ada beberapa pasangan kelompok yang berdiskusi melebihi 

batas waktu yang diberikan oleh guru serta ada beberapa anak yang belum 

bertukar ide/jawaban dalam berdiskusi, masih menggantungkan jawaban 

kepada teman lainnya 

Aktivitas siswa dalam mendiskusikan jawaban dengan pasangan  memiliki 

kesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh                                      

Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa. Membagi 

hasil pemikiran yang diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih 

lanjut termasuk kegiatan mental. Mental activities antara lain menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan membuat 

keputusan. Menulis hasil diskusi di lembar jawab yang telah disediakan 

termasuk kegiatan menulis. 

9) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (share) 

Aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil pekerjaan pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata 2,15 dengan kategori baik. Deskriptor yang kurang 

maksimal pada pelaksanaan siklus I adalah siswa menyampaikan hasil diskusi 

dengan suara yang lantang dan jelas serta siswa kurang antusias dalam 

menanggapi presentasi kelompok lain baik itu memberikan pendapat atau 

memberikan solusi permasalahan. Hanya sedikit siswa yang berani 

menanggapi presentasi kelompok lain.  
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Aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil pekerjaan sesuai dengan 

pendapat Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa. 

Ketepatan hasil diskusi, berani mengemukakan hasil diskusi di depan kelas, 

menyampaikan hasil diskusi dengan suara lantang dan memberikan tanggapan 

yang baik termasuk kegiatan mental dan kegiatan berbicara. 

10) Kemampuan siswa membuat rangkuman  

Aktivitas siswa dalam membuat rangkuman pada siklus I memperoleh 

skor rata-rata 2,39 dengan kategori baik. Kemampuan siswa dalam membuat 

rangkuman semakin membaik dari siklus ke siklus. Sebagian besar siswa sudah 

menulis ringkasan materi yang dipelajari dan membuat simpulan materi yang 

dipelajari. Untuk Deskriptor siswa berani bertanya mengenai hal-hal yang 

belum jelas kepada guru masih kurang maksimal pada pelaksanaan siklus I.  

Kemampuan membuat rangkuman termasuk ke dalam oral, writing and 

mental activities. Menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011: 101) oral activities 

misalnya: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi . Writing activities 

misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, atau menyalin. Mental 

activities misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, atau mengambil keputusan 

11) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi  

Indikator kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 3,03. Deskriptor yang dinilai yaitu Siswa 

mengerjakan soal evaluasi secara mandiri, mengerjakan soal evaluasi sesuai 
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petunjuk, siswa mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tepat waktu. 

Sebagian besar siswa sudah baik dalam kemampuan mengerjakan soal 

evaluasi. Hanya ada beberapa siswa yang pada saat dijelaskan membuat 

kegaduhan sehingga tidak bisa mengerjakan dan menyelesaikan soal evaluasi 

dengan tepat waktu. Kemampuan mengerjakan soal evaluasi termasuk ke 

dalam writing and mental activities. Menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011: 

101) Writing activities misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, atau 

menyalin. Mental activities misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, melihat hubungan, atau mengambil keputusan. 

b. Paparan aktivitas siswa pada siklus II adalah : 

1) Kesiapan siswa menerima pelajaran 

Indikator kesiapan siswa dalam menerima pelajaran pada siklus II 

memperoleh rata-rata 3,56. Persiapan siswa pada saat akan memulai pelajaran 

membaik di setiap siklusnya dan dapat dikategorikan sangat baik pada         

siklus III. Untuk dapat melakukan perbuatan belajar dengan baik, anak atau 

individu perlu memiliki kesiapan baik fisik maupun psikis. Untuk memiliki 

kesiapan, siswa selalu dikondisikan untuk siap mengikuti pembelajaran oleh 

guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2014: 67) yang menyatakan 

bahwa guru harus terampil dalam membuka pelajaran. Membuka pelajaran 

adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran 

untuk menciptakan pra kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya 
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terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan 

memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar.  

Kesiapan belajar siswa erat kaitannya dengan kondisi siswa saat akan 

mengikuti pembelajaran, kondisi tersebut ialah emotional activities. Deskriptor 

yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) 

tentang emotional activities seperti menaruh minat, merasa bosan, bergembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. hal ini ditunjukkan bahwa siswa 

bersemangat untuk belajar dengan masuk kelas sebelum pelajaran dimulai. 

2) Kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab pertanyaan 

Indikator kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab 

pertanyaan dari guru,  pada siklus II yakni memperoleh rata-rata skor 2,90. 

Deskriptor yang dinilai yaitu memperhatikan apersepsi guru, menanggapi 

apersepsi dari guru, memperhatikan pertanyaan dari guru dan menjawab 

pertanyaan dari guru. Dari semua deskriptor, kegiatan menjawab pertanyaan 

dari guru yang masih terlihat kurang.  

Aktivitas siswa dalam merespon apersepsi dan menjawab pertanyaan 

memiliki kesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh                                                

Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa.  

Memperhatikan apersepsi guru dan memperhatikan pertanyaan dari  guru 

termasuk kegiatan listening (listening activities). Listening activities, antara 

lain mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. Merespon 

apersepsi guru dan menjawab pertanyaan termasuk kegiatan mental (mental 

activities). Kegiatan mental (mental activities) antara lain menanggapi, 
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mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

3) Kemampuan siswa menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan pembelajaran. 

Pada indikator menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan pembelajaran pada siklus II dengan skor rata-rata 2,96. Deskriptor 

yang dinilai yaitu siswa mengerti tujuan pembelajaran yang akan dicapai, siswa 

memperhatikan penyampaian tahapan pembelajaran, siswa dapat melaksanakan 

tahapan kegiatan dengan baik dan mematuhi aturan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

Kemampuan siswa dalam menyimak tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan termasuk ke dalam visual activities and listening activities.Menurut 

Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) visual activities misalnya membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, dan percobaan. Sedangkan listening 

activities misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, dan 

pidato. 

4) Kemampuan mengeksplor pengetahuan awalnya 

Perolehan skor rata-rata pada indikator mengeksplor pengetahuan awal 

siswa pun semakin meningkat setiap siklusnya. Pada siklus II memperoleh 

rata-rata skor 2,87. Deskriptor yang dinilai antara lain: siswa memiliki 

pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari, siswa mampu menjawab 

stimulus/rangsangan pengetahuan yang diberikan guru , siswa tidak gaduh saat 
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menerima penjelasan stimulus dari guru serta siswa memiliki ide atau gagasan 

tentang materi yang akan dipelajari. 

Deskriptor menganalisis ide atau gagasan tentang materi yang dipelajari 

sudah mulai muncul dan memperoleh peningkatan skor rata-rata. Siswa sudah 

mulai berani mengemukakan analisis ide atau gagasannya tentang materi yang 

akan dipelajari serta sudah lebih tenang dalam menerima dan mengeksplor 

pengetahuan awalnya. 

Kemampuan siswa dalam mengeksplor pengetahuan termasuk ke dalam 

visual activities, listening activities dan mental activities. Memperhatikan 

stimulus yang diberikan guru dan pandangan siswa tertuju pada guru termasuk 

kegiatan visual (visual activities). Visual activities antara lain membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama dan tidak berbuat gaduh  

sesuai dengan listening activities. Listening activities terdiri dari mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. Merespon dan menganalisis ide atau 

gagasan tentang materi yang akan dipelajari termasuk mental activities. Mental 

activities antara lain menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. 

5) Kemampuan siswa menerima materi pelajaran melalui media powerpoint  

Aktivitas siswa pada indikator ini mengalami peningkatan pada 

pelaksanaan siklus II dengan memperoleh skor rata-rata 3. Deskriptor yang 

belum tampak secara maksimal pada siklus I sudah mengalami peningkatan 

pada siklus II. Siswa terlihat lebih tenang ketika menerima materi 
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dibandingkan pada pelaksanaan siklus I sebelumnya. Siswa lebih antusias 

dalam menyimak materi melalui media powerpoint. 

Aktivitas siswa dalam menerima materi pelajaran berbantuan media 

powerpoint memiliki kesesuaian yang dikemukakan                                        

oleh Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa. 

Memperhatikan penjelasan yang diberikan guru termasuk kegiatan visual 

(visual activities). Visual activities antara lain membaca, memperhatikan 

gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. Tidak gaduh dalam 

menerima penyampaian materi dengan mendengarkan penjelasan guru secara 

seksama sesuai dengan listening activities. Listening activities terdiri dari 

mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. Menjawab 

pertanyaan dari guru dan menjelaskan isi materi yang diterimanya termasuk 

oral activities. Oral activities: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

6) Kemampuan siswa menyimak slide Powerpoint  

Aktivitas siswa dalam menyimak slide powerpoint pada siklus II 

memperoleh skor rata-rata 2,87. Deskriptor yang dinilai antara lain: siswa 

memperhatikan slide powerpoint yang ditayangkan guru, siswa tidak membuat 

keributan selama slide powerpoint ditayangkan, , siswa duduk rapi di tempat 

duduk dan siswa dapat menjelaskan isi slide powerpoint.  

Sebagian besar siswa sudah memenuhi keempat deskriptor. Kemampuan 

siswa dalam menyimak slide Powerpoint termasuk ke dalam visual activities 

dan listening activities. Menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) visual 
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activities antara lain membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. Sedangkan Listening activities terdiri dari 

mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

7) Menulis ide / gagasan hasil pemikiran secara individu (think)  

Pada pelaksanaan siklus II terjadi peningkatan rata-rata skor yang 

diperoleh siswa yakni meningkat menjadi 2,90 pada siklus II. Pada Deskriptor 

siswa menuliskan gagasan/jawaban yang berasal dari pemikiran sendiri 

mengalami perbaikan pada siklus berikutnya. Siswa semakin mandiri dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru tanpa bekerja sama 

dengan teman lainnya.  

Aktivitas siswa dalam siswa memikirkan dan menuliskan ide  atau gagasan 

terhadap permasalahan yang diberikan guru secara individu                           

memiliki kesesuaian dengan yang dikemukakan oleh                                      

Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa. 

Memperhatikan penyampaian permasalahan yang diberikan guru dengan 

cermat termasuk kegiatan visual. Visual activities antara lain  membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

Menuliskan gagasan atau jawaban yang berasal dari pemikiran sendiri,  

menuliskan jawaban dengan singkat dan jelas dan menyelesaikan masalah 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, termasuk ke dalam kegiatan 

menulis dan kegiatan mental. Writing activities antara lain: menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. Mental activities antara lain menanggapi, 
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mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (pair) 

Pada pelaksanaan siklus II mengalami peningkatan, siswa memperoleh 

rata-rata skor 3,25 dengan kategori baik. Setiap pasangan kelompok terlihat 

sudah  saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan melalui diskusi 

dan bertukar ide/gagasan serta sebagian besar siswa telah menyelesaikan 

kegiatan diskusi sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Aktivitas siswa dalam mendiskusikan jawaban dengan pasangan  memiliki 

kesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh                                      

Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa. Membagi 

hasil pemikiran yang diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih 

lanjut termasuk kegiatan mental. Mental activities antara lain menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan membuat 

keputusan. Menulis hasil diskusi di lembar jawab yang telah disediakan 

termasuk kegiatan menulis. Writing activities antara lain menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin.   

9) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (share) 

Aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil pekerjaan pada siklus II 

memperoleh rata-rata skor 2,81. Selalu ada peningkatan skor rata-rata 

memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain di setiap siklusnya. 

Hal ini terjadi karena guru selalu mendorong siswa untuk memberikan 

pendapat dengan menciptakan rasa nyaman bagi siswa. Guru juga 
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membimbing siswa untuk bersama-sama melakukan konfirmasi terhadap hasil 

kerja kelompok lain. Serta guru memberikan penguatan baik verbal maupun 

non verbal pada siswa yang berani mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2011: 77) yang menyatakan bahwa 

seorang guru perlu mengusai keterampilan memberi penguatan karena 

penguatan bertujuan untuk meningkatkan perhatian peserta didik terhadap 

pembelajaran, meningkatkan dan merangsang motivasi belajar dan 

meningkatkan kegiatan belajar serta membina perilaku yang produktif. 

Sehingga membuat siswa semakin aktif dalam mempresentasikan hasil 

diskusinya, semakin percaya diri dan kelompok yang tidak maju pun ikut 

memperhatikan kelompok yang membacakan hasil diskusi. 

10) Kemampuan siswa membuat rangkuman  

Aktivitas siswa dalam membuat rangkuman pada siklus II memperoleh 

rata-rata skor 2,71. Selalu ada peningkatan skor rata-rata bertanya mengenai 

hal-hal yang belum jelas di setiap siklusnya. Hal ini terjadi karena guru selalu 

mendorong siswa untuk berani menanyakan hal yang belum jelas dengan 

menciptakan rasa nyaman bagi siswa. 

Kemampuan membuat rangkuman termasuk ke dalam oral, writing and 

mental activities. Menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011: 101) oral activities 

misalnya: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi . Writing activities 

misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, atau menyalin. Mental 
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activities misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, atau mengambil keputusan 

 

11) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi  

Indikator kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi pada siklus II 

memperoleh skor 3,18. Deskriptor yang dinilai yaitu Siswa mengerjakan soal 

evaluasi secara mandiri, mengerjakan soal evaluasi sesuai petunjuk, siswa 

mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan tepat waktu. 

Sebagian besar siswa sudah baik dalam kemampuan mengerjakan soal 

evaluasi. Hanya ada beberapa siswa yang pada saat dijelaskan membuat 

kegaduhan sehingga tidak bisa mengerjakan dan menyelesaikan soal evaluasi 

dengan tepat waktu. Guru meningkatkan pengawasannya pada saat siswa 

mengerjakan soal evaluasi sehingga mengurangi kecurangan yang terjadi. Hal 

ini sesuai dengan pandapat Mulyasa (2009: 62 ) yang menyatakan bahwa guru 

berperan sebagai evaluator belajar, dalam arti guru sebagai penilai yang 

objektif dan komprehensif. Sebagai evaluator, guru berkewajiban mengawasi, 

memantau proses pembelajaran siswa dan hasil belajar yang dicapainya.  

c. Paparan aktivitas siswa pada siklus III  adalah : 

1) Kesiapan siswa menerima pelajaran 

Indikator kesiapan siswa dalam menerima pelajaran pada siklus III 

memperoleh rata-rata skor 3,84. Untuk dapat melakukan perbuatan belajar 

dengan baik, anak atau individu perlu memiliki kesiapan baik fisik maupun 
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psikis Untuk memiliki kesiapan, siswa selalu dikondisikan untuk siap 

mengikuti pembelajaran oleh guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman 

(2014: 67) yang menyatakan bahwa guru harus terampil dalam membuka 

pelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan guru 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra kondisi bagi siswa agar 

mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, 

sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan 

belajar.  

Kesiapan belajar siswa erat kaitannya dengan kondisi siswa saat akan 

mengikuti pembelajaran, kondisi tersebut ialah emotional activities. Deskriptor 

yang tampak ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) 

tentang emotional activities seperti menaruh minat, merasa bosan, bergembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. hal ini ditunjukkan bahwa siswa 

bersemangat untuk belajar dengan masuk kelas sebelum pelajaran dimulai. 

2) Kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab pertanyaan 

Indikator kemampuan siswa menanggapi apersepsi dan menjawab 

pertanyaan dari guru pada siklus III dengan rata-rata skor 3,25 tergolong sangat 

baik. Deskriptor yang dinilai yaitu memperhatikan apersepsi guru, menanggapi 

apersepsi dari guru, memperhatikan pertanyaan dari guru dan menjawab 

pertanyaan dari guru. Dari semua Deskriptor, kegiatan menjawab pertanyaan 

dari guru yang masih terlihat kurang. Namun setelah diadakan perbaikan di 

setiap siklus, rata-rata skor dapat meningkat. Kemampuan menjawab 
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pertanyaan yang ditunjukkan oleh siswa sudah meningkat dan disampaikan 

menggunakan kalimat yang jelas. 

Aktivitas siswa dalam merespon apersepsi dan menjawab pertanyaan 

memiliki kesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh                                                

Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa.  

Memperhatikan apersepsi guru dan memperhatikan pertanyaan dari  guru 

termasuk kegiatan listening (listening activities). Listening activities, antara 

lain mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. Merespon 

apersepsi guru dan menjawab pertanyaan termasuk kegiatan mental (mental 

activities). Kegiatan mental (mental activities) antara lain menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

3) Kemampuan siswa menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan pembelajaran. 

Pada indikator menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dan tahapan 

kegiatan pembelajaran pada siklus III dengan skor rata-rata 3,31. Deskriptor 

yang dinilai yaitu siswa mengerti tujuan pembelajaran yang akan dicapai, siswa 

memperhatikan penyampaian tahapan pembelajaran, siswa dapat melaksanakan 

tahapan kegiatan dengan baik dan mematuhi aturan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

Setelah diadakan perbaikan pada pelaksanaan siklus III, terjadi 

peningkatan skor. Siswa sudah mulai mematuhi aturan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan baik. Kemampuan siswa dalam menyimak tujuan 
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pembelajaran dan tahapan kegiatan termasuk ke dalam visual activities and 

listening activities.Menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) visual 

activities misalnya membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, dan 

percobaan. Sedangkan listening activities misalnya mendengarkan uraian, 

percakapan, diskusi, musik, dan pidato. 

4) Kemampuan mengeksplor pengetahuan awalnya 

Perolehan skor rata-rata pada indikator mengeksplor pengetahuan awal 

siswa pun semakin meningkat setiap siklusnya. Pada siklus III dengan 

perolehan skor rata-rata sebesar 3,5. Deskriptor yang dinilai antara lain: siswa 

memiliki pengetahuan tentang materi yang akan dipelajari, siswa mampu 

menjawab stimulus/rangsangan pengetahuan yang diberikan guru , siswa tidak 

gaduh saat menerima penjelasan stimulus dari guru serta siswa memiliki ide 

atau gagasan tentang materi yang akan dipelajari. 

Siswa sudah mulai berani mengemukakan analisis ide atau gagasannya 

tentang materi yang akan dipelajari serta sudah lebih tenang dalam menerima 

dan mengeksplor pengetahuan awalnya. Kemampuan siswa dalam 

mengeksplor pengetahuan termasuk ke dalam visual activities, listening 

activities dan mental activities. Memperhatikan stimulus yang diberikan guru 

dan pandangan siswa tertuju pada guru termasuk kegiatan visual (visual 

activities). Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama dan tidak berbuat 

gaduh  sesuai dengan listening activities. Merespon dan menganalisis ide atau 

gagasan tentang materi yang akan dipelajari termasuk mental activities.  
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5) Kemampuan siswa menerima materi pelajaran melalui media powerpoint  

Aktivitas siswa dalam menerima materi pelajaran berbantuan media 

powerpoint pada siklus III mengalami peningkatan dengan skor rata-rata 3,62. 

Deskriptor yang belum tampak secara maksimal pada siklus I sudah 

mengalami peningkatan pada siklus III. Siswa terlihat lebih tenang ketika 

menerima materi dibandingkan pada pelaksanaan siklus I sebelumnya. Siswa 

lebih antusias dalam menyimak materi melalui media powerpoint. 

Aktivitas siswa dalam menerima materi pelajaran berbantuan media 

powerpoint memiliki kesesuaian yang dikemukakan                                        

oleh Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa. 

Memperhatikan penjelasan yang diberikan guru termasuk kegiatan visual 

(visual activities). Tidak gaduh dalam menerima penyampaian materi dengan 

mendengarkan penjelasan guru secara seksama sesuai dengan listening 

activities. Menjawab pertanyaan dari guru dan menjelaskan isi materi yang 

diterimanya termasuk oral activities.  

6) Kemampuan siswa menyimak slide Powerpoint  

Aktivitas siswa dalam menyimak slide powerpoint pada siklus III 

memperoleh skor rata-rata 3,78. Deskriptor yang dinilai antara lain: siswa 

memperhatikan slide powerpoint yang ditayangkan guru, siswa tidak membuat 

keributan selama slide powerpoint ditayangkan, siswa duduk rapi di tempat 

duduk dan siswa dapat menjelaskan isi slide powerpoint.  

Sebagian besar siswa sudah memenuhi keempat deskriptor. Media 

Powerpoint termasuk media yang bersifat multimedia, yaitu gabungan dari 
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berbagai unsur media, seperti teks, gambar, animasi, video, dan lain-lain. 

Peningkatan keterampilan siswa dalam menyimak slide Powerpoint meningkat 

seiring disempurnakannya media Powerpoint yang dibuat guru. Guru 

menambahkan banyak gambar dan video yang mendukung materi pelajaran 

dalam slide Powerpoint sehingga lebih menarik dan meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi yang diajarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dale 

dalam Asyhar (2012: 49) yang menyatakan bahwa semakin konkret media 

yang digunakan guru maka semakin tinggi kemampuan pemahaman materi 

siswa. 

7) Menulis ide / gagasan hasil pemikiran secara individu (think)  

Pada pelaksanaan siklus III terjadi peningkatan rata-rata skor yang 

diperoleh siswa yakni meningkat menjadi 2 3,53 pada siklus III. Pada 

Deskriptor siswa menuliskan gagasan/jawaban yang berasal dari pemikiran 

sendiri mengalami perbaikan pada siklus berikutnya. Siswa semakin mandiri 

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru tanpa bekerja 

sama dengan teman lainnya.  

Aktivitas siswa dalam siswa memikirkan dan menuliskan ide  atau gagasan 

terhadap permasalahan yang diberikan guru secara individu                           

memiliki kesesuaian dengan yang dikemukakan oleh                                      

Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa. 

Memperhatikan penyampaian permasalahan yang diberikan guru dengan 

cermat termasuk kegiatan visual. Menuliskan gagasan atau jawaban yang 

berasal dari pemikiran sendiri,  menuliskan jawaban dengan singkat dan jelas 



307 
 

dan menyelesaikan masalah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, 

termasuk ke dalam kegiatan menulis dan kegiatan mental. 

8) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (pair) 

Pada pelaksanaan siklus III mengalami peningkatan, dengan perolehan 

rata-rata skor 3,5. Setiap pasangan kelompok terlihat sudah  saling bekerja 

sama dalam menyelesaikan permasalahan melalui diskusi dan bertukar 

ide/gagasan serta sebagian besar siswa telah menyelesaikan kegiatan diskusi 

sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

Aktivitas siswa dalam mendiskusikan jawaban dengan pasangan  memiliki 

kesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh                                      

Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) mengenai  kegiatan siswa. Membagi 

hasil pemikiran yang diperoleh kepada pasangan untuk didiskusikan lebih 

lanjut termasuk kegiatan mental. Mental activities antara lain menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan membuat 

keputusan. Menulis hasil diskusi di lembar jawab yang telah disediakan 

termasuk kegiatan menulis. Writing activities antara lain menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin.   

9) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (share) 

Aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil pekerjaan meningkat lagi 

pada siklus III dengan perolehan rata-rata skor 3,03. Selalu ada peningkatan 

skor rata-rata memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain di 

setiap siklusnya. Hal ini terjadi karena guru selalu mendorong siswa untuk 

memberikan pendapat dengan menciptakan rasa nyaman bagi siswa. Guru juga 
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membimbing siswa untuk bersama-sama melakukan konfirmasi terhadap hasil 

kerja kelompok lain. Serta guru memberikan penguatan baik verbal maupun 

non verbal pada siswa yang berani mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2011: 77) yang menyatakan bahwa 

seorang guru perlu mengusai keterampilan memberi penguatan karena 

penguatan bertujuan untuk meningkatkan perhatian peserta didik terhadap 

pembelajaran, meningkatkan dan merangsang motivasi belajar dan 

meningkatkan kegiatan belajar serta membina perilaku yang produktif.  

10) Kemampuan siswa membuat rangkuman  

Aktivitas siswa dalam membuat rangkuman meningkat pada siklus III 

dengan perolehan rata-rata skor 3,53. Kemampuan siswa dalam membuat 

rangkuman semakin membaik dari siklus ke siklus. Sebagian besar siswa sudah 

menulis ringkasan materi yang dipelajari dan membuat simpulan materi yang 

dipelajari. Untuk Deskriptor siswa berani bertanya mengenai hal-hal yang 

belum jelas kepada guru masih kurang maksimal pada pelaksanaan siklus I. 

Namun selalu ada peningkatan skor rata-rata bertanya mengenai hal-hal yang 

belum jelas di setiap siklusnya. Hal ini terjadi karena guru selalu mendorong 

siswa untuk berani menanyakan hal yang belum jelas dengan menciptakan rasa 

nyaman bagi siswa. 

Kemampuan membuat rangkuman termasuk ke dalam oral, writing and 

mental activities. Menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011: 101) oral activities 

misalnya: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.  
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11) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi  

Indikator kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi pada siklus III 

memperoleh skor rata-rata 3,75. Deskriptor yang dinilai yaitu Siswa 

mengerjakan soal evaluasi secara mandiri, mengerjakan soal evaluasi sesuai 

petunjuk, siswa mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tepat waktu. 

Guru meningkatkan pengawasannya pada saat siswa mengerjakan soal 

evaluasi sehingga mengurangi kecurangan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan 

pandapat Mulyasa (2009: 62 ) yang menyatakan bahwa guru berperan sebagai 

evaluator belajar, dalam arti guru sebagai penilai yang objektif dan 

komprehensif. Sebagai evaluator, guru berkewajiban mengawasi, memantau 

proses pembelajaran siswa dan hasil belajar yang dicapainya.  

4.2.1.3 Hasil Belajar IPS Siswa 

Pada penelitian ini, hasil belajar ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh 

siswa setelah mengerjakan soal evaluasi yang dilaksanakan tiap siklus. Perolehan 

nilai yang didapat siswa dilihat apakah tuntas atau tidak tuntas dengan mengacu 

pada nilai ketuntasan yang ditentukan yaitu ≥68.  

Poerwanti (2008:6-16) menjelaskan bahwa nilai ketuntasan adalah nilai 

yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi penguasan siswa terhadap 

kompetensi yang telah dikontrakkan dalam pembelajaran. Peningkatan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share berbantuan 

media Powerpoint dari siklus I, siklus II, dan siklus III dapat dilihat pada tabel  

4.21 dan diagram pada gambar 4.36. 
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Tabel 4.21 

Rekapitulasi Hasil belajar IPS siswa Pada Data Awal Prasiklus, Siklus I, II, III 

No Pencapaian 
Data Awal 

Prasiklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Rata-rata 61,24 70,72 74,16 82,10 

2 Nilai terendah 30 36 40 52 

3 Nilai tertinggi  80 92 96 98 

4 Siswa yang tuntas 12 23 23 28 

5 Siswa yang belum tuntas 21 10 9 4 

6 Persentase ketuntasan 36,36% 69,7% 71,88% 87,50% 

 

Berikut disajikan diagram tentang peningkatan ketuntasan hasil belajar 

siswa berikut ini. 

 

Gambar 4.37 Diagram Peningkatan Ketuntasan Hasil belajar Siswa 

Pra siklus,  Siklus I, Siklus II, dan siklus III 

Dari tabel 4.21 dan diagram pada gambar 4.37, menunjukkan ketuntasan 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Ketuntasan hasil belajar pada 

prasiklus yaitu 36,36%. Pada siklus I terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar 

siswa menjadi 69,70%, pada siklus II kembali meningkat menjadi 71,88% dan 

pada siklus III ketuntasan hasil belajar siswa meningkat mencapai 87,5%. 
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a. Prasiklus 

Data awal hasil belajar siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang 

yang diperoleh sebelum diadakan siklus (prasiklus) yaitu skor rata-rata 61,24 

dengan prosentase siswa yang tuntas sebanyak 36,36% dan siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 63,64%. Dari 33 siswa, jumlah siswa tuntas sebanyak 12 siswa 

dan siswanya sebanyak 21 siswa tidak tuntas dari KKM. Nilai tertinggi yang 

didapat yaitu 80 dan nilai terendah 30.  

b.  Siklus I 

Data hasil belajar siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang pada 

mata pelajaran IPS yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus I yaitu nilai 

terendah siswa adalah 36, nilai tertinggi 92 dengan rata- rata 70,72. Siswa yang 

memenuhi KKM sebanyak 23 siswa, dan siswa yang belum memenuhi KKM 

sebanyak 10 siswa, dengan pencapaian ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 

69,70%. Ketuntasan klasikal pada siklus I belum memenuhi indikator 

keberhasilan ketuntasan hasil belajar yang ditetapkan yaitu minimal 85% siswa 

tuntas dari KKM. 

c.  Siklus II 

Data hasil belajar siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang pada 

mata pelajaran IPS yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus II yaitu nilai 

terendah siswa adalah 40, nilai tertinggi 96 dengan rata- rata 74,16. Siswa yang 

memenuhi KKM sebanyak 23 siswa, dan siswa yang belum memenuhi KKM 

sebanyak 9 siswa, dengan pencapaian ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 

71,88%. Ketuntasan klasikal pada siklus II belum memenuhi indikator 
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keberhasilan ketuntasan hasil belajar yang ditetapkan yaitu minimal 75% siswa 

tuntas dari KKM. 

d.  Siklus III 

Data hasil belajar siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang pada 

mata pelajaran IPS yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus III yaitu nilai 

terendah siswa adalah 52, nilai tertinggi 98 dengan rata-rata 82,10. Siswa yang 

memenuhi KKM sebanyak 28 siswa, dan siswa yang belum memenuhi KKM 

sebanyak 4 siswa, dengan pencapaian ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 

87,5%. Ketuntasan belajar klasikal siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang 

pada siklus III telah memenuhi indikator keberhasilan pencapaian ketuntasan 

belajar klasikal yang direncanakan oleh peneliti pada perencanaan penelitian yaitu 

minimal 75% siswa tuntas dari KKM sehingga penelitian berhenti di siklus III. 

4.2.1.4 Karakter Siswa 

Tabel 4.22 

Rekapitulasi data hasil pengamatan karakter siswa pada Siklus I, II, III 

No  Indikator Karakter 

Siswa 

Rata-rata skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Bertanggung jawab 2,91 3,15 3,68 

2. Percaya diri 2,06 2,71 3,18 

3. Bersikap santun 2,73 2,84 3,25 

Jumlah rata-rata skor 7,69 8,7 10,125 

Kategori Baik Baik 
Sangat 

Baik 
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Gambar 4.38 Diagram Peningkatan Karakter Siswa  

Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.22 dan diagram 4.38 menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran IPS menggunakan model Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint yang dilakukan mengalami peningkatan karakter siswa dari siklus ke 

siklus. Peningkatan ini terjadi karena selalu ada upaya guru untuk memperbaiki 

dan menyempurnakan praktik pembelajaran yang dilakukan, penjabaran dari 

setiap indikator adalah:  

a. Siklus I 

1) Bertanggung jawab 

Pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,91. Pada pelaksanaan tindakan 

siklus I, sebagian besar Deskriptor sudah terlihat dilaksanakan oleh siswa. 

Namun untuk deskriptor melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa 

diminta, sebagian besar anak belum memperlihatkan perilaku ini, ditunjukkan 

dari sikap anak yang hanya melakukan kegiatan ketika diminta oleh guru 
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seperti presentasi dan memberi tanggapan terhadap hasil diskusi. Guru 

memberikan dorongan baik verbal maupun non verbal serta menciptakan 

suasana belajar yang nyaman, sehingga siswa mau mengembangkan karakter 

yang belum terlihat.  

2) Percaya Diri 

Pada indikator percaya diri, siswa memperoleh rata-rata skor yang paling 

 rendah dibanding indikator lainnya. Pada siklus I siswa memperoleh rata-rata 

skor 2,06.  

Pada siklus I sebagian besar siswa pada saat mengikuti pelajaran masih 

belum terlihat percaya diri ketika mengemukakan pendapatnya. Terlihat dari 

pencapaian deskriptor yang meliputi berani menyatakan pendapat, berani 

bertanya, mengutamakan usaha sendiri, serta berpenampilan tenang belum 

terlihat secara maksimal saat pembelajaran. Hanya beberapa anak saja yang 

sudah terlihat percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya.  

Penilaian sikap/karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk 

dalam waktu singkat.  

3) Bersikap Santun 

Karakter siswa bersikap santun pada siklus I memperoleh rata-rata skor 

sebesar 2,73. Pada pelaksanaan tindakan siklus I perolehan skor tergolong 

baik, siswa sudah menghindari permusuhan dengan teman saat pembelajaran, 

serta sebagian besar siswa sudah menerima nasehat dari guru. sedangkan 

untuk deskriptor menjaga ketertiban dan berbicara dengan tenang belum 
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terlihat secara maksimal dalam pembelajaran karena siswa masih terlihat 

ramai ketika pelaksaan diskusi berlangsung.  

b. Siklus II 

1) Bertanggung jawab 

Pada siklus II memperoleh rata - rata  skor  3,15; dan pada siklus III 

meningkat  menjadi 3,68  dengan kategori sangat baik. Siswa terus 

menunjukkan peningkatan pada pelaksanaan tindakan         siklus II,  terlihat 

dari perolehan rata-rata skor pada siklus II semakin meningkat dari siklus I 

sebelumnya.  

2) Percaya Diri 

Pada indikator percaya diri, siswa memperoleh rata-rata skor yang paling 

rendah dibanding indikator lainnya. Pada siklus II mengalami peningkatan 

yakni memperoleh rata-rata skor 2,71.  Pada siklus II, guru berusaha 

melakukan perbaikan untuk menumbuhkan sikap percaya diri kepada siswa 

dengan memberikan penguatan bagi siswa yang sudah berani membacakan 

hasil diskusi dan mengemukakan pendapat serta bagi siswa yang belum 

berani tampil ke depan. Sehingga pada pelaksanaan siklus II terjadi 

peningkatan rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator percaya diri. 

Terlihat sebagian siswa siswa sudah berani dan antusias dalam membacakan 

hasil diskusi, berpendapat maupun menanyakan hal yang belum dipahami. 

3) Bersikap Santun 

Karakter siswa bersikap santun meningkat pada siklus II dengan perolehan  
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rata-rata skor  2,84. Pada pelaksanaan tindakan siklus II perolehan skor 

tergolong baik, siswa sudah menghindari permusuhan dengan teman saat 

pembelajaran, serta sebagian besar siswa sudah menerima nasehat dari guru. 

sedangkan untuk deskriptor menjaga ketertiban dan berbicara dengan tenang 

belum terlihat secara maksimal dalam pembelajaran karena siswa masih 

terlihat ramai ketika pelaksaan diskusi berlangsung.  

c. Siklus III 

1) Bertanggung jawab 

Perolehan rata-rata skor karakter siswa pada indikator bertanggung jawab 

mengalami peningkatan pada siklus III menjadi 3,68 dengan kategori sangat 

baik. Siswa terus menunjukkan peningkatan pada pelaksanaan tindakan       

siklus III, terlihat dari perolehan rata-rata skor pada siklus III yang semakin 

meningkat dari siklus sebelumnya.  

Menurut Fitri (2012:22) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah 

usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi 

positif dan berakhlak karimah sehingga dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Percaya Diri 

Pada indikator percaya diri, siswa memperoleh rata-rata skor yang paling 

rendah dibanding indikator lainnya. Pada siklus III semakin meningkat 

dengan perolehan skor 3,18. Guru berusaha melakukan perbaikan untuk 

menumbuhkan sikap percaya diri kepada siswa dengan memberikan 

penguatan bagi siswa yang sudah berani membacakan hasil diskusi dan 
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mengemukakan pendapat serta bagi siswa yang belum berani tampil ke 

depan. Sehingga pada pelaksanaan siklus III terjadi peningkatan rata-rata skor 

yang diperoleh siswa pada indikator percaya diri. Terlihat sebagian siswa 

siswa sudah berani dan antusias dalam membacakan hasil diskusi, 

berpendapat maupun menanyakan hal yang belum dipahami. 

3) Bersikap Santun 

Karakter siswa bersikap santun pada siklus III yang memperoleh rata-rata 

skor 3,25 dengan kategori sangat baik. Pada pelaksanaan tindakan siklus  

siklus III, sebagian besar siswa sudah banyak yang menunjukkan perilaku 

tertib dan tenang ketika mengikuti pembelajaran. Terlihat dari perolehan rata-

rata skor yakni sebesar 3,25 dengan kategori sangat baik.  

4.2.1.5 Penilaian Kinerja 

Tabel 4.23 

Rekapitulasi data hasil pengamatan  

kinerja diskusi siswa pada Siklus I, II, III 

No Aspek yang diamati 
Rata-rata skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Merencanakan pemecahan masalah 2,45 2,75 3,5 

2. Aktivitas pemecahan masalah 2,48 2,75 3,18 

3. Penyusunan laporan 2,85 2,96 3,62 

4. Pelaporan/presentasi 2,06 2,43 3,37 

Jumlah rata-rata skor 9,84 10,89 13,64 

Kategori Baik Baik Sangat 

Baik 
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Gambar 4.39 Diagram Peningkatan Kinerja Siswa  

Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

Tes untuk mengukur ranah psikomotor adalah tes untuk mengukur 

penampilan atau kinerja (performance) yang telah dikuasai peserta didik 

(Poerwanti, 2008: 6.9). Dari tabel 4.23 dan diagram pada gambar 4.39, 

menunjukkan kinerja siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai dengan 

siklus III. Penjabaran dari setiap aspek yang diamati adalah: 

a. Siklus I 

1) Merencanakan Pemecahan Masalah 

Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan pemecahan masalah 

ini mengalami peningkatan tiap siklusnya, pada siklus I memperoleh rata-rata 

skor adalah 2,45.  

Pada siklus I ketika siswa memperoleh lembar kerja siswa, sebagian besar 

siswa sudah membaca soal namun masih dalam keadaan gaduh dan belum 

berkonsentrasi sepenuhnya pada permasalahan yang akan diselesaikan.  
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2) Aktivitas Pemecahan Masalah 

Pada aspek pemecahan masalah, siswa memperoleh rata-rata skor sebesar  

2,48 pada siklus I. Pada siklus I untuk aspek pemecahan masalah, siswa 

sudah mau berpasangan dengan kelompoknya, namun kondisi masih terlihat 

gaduh ada yang gaduh karena berdiskusi dengan teman kelompoknya namun 

ada pula yang gaduh karena mengganggu kelompok lain.  

3) Penyusunan Laporan 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I untuk aspek penyusunan laporan, siswa 

memperoleh rata-rata skor 2,85. Dimana aktivitas yang mendominasi adalah 

siswa sudah menuliskan hasil diskusi dengan singkat dan jelas namun 

penyelesaiannya tidak tepat waktu dan siswa masih terlihat gaduh.  

4) Pelaporan / Presentasi 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I perolehan rata-rata skor pada aspek 

pelaporan ini adalah  2,06 dimana perolehan tersebut paling rendah dibanding 

dengan aspek yang lainnya pada siklus I. Pada pembelajaran yang 

berlangsung, sebagian besar siswa masih pasif dan tidak berani maju ke 

depan kelas untuk membacakan hasil diskusi. Namun masih terlihat ada 

beberapa anak yang sudah berani maju ke depan kelas untuk membacakan 

hasil diskusinya.  

b. Siklus II 

1) Merencanakan Pemecahan Masalah 

Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan pemecahan masalah 

ini mengalami peningkatan tiap siklusnya, pada siklus II memperoleh rata-
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rata skor 2,75. Pada siklus II ketika siswa memperoleh lembar kerja siswa, 

sebagian besar siswa sudah membaca soal namun masih dalam keadaan 

gaduh dan belum berkonsentrasi sepenuhnya pada permasalahan yang akan 

diselesaikan. 

2) Aktivitas Pemecahan Masalah 

Pada aspek pemecahan masalah, siswa mengalami peningkatan pada            

siklus II dengan memperoleh rata-rata skor 2,75. Pada siklus II untuk aspek 

pemecahan masalah, siswa sudah mau berpasangan dengan kelompoknya, 

namun kondisi masih terlihat gaduh ada yang gaduh karena berdiskusi dengan 

teman kelompoknya namun ada pula yang gaduh karena mengganggu 

kelompok lain.  

3) Penyusunan Laporan 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I untuk aspek penyusunan laporan, siswa 

memperoleh rata-rata skor 2,85. Dimana aktivitas yang mendominasi adalah 

siswa sudah menuliskan hasil diskusi dengan singkat dan jelas namun 

penyelesaiannya tidak tepat waktu dan siswa masih terlihat gaduh.   

4) Pelaporan / Presentasi 

Pada pelaksanaan tindakan siklus II terjadi peningkatan dengan rata-rata 

skor sebesar 2,43. Siswa sudah lebih aktif ketika presentasi berlangsung, 

mereka antusias untuk maju ke depan kelas membacakan hasil diskusinya. 

Jawaban siswa pun sebagian besar sudah benar, namun untuk kelantangan 

suara siswa saat membacakan hasil diskusi masih kurang keras sehingga guru 

harus memperjelas jawaban siswa. 
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c. Siklus III 

1) Merencanakan Pemecahan Masalah 

Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan pemecahan masalah 

ini mengalami peningkatan tiap siklusnya, meningkat pada siklus III dengan 

perolehan rata-rata skor 3,5.  

Pada pelaksanaan siklus III sudah terjadi peningkatan, siswa sudah 

membaca soal  dengan cermat, siswa aktif bertanya apabila ada soal yang 

tidak dimengerti serta sebagian besar siswa sudah bersikap tenang. 

2) Aktivitas Pemecahan Masalah 

Pada aspek pemecahan masalah, siswa memperoleh rata-rata skor sebesar  

rata-rata skor 3,18 pada siklus III. Pada pelaksanaan tindakan siklus III, siswa 

sudah mau berpasangan dan bekerja sama dengan kelompoknya, serta diskusi 

berjalan lebih tenang dibanding pada pelaksanaan tindakan pada siklus 

sebelumnya. 

Dalam pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa, siswa sudah 

berkelompok dengan pasangannya masing-masing dan mendiskusikan soal, 

hal ini sesuai dengan tahap pembelajaran think pair share dimana pada tahap 

pair siswa berdiskusi dengan pasangannya dan diperkuat dengan pendapat 

dari Trianto (2011: 62) guru meminta siswa untuk berpasangan dan 

mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. 

3) Penyusunan Laporan 

Terjadi peningkatan pada siklus III dengan perolehan rata-rata skor 3,62  
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dimana siswa sudah menuliskan hasil diskusi dengan singkat dan jelas dan 

sebagian besar siswa sudah menyelesaikan tugas tepat waktu serta bersikap 

tenang saat diskusi berlangsung 

4) Pelaporan / Presentasi 

Pada pelaksanaan siklus III perolehan rata-rata skor siswa semakin 

meningkat yakni sebesar 3,37. Siswa sudah lebih aktif ketika presentasi 

berlangsung, mereka antusias untuk maju ke depan kelas membacakan hasil 

diskusinya. Jawaban siswa pun sebagian besar sudah benar, sebagian besat 

siswa saat membacakan hasil diskusi sudah dengan suara yang keras. 

4.2.2 UJI HIPOTESA 

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model Think Pair Share berbantuan media 

Powerpoint dapat meningkatkan kulitas pembelajaran yang mencakup 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

di kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. Dengan demikian hipotesa yang 

diajukan terbukti kebenarannya. 

4.2.3 IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Implikasi hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar melalui model think pair share dengan media powerpoint pada kelas VA 

SDN Sampangan 01 Semarang. Tidak hanya itu, implikasi yang di dapat dari 

penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi 

paedagogis. 
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Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan positif 

ke arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran IPS. Penelitian ini membuka 

wawasan pendidik/ guru terhadap model think pair share dan media powerpoint 

yang digunakan peneliti saat pelaksanaan tindakan.  

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas, sehingga dapat memacu pendidik/ 

guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Karena PTK ini merupakan upaya untuk perbaikan kualitas 

pendidikan. 

Implikasi paedagogis dari penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat 

Rusman (2014: 62-64) peranan yang diperlukan guru antara lain sebagai 

demonstrator, sebagai pengelola kelas,sebagai mediator dan fasilitator serta 

sebagai evaluator. Dalam penelitian ini guru dituntut untuk mampu melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan peranan guru. Peranan tersebut saling berkaitan dan guru 

harus mampu senantiasa melaksanakan peranannya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di bidang pendidikan.  

Sesuai dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model Think Pair 

Share berbantuan media Powerpoint efektif diterapkan dalam pembelajaran IPS 

karena terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Penelitian ini 

diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru maupun pengembang 

pendidikan lainnya. Sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 

bahwa dengan menerapkan pembelajaran melalui model Think Pair Share 

berbantuan media powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

pada siswa kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang. Adapun kualitas 

pembelajaran yang meningkat tersebut sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai 

peneliti, meliputi keterampilan guru; aktivitas siswa; dan hasil belajar kognitif 

siswa. Adapun rincian peningkatan kualitas pembelajaran dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

berbantuan media powerpoint mengalami peningkatan, hal tersebut 

ditunjukkan dengan perolehan skor pada siklus I sebanyak 33 dengan kategori 

baik, kemudian pada siklus II skor meningkat menjadi 41 dengan kategori 

baik, dan pada siklus III skor semakin meningkat menjadi 48 dengan kategori 

sangat baik. Dengan demikian keterampilan guru telah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu sekurang- kurangnya mencapai kategori baik.  

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media powerpoint mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan skor pada siklus I sebanyak 29,08 dengan kategori baik, 

kemudian pada siklus II perolehan skor meningkat menjadi 33,01 dengan 
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kategori baik, dan pada siklus III skor semakin meningkat menjadi 38,65 

dengan kategori sangat baik. Perolehan skor tersebut telah mencapai indikator  

keberhasilan aktivitas siswa yaitu sekurang- kurangnya mencapai kategori 

baik. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media powerpoint mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil tes 

evaluasi yang dilaksanakan disetiap akhir pertemuan menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan hasil tes dan ketuntasan klasikal pada setiap siklusnya. 

Pada siklus I nilai rata-rata siswa adalah 70,72 dengan ketuntasan klasikal 

69,70%, kemudian pada siklus II nilai rata-rata siswa menjadi 74,16 dengan 

ketuntasan klasikal 71,88%, dan pada siklus III nilai rata-rata siswa semakin 

meningkat menjadi 82,10 dengan ketuntasan klasikal sebesar 87,5%. Hasil 

belajar siswa tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu sekurang-

kurangnya ketuntasan klasikal mencapai 75% dengan KKM IPS di kelas VA 

SDN Sampangan 01 Semarang adalah 68. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS melalui 

model think pair share berbantuan media powerpoint pada siswa kelas VA SDN 

Sampangan 01 Semarang maka peneliti dapat memberikan saran, bagi: 

a. Guru 

Penerapan model think pair share berbantuan media powerpoint terbukti 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yaitu pada keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. Oleh karena itu, guru hendaknya menggunakan 
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model think pair share berbantuan media powerpoint sebagai solusi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran yang lain dengan tujuan 

mampu menciptakan kegiatan belajar yang bermakna, menarik, dan 

menyenangkan bagi siswanya. 

b. Siswa 

Melalui penerapan model think pair share berbantuan media powerpoint 

terbukti dapat meningkatkan aktivitas siswa serta hasil belajar. Oleh karena itu, 

siswa hendaknya dapat selalu berperan aktif dalam pembelajaran, dapat 

mengemukakan pendapat serta berani bersaing dengan teman-temannya seperti 

pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan model think pair share berbantuan 

media powerpoint. 

c. Sekolah / Lembaga  

Penelitian melalui model think pair share berbantuan media powerpoint 

ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, lembaga maupun 

pengembang pendidikan lainya, sehingga model think pair share berbantuan 

media powerpoint ini menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran semakin efektif 

dan efisien serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu sekolah itu 

sendiri 
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Kisi-kisi Instumen Penelitian 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share 

berbantuan Media Powerpoint pada Siswa Kelas VA SDN Sampangan 01 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat 

Instrumen 

1.  Keterampilan 

guru dalam 

mengajar 

menggunaka

n model 

Think Pair 

Share 

berbantuan 

Media 

Powerpoint 

1. Mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Melakukan apersepsi 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

3. Menyampaikan tujuan dan 

tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

4. Mengeksplor pengetahuan awal 

siswa (ketrampilan 

menjelaskan) 

5. Menjelaskan materi pelajaran 

melalui media Powerpoint 

(keterampilan menjelaskan dan 

ketrampilan mengadakan 

variasi) 

6. Membimbing siswa dalam 

menyimak slide powerpoint 

(Keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan mengajar  

kelompok kecil dan 

perorangan) 

7. Memberikan permasalahan 

yang relevan (keterampilan 

bertanya ) 

8. Membimbing siswa untuk 

memikirkan dan menuliskan 

jawaban  secara individu 

tentang permasalahan yang 

disampaikan (Keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

9. Membimbing   siswa      dalam 

pembentukan kelompok  

10. Membimbing siswa dalam  

berdiskusi bersama 

pasangannya (Keterampilan  

 

1. Guru 

2. Foto 

3. Video  

1. Catatan 

lapangan 

2. Lembar 

observasi 
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No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat 

Instrumen 

  membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

11. Mengadakan variasi gaya 

mengajar (keterampilan 

mengadakan variasi gaya 

mengajar) 

12. Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas  

(Keterampilan mengelola 

kelas) 

13. Memberikan penguatan 

terhadap hasil kerja siswa 

(Keterampilan memberikan 

penguatan) 

14. Memberi tindak lanjut 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

  

2. Aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

dengan 

model Think 

Pair Share 

berbantuan 

Media 

Powerpoint 

1. Kesiapan siswa menerima 

pelajaran (emotional 

activities) 

2. Kemampuan menanggapi 

apersepsi dan menjawab 

pertanyaan guru (oral and 

mental activities) 

3. Kemampuuan siswa dalam 

menyimak penyampaian 

tujuan pembelajaran dan 

tahapan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. (visual and 

listening activities) 

4. Kemampuan mengeksplor 

pengetahuan awalnya (mental 

activities) 

5. Kemampuan siswa menerima 

materi pelajaran (mental 

activities) 

6. Kemampuan siswa menyimak 

slide Powerpoint (visual 

activities dan listening 

activities activities)  

 

 

 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video  

1. Catatan 

Lapangan 

2. Angket 

3. Dokumen 

4. Lembar 

Observasi 
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No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat 

Instrumen 

  7. Menuliskan ide / gagasan 

hasil pemikiran secara 

individu (Think) (writing 

activities) 

8. Kemampuan siswa berdiskusi 

secara berpasangan (Pair) 

(emotional, mental, listening, 

oral activities) 

9. Kemampuan siswa dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (Share) 

(visual, mental, oral 

activities) 

10. Kemampuan siswa membuat 

rangkuman (oral, writing and 

mental activities) 

11. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

(emotional, mental, visual, 

writing activities) 

  

3. Hasil belajar 

IPS 

dengan 

menggunaka

n 

model Think 

Pair 

Share 

berbantuan 

Media 

Powerpoint 

1. Ketepatan hasil kerja 

kelompok 

2. Ketepatan dan ketelitian siswa 

dalam mengerjakan soal 

evaluasi secara individu 

1. Siswa 

2. Foto 

1. Tes tertulis 

2. Tes unjuk 

kerja  
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Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran 

IPS pada Siswa Kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang 

Model Think Pair Share 

(TPS) berbantuan media 

Powerpoint 

Keterampilan Guru 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam 

Pembelajaran 

1. Pengkondisian Kelas 

2. Siswa menanggapi 

apersepsi  

3. Siswa memperhatikan 

penyampaian tujuan 

kegiatan belajar mengajar 

yang akan dilaksanakan  

dan siswa memperhatikan 

penyampaian langkah-

langkah pembelajaran 

model Think Pair Share 

yang akan dilaksanakan 

4. Siswa mengamati media 

pembelajaran yang 

ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan 

awalnya. 

5. Siswa memperhatikan 

penyampaian materi 

pembelajaran. 

6. Siswa menyimak  slide 

Powerpoint yang 

ditampilkan guru 

(eksplorasi) 

7. Siswa mendapatkan 

pertanyaan (masalah) 

seputar isi materi dari 

media pembelajaran yang 

telah ditampilkan oleh guru. 

(eksplorasi) 

8. Siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara 

individu tentang pertanyaan 

yang diajukan. (Think) 

(elaborasi) 

9. Siswa membentuk 

kelompok secara 

berpasangan. 

10. Siswa saling berdiskusi 

untuk memecahkan 

masalah. (Pair)  

1. Keterampilan membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan bertanya 

3. Keterampilan memberikan 

penguatan 

4. Keterampilan mengadakan 

variasi 

5. Keterampilan menjelaskan 

6. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

7. Keterampilan mengelola 

kelas 

8. Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan 

9. Keterampilan menutup 

pelajaran  

1. Mengkondisikan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Melakukan apersepsi 

(Keterampilan bertanya 

dan membuka pelajaran) 

3. Menyampaikan tujuan 

dan tahapan kegiatan 

yang akan dilakukan 

oleh siswa 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

4. Mengeksplor 

pengetahuan awal siswa 

(ketrampilan 

menjelaskan) 

5. Menjelaskan materi 

pelajaran melalui media 

Powerpoint 

(keterampilan 

menjelaskan) 

6. Membimbing siswa 

dalam menyimak slide 

powerpoint 

(Keterampilan 

membimbing 

p[embelajaran 

perorangan) 

7. Memberikan 

permasalahan yang 

relevan (keterampilan 

bertanya ) 

8. Membimbing siswa 

untuk memikirkan dan 

menuliskan jawaban 

secara individu tentang 
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Model Think Pair Share 

(TPS) berbantuan media 

Powerpoint 

Keterampilan Guru 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam 

Pembelajaran 

11. Guru membimbing 

jalannya diskusi  

12. Setiap pasangan kelompok 

menyampaikan hasil 

diskusinya. (Share) dan 

kelompok lain diberikan 

kesempatan untuk 

menanggapi atau 

berpendapat terhadap hasil 

diskusi kelompok yang 

maju (elaborasi) 

13. Siswa mendapat 

penguatan dari guru 

terhadap hasil belajarnya 

(konfirmasi) 

14. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dan diberi tindak 

lanjut untuk pertemuan 

berikutnya. 

 permasalahan yang 

disampaikan 

(Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

9. Membimbing  siswa 

dalam pembentukan 

kelompok (ketrampilan 

mengelola kelas) 

10. Membimbing   siswa      

dalam berdiskusi 

bersama pasangannya 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

11. Memonitor jalannya 

diskusi (keterampilan 

mengadakan variasi 

gaya mengajar) 

12. Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas  

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

13. Memberikan penguatan 

terhadap hasil kerja 

siswa (Keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

14. Memberi tindak lanjut 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 
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Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran IPS 

pada Siswa Kelas VA SDN Sampangan 01 Semarang 

Model Think Pair Share 

(TPS) berbantuan media 

Powerpoint 

Aktivitas Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran 

1. Pengkondisian Kelas 

2. Guru melakukan 

apersepsi  

3. Siswa memperhatikan 

penyampaian tujuan 

kegiatan belajar 

mengajar yang akan 

dilaksanakan  dan siswa 

memperhatikan 

penyampaian langkah-

langkah pembelajaran 

model Think Pair Share 

yang akan dilaksanakan 

4. Siswa mengamati media 

pembelajaran yang 

ditampilkan guru untuk 

mengeksplor 

pengetahuan awalnya. 

5. Siswa memperhatikan 

penyampaian materi 

pembelajaran. 

6. Siswa menyimak slide 

Powerpoint yang 

ditampilkan guru 

(eksplorasi) 

7. Siswa mendapatkan 

pertanyaan (masalah) 

seputar isi materi dari 

media pembelajaran 

yang telah ditampilkan 

oleh guru. (eksplorasi) 

8. Siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban 

secara individu tentang 

pertanyaan yang 

diajukan. (Think) 

(elaborasi) 

9. Siswa membentuk 

kelompok secara  

1. Visual activities, 

yang termasuk di 

dalamnya misalnya 

membaca, 

memperhatikan 

gambar, 

demonstrasi, 

percobaan. 

2. Oral activities, 

seperti menyatakan, 

merumuskan, 

bertanya, member 

saran, 

mengeluarkan 

pendapat, 

mengadakan 

wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Listening activities, 

seperti 

mendengarkan 

uraian, percakapan, 

diskusi, musik, 

pidato. 

4. Writing activities 

seperti menulis 

cerita, karangan, 

laporan, angket, 

puisi. 

5. Mental activities, 

seperti, 

menanggapi, 

mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisa, 

melihat hubungan, 

mengambil 

keputusan. 

1. Kesiapan siswa menerima 

pelajaran (emotional 

activities) 

2. Kemampuan menanggapi 

apersepsi dan menjawab 

pertanyaan guru (listening 

and mental activities) 

3. Kemampuan siswa dalam 

menyimak penyampaian 

tujuan pembelajaran dan 

tahapan kegiatan yang 

akan dilaksanakan. (visual 

and listening activities) 

4. Kemampuan mengeksplor 

pengetahuan awalnya 

(visual, listening, and 

mental activities) 

5. Kemampuan siswa 

menerima materi 

pelajaran (visual and 

listening activities) 

6. Kemampuan siswa 

menyimak slide 

Powerpoint (visual 

activities dan listening 

activities) 

7. Menuliskan ide / gagasan 

hasil pemikiran secara 

individu (Think) (visual, 

writing and writing 

activities) 

8. Kemampuan siswa 

berdiskusi secara 

berpasangan (Pair) 

(mental and writing  

activities) 

9. Kemampuan siswa dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (Share)  
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Model Think Pair Share 

(TPS) berbantuan media 

Powerpoint 

Aktivitas Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran 

berpasangan, saling 

bertukar pendapat dan 

berdiskusi untuk 

memecahkan masalah. 

(Pair) 

10. Guru memimbing 

jalannya diskusi  

11. Setiap pasangan 

kelompok 

menyampaikan hasil 

diskusinya. (Share) 

(elaborasi)  

12. Siswa mendapat 

penguatan dari guru 

terhadap hasil 

belajarnya (konfirmasi) 

13. Siswa membuat 

rangkuman dan 

menyimpulkan materi 

yang dipelajari. 

14. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi dan diberi 

tindak lanjut untuk 

pertemuan berikutnya. 

6. Emotional activities 

seperti menaruh 

minat, merasa 

bosan, gembira 

bersemangat, 

bergembira, berani, 

tenang dan gugup. 

7. Aktivitas 

menggambar(drawi

ng activity), seperti 

menggambar, 

membuat grafik, 

peta, diagram. 

(mental and oral 

activities) 

10. Kemampuan siswa 

membuat rangkuman 

(oral, writing and mental 

activities) 

11. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

(mental and writing 

activities) 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

Siklus...... 

Nama SD  : SD N Sampangan 01 Semarang  

Kelas/Semester : VA/II 

Nama Guru  : Dewi Prastiwi 

Hari/Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

Kriteria penilaian : 

Skor 4 = jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 = jika hanya tiga deskriptor tampak 

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak 

Skor 1 = jika hanya satu deskriptor tampak 

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak  (Sumber: Rusman, 2014:98) 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Jumlah 

.1.  Mengkondisikan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(Keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

a. Memulai pembelajaran 

tepat waktu 

b. Memberikan salam 

ketika masuk kelas 

c. Memimpin doa 

d. Mengecek kehadiran 

siswa 

  

2. Melakukan 

apersepsi 

(Keterampilan  

bertanya dan 

membuka 

pelajaran) 

 

a. Mengaitkan dengan 

masalah pokok/ materi 

yang akan dibahas 

b. Menarik perhatian 

siswa 

c. Disampaikan dengan 

jelas dan mudah 

dipahami 
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Jumlah 

  d. Membangkitkan 

motivasi siswa 

  

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dan 

tahapan kegiatan 

yang akan 

dilakukan oleh 

siswa 

(Keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

a. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

b. Tujuan pembelajaran 

sesuai dengan indicator 

c. Menyampaikan tahapan 

kegiatan siswa 

d. Disampaikan dengan 

jelas dan rinci. 

  

4. Mengeksplor 

pengetahuan awal 

siswa (ketrampilan 

bertanya dan 

menjelaskan) 

 

a. Memberikan 

stimulus/rangsangan 

berpikir siswa 

b. Mengggunakan kalimat 

yang baik dan benar. 

c. Stimulus / rangsangan 

yang diberikan sesuai 

materi  

d. Disampaikan dengan 

jelas dan menarik 

  

5. Menjelaskan 

materi pelajaran 

melalui media 

powerpoint 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Penyampaian materi 

sesuai dengan RPP 

b. Penjelasan guru 

menarik 

c. Disampaikan dengan 

bahasa yang baik dan 

benar. 

d. Disampaikan secara 

runtut. 

  

6. Membimbing 

siswa dalam 

menyimak slide 

powerpoint 

(Keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

mengajar 

perorangan) 

a. Memberi penjelasan 

secara umum kepada 

siswa mengenai slide 

Powerpoint yang 

ditayangkan  

b. Meminta siswa untuk 

untuk tidak gaduh 

dalam menyimak slide 

Powerpoint  

c. Membimbing siswa  

yang mengalami 

kesulitan 
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Jumlah 

  d. Menegur siswa yang 

tidak menyimak slide 

Powerpoint. 

  

7.  Memberikan 

permasalahan yang 

relevan 

(keterampilan 

bertanya ) 

 

a. Permasalahan sesuai 

dengan indikator  

b. Permasalahan sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan siswa 

c. Permasalahan sesuai 

dengan materi 

d. Permasalahan dapat 

dipecahkan siswa 

  

8. Membimbing 

siswa untuk 

memikirkan dan 

menuliskan 

jawaban secara 

individu tentang 

permasalahan yang 

disampaikan 

(Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

a. Mengadakan 

pendekatan secara 

pribadi kepada siswa  

b. Memberi arahan 

kepada siswa 

c. Memonitor siswa saat 

pembelajaran  

d. Memfasilitasi siswa 

yang membutuhkan. 

  

9. Membimbing  

siswa dalam 

pembentukan 

kelompok 

(ketrampilan 

mengelola kelas) 

a. Membentuk kelompok 

secara berpasangan 

b. Mengatur posisi tempat 

duduk setiap kelompok. 

c. Membagikan Lembar 

kerja siswa pada setiap 

kelompok. 

d. Memberi petunjuk dan 

alokasi waktu untuk  

mengerjakan tugas 

dalam diskusi 

kelompok. 

  

10. Membimbing   

siswa dalam 

berdiskusi bersama 

pasangannya 

(Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil) 

a. Memberi petunjuk pada 

kelompok diskusi 

b. Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan 

gagasannya dalam 

diskusi kelompok  
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Jumlah 

  c. Membimbing 

kelompok diskusi yang 

mengalami kesulitan 

d. Menindaklanjuti hasil 

diskusi 

  

11. Memonitor 

jalannya diskusi 

(keterampilan 

mengadakan 

variasi gaya 

mengajar) 

 

 

a. Suara guru dalam 

pembelajaran cukup 

jelas dan keras  

b. Posisi guru bervariasi 

(tidak terpaku pada satu 

tempat) 

c. Ada variasi kegiatan 

dalam kelas (klasikal, 

kelompok dan 

individu) 

d. Melakukan kontak 

pandang dengan 

seluruh siswa 

  

12. Membimbing 

siswa dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas  

(Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil) 

a. Memberi kesempatan 

siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

b. Memberi penjelasan 

cara mempresentasikan 

yang baik 

c. Menunjuk kelompok 

maju.ke depan 

d. Memberi kesimpulan 

terhadap hasil 

presentasi. 

  

13. Memberikan 

penguatan pada 

siswa terhadap 

hasil kerjanya 

(Keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

a. Penguatan diberikan 

dalam bentuk verbal 

(lisan) 

b. Penguatan disampaikan 

dengan bahasa yang 

padat, singkat, dan jelas 

c. Penguatan diberikan 

dalam bentuk 

nonverbal (gerakan, 

pendekatan, simbol) 

d. Penguatan diberikan 

pada semua siswa agar 

lebih aktif dalam 

pembelajaran. 
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Jumlah 

14. Memberi tindak 

lanjut 

(Keterampilan 

menutup pelajaran) 

 

a. Bersama siswa 

membuat simpulan 

materi yang dipelajari 

b. Melakukan 

penilaian/evaluasi 

terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan 

c. Memberikan umpan 

balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

d. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

  

Jumlah Skor  

Kategori  

 

Penghitungan data skor Ketrampilan Guru: 

T (Skor Tertinggi) = 14 x 4 = 56 

R (Skor Terendah) = 14x 0 = 0 

n = ( T- R) + 1 

n= (56-0) + 1 

n= 56 + 1 = 57 

Menentukan kuartil digunakan rumus sebagai berikut: 

Data skor: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3

0,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 

1. K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
1

4 
 ( n +2 ) untuk data genap atau K1 = 

1

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

n=57 (Data ganjil) 

Letak K1= 
1

4 
 ( 57 + 1) =  

1

4 
 ( 58) = 14,5  

Nilai K1= data ke 14 + 
1

2
 (data ke 15 - data ke 14) 

Nilai K1= 13 + 
1

2
(14-13) = 13 + ( 

1

2
 . 1) = 13 + 

1

2
= 13 

1

2
 = 13,5 

2. K2 = median   
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Letak K2 = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Letak K2 = 
2

4
 ( 57+1)  = 

2

4
 ( 58) = 29 

Nilai K2= data ke 29 = 28 

3. K3 = kuartil ketiga,   

Letak K3 = 
1

4
 (3n +2 ) untuk data genap atau  K3 = 

3

4 
 (n + 1)  untuk data ganjil 

Letak K3 = 
3

4 
 (57 + 1) = 

3

4 
 (58) = 43,5 

Nilai K3= data ke 43 + 
1

2
 (data ke 44 - data ke 43) 

Nilai K3= 42 + 
1

2
(43-42) = 42 + ( 

1

2
 . 1) = 42 + 

1

2
= 42 

1

2
 = 42,5 

4. K4= kuartil keempat = T   Nilai K4= 56 

 

Skala Penilaian 

Skala Penilaian Kategori 

42,5  ≤ skor ≤ 56 Sangat Baik 

28 ≤ skor < 42,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 28 Cukup 

0 ≤ skor < 13,5 Kurang 

 

Semarang,  Februari  2015 

Observer, 

         

 

  

           

      Veronica Agnes Riyani, S.Pd, M.Pd 

NIP. 19630910 198208 2 001 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus.......... 

Nama SD  : SD N Sampangan 01 Semarang  

Kelas/Semester : VA / II 

Nama Guru  : Dewi Prastiwi 

Hari/Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

Kriteria penilaian : 

Skor 4 = jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 = jika hanya tiga deskriptor tampak 

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak 

Skor 1 = jika hanya satu deskriptor tampak 

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak  (Sumber: Rusman, 2014:98) 

No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Jumlah 

.1.  Kesiapan 

siswa 

menerima 

pelajaran 

(emotional 

activities) 

a. Siswa datang tepat waktu 

dan memasuki kelas 

sebelum pelajaran dimulai 

b. Siswa berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai 

c. Siswa menyiapkan alat 

yang digunakan 

d. Siswa rapi dan tertib duduk 

di tempat masing-masing 

  

2. Kemampuan 

menanggapi 

apersepsi dan 

menjawab 

pertanyaan  

a. Memperhatikan apersepsi  

dari guru. 

b. Menanggapi apersepsi guru. 

c. Memperhatikan pertanyaan 

dari guru. 

d. Menjawab pertanyaan dari 

guru  
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Jumlah 

 guru (listen 

and mental 

activities) 

   

3. Kemampuuan 

siswa 

menyimak 

penyampaian 

tujuan 

pembelajaran 

dan tahapan 

kegiatan 

pembelajaran. 

(visual and 

listening 

activities) 

a. Siswa mengerti tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai 

b. Siswa memperhatikan 

penyampaian tahapan 

pembelajaran. 

c. Siswa dapat melaksanakan 

tahapan kegiatan dengan 

baik. 

d. Siswa mematuhi aturan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

  

4. Kemampuan 

mengeksplor 

pengetahuan 

awalnya 

(visual, listen 

and mental 

activities) 

a. Siswa memiliki 

pengetahuan tentang materi 

yang akan dipelajari 

b. Siswa mampu menjawab 

stimulus/rangsangan 

pengetahuan yang diberikan 

guru 

c. Siswa tidak gaduh saat 

menerima penjelasan 

stimulus dari guru 

d. Siswa memiliki ide atau 

gagasan tentang materi 

yang akan dipelajari. 

  

5. Kemampuan 

siswa 

menerima 

materi 

pelajaran 

melalui media 

powerpoint 

(visual and 

listen 

activities) 

a. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

b. Siswa menjawab 

pertanyaan guru. 

c. Siswa dapat menjelaskan isi 

materi pelajaran. 

d. Siswa tidak gaduh dalam 

menerima penyampaian 

materi 

  

6. Kemampuan 

siswa 

menyimak 

slide 

Powerpoint 

(visual 

a. Siswa memperhatikan slide 

powerpoint yang 

ditayangkan guru 

b. Siswa tidak membuat 

keributan selama slide 

powerpoint ditayangkan 
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Jumlah 

 activities dan 

listening 

activities) 

c. Siswa duduk rapi di tempat 

duduk 

d. Siswa dapat menjelaskan isi 

slide powerpoint 

  

7. Menuliskan 

ide / gagasan 

hasil 

Pemikiran 

secara 

individu 

(Think) 

(visual,writing 

and mental 

activities) 

a. Siswa memperhatikan 

penyampaian permasalahan 

dengan cermat 

b. Siswa menuliskan 

gagasan/jawaban yang 

berasal dari pemikiran 

sendiri 

c. Siswa menuliskan jawaban 

dengan singkat dan jelas 

d. Siswa menuliskan jawaban 

dengan tepat waktu 

  

8. Kemampuan 

siswa 

berdiskusi 

berpasangan 

(Pair) 

(writing, 

mental 

activities) 

a. Siswa berpasangan dalam 

satu meja 

b. Siswa bertukar ide/jawaban 

dalam berdiskusi 

c. Setiap pasangan menuliskan 

jawaban kelompok 

d. Siswa berdiskusi sesuai 

waktu  yang ditentukan 

  

9. Kemampuan 

siswa 

Mempresentas

ikan hasil 

diskusi 

kelompok 

(Share) 

(mental, oral 

activities) 

a. Ketepatan hasil diskusi 

b. Siswa percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompok 

c. Menyampaikan  hasil 

diskusi dengan suara yang 

lantang dan jelas  
d. Memberi tanggapan dengan 

bahasa yang baik. 

 

  

10. Kemampuan 

siswa 

membuat 

rangkuman 

(oral, writing 

and mental 

activities) 

a. Bertanya mengenai hal-hal 

yang belum jelas. 

b. Menjawab pertanyaan guru 

dengan benar. 

c. Menulis ringkasan materi 

yang dipelajari 

d. Membuat kesimpulan 

materi yang dipelajari 
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No. Indikator Deskriptor 
Check 

(√) 
Jumlah 

11. Kemampuan 

siswa 

mengerjakan 

soal evaluasi 

(mental and  

writing 

activities) 

a. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi secara mandiri. 

b. Mengerjakan soal evaluasi 

sesuai petunjuk. 

c. Siswa mampu mengerjakan 

soal evaluasi dengan tenang   

d. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan tepat waktu 

  

Jumlah Skor  

Kategori   

 

Penghitungan data skor Aktivitas Siswa 

T (Skor Tertinggi) = 11 x 4 = 44 

R (Skor Terendah) = 11 x 0 = 0 

n = ( T- R) + 1 

n= (44-0) + 1 

n= 44 + 1 = 45 

Menentukan kuartil digunakan rumus sebagai berikut: 

Data skor: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3

0,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44. 

1. K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
1

4 
 ( n +2 ) untuk data genap atau K1 = 

1

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

n=45 (Data ganjil) 

Letak K1= 
1

4 
 ( 45 +1) =  

1

4 
 ( 46) = 11,5  

Nilai K1= data ke 11 + 
1

2
 (data ke 12 - data ke 11) 

Nilai K1= 10 + 
1

2
 (11-10) = 10+ 

1

2
  (1) = 10 + 

1

2
= 10 

1

2
 = 10,5 

2. K2 = median   

Letak K2 = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

  Letak K2 = 
2

4
 (45+1)  = 

2

4
 ( 46) = 23 
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Nilai K2 = data ke 23 = 22 

3. K3 = kuartil ketiga,   

Letak K3 = 
1

4
 (3n +2 ) untuk data genap atau  K3 = 

3

4 
 (n + 1)  untuk data ganjil 

Letak K3 = 
3

4 
 (45 + 1) = 

3

4 
 (46) = 34,5 

Nilai K3= data ke 34 + 
1

2
 (data ke 35 - data ke 34) 

Nilai K3= 33 + 
1

2
 (34-33) = 33 + ( 

1

2
 . 1) = 33 + 

1

2
= 33 

1

2
 = 33,5 

4. K4= kuartil keempat = T 

Nilai K4= 44 

 

Skala Penilaian 

Skala Penilaian Kategori 

33,5 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik 

22 ≤ skor < 33,5 Baik 

10,5  ≤ skor < 22 Cukup 

0 ≤ skor < 10,5 Kurang 

 

 

 

Semarang,        Februari  2015 

Observer 1      Observer  2 

 

 

 

Rina Triastuti    Maftuchah 

NIM : 1401411406   NIM : 1401411197 
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PENGGALAN SILABUS 

Satuan Pendidikan : SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas / Semester  : VA / II 

Mata Pelajaran : IPS 

Alokasi Waktu :  3 x 35 menit  

Standar  

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 
Materi pokok Kegiatan Belajar Indikator 

Penilaian 
Sumber dan Media 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

2.  Menghargai 

peranan 

tokoh 
pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiap
kan dan 

mempertaha

nkan  
kemerdekaa

n Indonesia 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh 
perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 
Indonesia 

1. Latar 

belakang 

jepang 
menjanjikan 

kemerdekaan 

kepada 

Indonesia  
2. Persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia oleh 
PPKI dan 

BPUPKI 

1. Pengkondisian Kelas 

2. Siswa menanggapi 

apersepsi  

3. Siswa mendengarkan 

penyampaian  tujuan 

kegiatan belajar 

mengajar yang akan 

/dilaksanakan  dan 

memperhatikan  

penyampaian langkah-

langkah pembelajaran 

model Think Pair 
Share yang akan 

dilaksanakan 

4. Siswa mengamati 

media pembelajaran 

yang ditampilkan guru. 

5. Siswa memperhatikan 

penyampaian materi 

tentang usaha BPUPKI 

dan PPKI dalam 

mempersiapkan  

2.2.1 Menjelaskan 

alasan jepang 

memberi janji 
kemerdekaan 

pada 

Indonesia 

2.2.2 Menganalisis 

usaha 

persiapan 
kemerdekaan 

oleh BPUPKI 

2.2.3 Menganalisis 
usaha 

persiapan 

kemerdekaan 

oleh PPKI. 

2.2.4 Menunjukkan 

contoh  sikap 

kerja sama 

terhadap 

usaha 

1. Tes 

tertulis 

2. Tes 
Unjuk 

Kerja 

 

1. Pilihan 

ganda 

2. Uraian 
3. LKS 

 

 

 

1.  Media 

powerpoint yang 

berisi materi 
tentang persiapan 

kemerdekaan 

oleh BPUPKI dan 

PPKI. 
2. Susilaningsih, 

Endang. 2008. 

Ilmu 
Pengetahuan 

Sosial. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, 
Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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Standar  

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 
Materi pokok Kegiatan Belajar Indikator 

Penilaian 
Sumber dan Media 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

   6. Siswa menyimak  slide 

Powerpoint yang 

ditampilkan guru  

(eksplorasi) 

7. Siswa mendapatkan 

pertanyaan (masalah) 

seputar isi materi dari 

media pembelajaran 

yang telah ditampilkan 

oleh guru. (eksplorasi) 

8. Siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban 

secara individu tentang 

pertanyaan yang 

diajukan. (Think)  

9. Siswa membentuk 

kelompok secara 

berpasangan. 

10. Siswa saling bertukar 

pendapat dan 

berdiskusi untuk 

memecahkan 

masalah. (Pair)  
11. Guru memonitor 

jalannya diskusi 

12. Setiap pasangan 

kelompok 

menyampaikan hasil  

mempersiapkan 

kemerdekaan 
 

  3. Syamsiah, Siti. 
2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 5. Jakarta 
:Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 
Pendidikan 

Nasional. 

4. Trianto. 2011. 

Model-Model 
Pembelajaran 

Inovatif 

Berorientasi 
Konstruktivistik. 

Jakarta: Prestasi 

Pustaka. 
5. Sumber lain 

yang relevan 

dari internet. 
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Standar  

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 
Materi pokok Kegiatan Belajar Indikator 

Penilaian Sumber dan 

Media Belajar 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

   diskusinya. dan 

kelompok lain 

diberikan kesempatan 

untuk menanggapi 

atau berpendapat 

terhadap hasil diskusi 

kelompok yang maju 

(share) 

13. Siswa mendapat 

penguatan dari guru 

terhadap hasil diskusi 

(konfirmasi) 

14. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi dan 

diberi tindak lanjut 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan  : SDN Sampangan 01 Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester   : VA / 2 

Alokasi Waktu   : 3 x 35 menit (1x pertemuan) 

Hari, tanggal   : Kamis, 5 Februari 2015 

A. Standar Kompetensi 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

C. Indikator 

2.2.1 Mengemukakan alasan jepang memberi janji kemerdekaan pada Indonesia. 

2.2.2 Menganalisis usaha persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh BPUPKI. 

2.2.3 Menganalisis usaha persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh PPKI. 

2.2.4 Menunjukkan contoh sikap kerja sama terhadap usaha mempersiapkan 

kemerdekaan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan menyimak media powerpoint tentang persiapan 

kemerdekaan oleh BPUPKI dan PPKI, siswa dapat mengemukakan alasan 

jepang memberi janji kemerdekaan pada Indonesia dengan percaya diri. 

2. Melalui kegiatan bertukar pendapat dengan pasangannya, siswa dapat 

menganalisis usaha persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh BPUPKI 

dengan bertanggung jawab. 

3. Melalui kegiatan bertukar pendapat dengan pasangannya, siswa dapat 

menganalisis usaha persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh PPKI dengan 

bertanggung jawab. 
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4. Melalui kegiatan pemecahan masalah dalam kelompok, siswa dapat 

menunjukkan contoh sikap kerja sama terhadap usaha mempersiapkan 

kemerdekaan dengan santun. 

Karakter yang Diharapkan 

1. Bertanggung jawab 

2. Percaya Diri 

3. Bersikap santun 

E. Materi 

1. Latar belakang jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. 

2. Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

3. Persiapan kemerdekaan oleh PPKI 

F. Model Pembelajaran 

Model Think Pair Share berbantuan media powerpoint 

G. Metode Pembelajaran 

Ceramah/ informatif 

Tanya Jawab 

Diskusi 

Pemecahan masalah 

Penugasan 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian Kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

e. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa 

“Indonesia dahulu pernah dijajah oleh bangsa lain, namun bagaimana 

usaha para pejuang kita dalam menghadapi penjajahan tersebut?” 

kemudian guru mengajak siswa bernyanyi lagu “Maju Tak Gentar”. 
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f. Guru menjelaskan tujuan kegiatan belajar mengajar yang akan 

dilaksanakan yakni untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh BPUPKI 

dan PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.  

g. Guru menyiapkan materi dan media powerpoint yang akan digunakan. 

2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 

a. Siswa memperhatikan penyampaian langkah-langkah pembelajaran model 

Think Pair Share yang akan dilaksanakan (eksplorasi) 

b. Siswa mengamati media pembelajaran yang ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan awalnya. 

c. Siswa menyimak penyampaian materi tentang Persiapan kemerdekaan oleh 

BPUPKI dan PPKI (eksplorasi) 

d. Siswa menyimak  slide Powerpoint yang ditampilkan guru (eksplorasi) 

e. Siswa mendapatkan pertanyaan (masalah) kembali seputar isi materi dari 

media pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

f. Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang diajukan. (Think) (elaborasi) 

g. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan untuk berdiskusi tentang 

persiapan kemerdekaan yang dilakukan BPUKI dan PPKI(Pair) 

h. Siswa mendapatkan LKS yang dibagikan oleh guru. (elaborasi) 

i. Siswa dalam kelompok saling bertukar pendapat dan berdiskusi untuk 

memecahkan masalah. (Pair) (elaborasi) 

j. Guru memonitor jalannya diskusi. 

k. Setiap pasangan kelompok menyampaikan hasil diskusinya  dan kelompok 

lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat terhadap hasil 

diskusi kelompok yang maju (share) 

l. Siswa mendapat penguatan dari guru terhadap hasil belajarnya (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (± 35 menit) 

a. Siswa bersama guru membuat simpulan materi yang baru saja disampaikan 

dan membuat ringkasan 
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b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Tindak lanjut berupa tugas untuk pertemuan yang akan datang. 

I. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

1. Media powerpoint yang berisi materi tentang persiapan kemerdekaan oleh 

BPUPKI dan PPKI. 

2. Laptop 

3. LCD Proyektor 

b. Sumber 

1. Standar Isi 

2. Susilaningsih, Endang. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta : Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Syamsiah, Siti. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta : Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

4. Trianto. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 

5.  Sumber lain yang relevan dari internet. 

 

J. Penilaian 

a. Teknik penilaian 

1. Penilaian Sikap/Afektif   : Observasi sikap Bertanggung jawab,  

    Percaya Diri,  Bersikap Santun 

2. Penilaian Pengetahuan/kognitif  : Tes tertulis  

3. Penilaian Keterampilan/Psikomotorik: Unjuk Kerja/Diskusi 

 

b. Bentuk Instrumen  

1. Penilaian Sikap/Afektif    : Lembar pengamatan sikap 

2. Penilaian Pengetahuan/kognitif   : Pilihan Ganda dan Isian 
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3. Penilaian Keterampilan/Psikomotorik  : Rubrik unjuk kerja 

c. Bentuk tes : Pilihan ganda dan isian  

 

Semarang, 5  Februari 2015 

Kolabolator        Guru kelas 

      

Veronica Agnes Riyani, S.Pd, M.Pd    Dewi Prastiwi 

NIP. 19630910 198208 2 001     NIM. 1401411025 
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LAMPIRAN  

MATERI AJAR SIKLUS 1 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 

A. Latar belakang jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia.  

Perang Pasifik disebut juga Perang Asia Timur Raya. Perang ini terjadi antara 

Jepang dengan Sekutu. Dalam Perang Pasifik, Pulau Saipan jatuh ke tangan pasukan 

Amerika Serikat. Keadaan ini terjadi pada bulan Juni 1944. Jatuhnya Pulau Saipan 

menyebabkan posisi Jepang semakin terancam, karena di berbagai wilayah 

peperangan Jepang selalu menemui kekalahan.  

Oleh karena itu, pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso 

memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk 

menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang memberikan janji kemerdekaan yang 

disampaikan kepada tiga orang pemimpin Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. 

Hatta dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Ketiganya diminta mempersiapkan 

kemerdekaan. Dengan janji ini Jepang berharap, rakyat Indonesia mau membantu 

Jepang yang semakin terdesak dan mengalami kekalahan di mana-mana. Dalam 

situasi yang semakin kritis, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan tiga 

tindakan sebagai berikut. 

a. Membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. 

b. Mempersiapkan lembaga latihan nasional (Kenkuko Gakuin) yang melatih dan 

mendidik pemimpin negara yang baru. 

c. Memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. 

B. Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh 

Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan didampingi dua orang wakil yaitu Icibangase dan 

R.P. Soeroso. Tugas pokoknya melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha 

persiapan kemerdekaan Indonesia.  
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Untuk itulah BPUPKI membentuk panitia, yaitu: 

a. Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno, tugasnya merumuskan 

rancangan pembukaan undang-undang dasar; 

b. Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno (dalam panitia ini 

dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof.Dr. Soepomo); 

c. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Moch. Hatta; 

d. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso. 

BPUPKI dalam melaksanakan tugasnya telah berhasil mengadakan 2 kali. Sidang itu 

yang dilakukan pada 2 tahap, yaitu sebagai berikut. 

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. 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. 

2. 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 dibagi-bagi 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).  
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C. 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 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 

 

Suasana sidang PPKI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno 
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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 

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. 
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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 sebaik-baiknya. Sampai akhirnya PPKI dapat 

meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang baru saja berdiri. 
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RANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 

DEWI PRASTIWI
1401411025

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

2015

MEMPERSIAPKAN 
KEMERDEKAAN 

INDONESIA

 

LATAR BELAKANG JEPANG 
MEMBERIKAN JANJI 

KEMERDEKAAN

TAHUKAH KAMU MENGAPA 
JEPANG BERJANJI UNTUK 

MEMBERIKAN KEMERDEKAAN 
KEPADA BANGSA INDONESIA??? 

PERHATIKAN CUPLIKAN 
PERISTIWA BERIKUT INI ! Pada 9 Juli, Marinir dari 4th Division 

berhasil menguasai pantai utara Saipan
Pasukan Marinir bertempur dari rumah ke
rumah untuk membersihkan prajurit
Jepang

Jatuhnya
Pulau Saipan Ke
Tangan Sekutu

 

(Tanggal 7 September 1944)
Wahai Pemimpin Indonesia, Kelak

Kalian Akan Kuberikan
Kemerdekaan. Tapi Bantulah

Pasukan Jepang Melawan Sekutu

Baik… Akan Kami Bantu 
Dan Akan Kami

Persiapkan
Kemerdekaan Itu.

Jendral Kuniaki Koiso
Bung Hatta,  Bung Karno,  Dr.Radjiman

Pada Tanggal 1 Maret 1945
ini, saya umumkan
beberapa hal
1. Membentuk BPUPKI.
2.Mempersiapkan

lembaga latihan nasional
yang melatih dan
mendidik pemimpin
negara yang baru.

3.Membahas
kemerdekaan Indonesia

Letnan Jendral
Kumakici Harada
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JADI, APA YANG 
DAPAT KALIAN 

SIMPULKAN??? APA 
ALASAN JEPANG 

MENJANJIKAN 
KEMERDEKAAN ???

Para tokoh dan pemimpin Indonesia sedang
mengadakan rapat untuk mempersiapkan

kemerdekaan

 

PERSIAPAN 
KEMERDEKAAN OLEH 

BPUPKI

BPUPKI Dibentuk oleh jepang pada tanggal 1 maret 1945
Pengurus BPUPKI resmi dibentuk tanggal 29 april 1945

Anggota BPUPKI awalnya berjumlah 60 orang kemudian
ditambah 6 orang lagi menjadi 66 orang

BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
Nama jepang untuk BPUPKI yakni Dokuritsu Junbi Cosakai

Ketua : Dr. Rajiman Wedyodiningrat
Wakil ketua : R.P.suroso dan Ichibangase dari jepang

Tugas pokoknya melakukan penyelidikan terhadap usaha-
usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

SIDANG 
BPUPKI

SIDANG RESMI 
DILAKUKAN 
SEBANYAK 2 

KALI

SIDANG TIDAK 
RESMI 

DILAKUKAN 
SEBANYAK 1 

KALI

 

SIDANG RESMI BPUPKI 
YANG PERTAMA

•Sidang resmi pertama berlangsung lima 
hari, yaitu 28 Mei sampai 1 Juni 1945. 
•Membahas dasar negara. 
•Masa sidang pertama BPUPKI ini
dikenang dengan sebutan Detik-detik
lahirnya pancasila.
•Sidang pertama menghasilkan Piagam
Jakarta 

Panitia-panitia Yang 
Terbentuk

Panitia Perancang Undang-
Undang Dasar

(diketuai Sukarno), 

Panitia Pembelaan Tanah Air 
(diketuai Abikusno

Cokrosuyoso)

Panitia Ekonomi dan
Keuangan (diketuai
Mohammad Hatta).

•Sidang resmi kedua
berlangsung tanggal 10-17 
Juli 1945. 

•Membahas rancangan
Undang-Undang Dasar
(RUUD) dan pembukaan
UUD.

•Sidang kedua menghasilkan
•Dasar Negara, batas
wilayah, bentuk negara, 
bentuk pemerintahan, 
bahasa nasional dan
pernyataan merdeka.

SIDANG RESMI BPUPKI 
YANG kedua
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Menunggu Hasil Keputusan
Rapat Pada Sidang Resmi
BPUPKI Pertama

Suasana Pada Sidang Resmi
BPUPKI yang Kedua

Sidang tidak resmi dihadiri 38 
orang. Dipimpin Bung Karno.

Membahas rancangan
Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945, yang kemudian
dibahas pada sidang resmi kedua

BPUPKI (10-17 Juli 1945). 

SIDANG 
TIDAK RESMI 

 

PERSIAPAN 
KEMERDEKAAN OLEH PPKI

• Dibentuk Setelah BPUPKI berhasil
menyelesaikan tugas-tugasnya
dengan baik, pada 7 Agustus 1945

• PPKI kepanjangan dari Panitia
Persiapan Kemerdekaan
Indonesia

• Nama jepang untuk PPKI yakni
Dokuritsu Junbi Inkai

• Badan ini beranggotakan 21 orang
ditambah 6 orang lagi, sehingga
berjumlah 27 orang.

• Ketua : Ir.Soekarno
• Wakil ketua : Drs Moh Hatta
• Penasehat: Mr. Ahmad 

Subarjo
• Tugas pokoknya : 

mempersiapkan segala
sesuatu yang menyangkut
masalah ketatanegaraan bagi
negara Indonesia baru.

SIDANG YANG 
DISELENGGARAKAN 

OLEH PPKI

SIDANG PERTAMA 
TANGGAL 18 AGUSTUS 1945. 

SIDANG KEDUA
TANGGAL 19 AGUSTUS 1945. 

SIDANG KETIGA 
TANGGAL 20 AGUSTUS 1945. 

SIDANG KEEMPAT 
TANGGAL 22 AGUSTUS 1945. 

 

Tanggal 23 Agustus 1945, 
Presiden Sukarno 

menyatakan berdirinya tiga
badan baru, yaitu

Komite Nasional Indonesia 
(KNI)

Partai Nasional Indonesia 
(PNI)

Badan Keamanan Rakyat 
(BKR).
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) 

Petunjuk mengerjakan: 

 Jawablah bersama dengan teman satu kelompokmu! 

 Jawablah pertanyaan pada kolom yang telah tersedia dibawah ini! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Alasan jepang 

memberikan janji 

kemerdekaan kepada 

rakyat Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

2. Kepanjangan BPUPKI  

Tanggal berdirinya  

Ketua BPUPKI  

Tugas BPUPKI  

3. Sidang yang pernah 

dilakukan BPUPKI 
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4. Kepanjangan PPKI  

Tanggal berdirinya  

Ketua PPKI  

Tugas PPKI  

5. Sidang yang pernah 

dilakukan PPKI 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

No. Pertanyaan Jawaban Skor 

1. Alasan jepang 

memberikan janji 

kemerdekaan kepada 

rakyat Indonesia. 

Dengan janji ini Jepang berharap, rakyat Indonesia 

mau membantu Jepang yang semakin terdesak dan 

mengalami kekalahan di mana-mana. Hal ini 

dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. 

2 

2. Kepanjangan BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia 

1 

Tanggal dibentuk 1 Maret 1945 1 

Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat 1 

Tugas BPUPKI Melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha 

persiapan kemerdekaan Indonesia 

1 

3. Sidang yang pernah 

dilakukan BPUPKI 

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. 

2. 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. 

5 

/4. Kepanjangan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1 

Tanggal dibentuknya 7 agustus 1945 1 

Ketua PPKI Ir.Soekarno 1 

Tugas PPKI Mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut 

masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru 

1 

5. Sidang yang pernah 

dilakukan PPKI 

1) Sidang pertama dilaksanakan tanggal 18 

Agustus 1945. Pada sidang ini dihasilkan 

beberapa keputusan penting, yaitu: 

a. mengesahkan UUD 1945, 

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. 

5 
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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 

c. Badan Keamanan Rakyat. 

NILAI = JUMLAH SKOR X 5 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrument 
Nomor soal Ranah 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

3. Latar 

belakang 

jepang 

menjajnjikan 

kemerdekaan 

kepada 

Indonesia  

4. Persiapa

n kemerdekaan 

Indonesia oleh 

PPKI dan 

BPUPKI 

2.2.1 Menjelaskan alasan 

jepang memberi janji 

kemerdekaan pada 

Indonesia 

Tes tertulis Pilihan 

Ganda  

Isian 

1 

 

1,2 

C2 

 

C4 

2.2.2 Menganalisis usaha 

persiapan kemerdekaan 

oleh BPUPKI 

 

Tes tertulis Pilihan 

Ganda  

 

Isian 

2,3,6,7 

 

 

3 

4 

C2 

 

 

C3 

C4 

2.2.3 Menganalisis usaha 

persiapan kemerdekaan 

oleh PPKI. 

Tes tertulis Pil.Ganda  

Isian 

4,5,8,9,10 

5 
C2 

C4 

2.2.4 Menunjukkan contoh 

sikap kerja sama 

terhadap usaha 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Penilaian 

sikap  

-  - - 



374 
 

SOAL EVALUASI 

 

Nama  : 

No.Urut : 

Kelas   : VA 

A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada 

salah satu jawaban yang palling tepat! 

1.  Mengapa Perdana Menteri Koiso mengumumkan janji kemerdekaan untuk 

Indonesia di kemudian hari? 

a. agar rakyat Indonesia bahagia 

b. agar rakyat Indonesia mau membantu jepang melawan sekutu. 

c. agar para tokoh mempersiapkan diri dalam pencalonan presiden 

d. agar rakyat berterimakasih pada Jepang 

2. Siapa nama tokoh disamping dan hal apa yang pernah diumumkannya? 

a. Perdana menteri Koiso, mengumumkan kemerdekaan 

b. Jendral Terauchi, mengumumkan berdirinya PPKI 

c. Kumakici harada, mengumumkan terbentuknya BPUPKI 

d. Laksamana maeda, mengumumkan kemerdekaan Indonesia 

3. Kapan BPUPKI resmi dibentuk dan siapa ketua BPUPKI? 

a.  29 April 1945, Kumakici Harada  

b. 1 maret 1945, Sukarno  

c. 29 Mei 1945, Ichibangase  

d. 29 April 1945, Radjiman Wedyodiningrat 

4. Mengapa jepang membentuk PPKI? 

a. Untuk meyakinkan Indonesia akan janji jepang  

b. Untuk menarik simpati rakyat sehingga tetap berpihak pada jepang  

c. Karena BPUPKI dianggap sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan 

keadaan jepang semakin memburuk  

d. Sebab, jepang ingin segera mengalahkan pasukan sekutu. 

NILAI 
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5. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan wilayah Indonesia dibagi menjadi .... 

a. enam provinsi  

b. delapan provinsi  

c. enam negara bagian  

d. delapan negara bagian 

6. Selama berdiri BPUPKI bersidang sebanyak ….  

a. 5 kali 

b. 4 kali 

c. 3 kali 

d. 2 kali 

7. Sidang pertama BPUPKI pada tangggal ….  

a. 28 Mei sampai 1 Juni 1945 

b. 28 mei sampai 31 mei 1945 

c. 29 mei sampai 1 juni 1945 

d. 30 mei sampai 1 juni 1945 

8. Anggota PPKI sebanyak ….   

a. 20 orang 

b. 21 orang 

c. 26 orang 

d. 27 orang 

9. Penasehat PPKI adalah ….  

a. Mr.Ahmad Subarjo 

b. Drs.Moh Hatta 

c. R.P Suroso 

d. Dr.Radjiman W 

10. Kapan PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya dan apa nama badan 

yang dibentuk untuk membantu tugas presiden sementara?  

a. 17 Agustus 1945, BKR 

b. 18 Agustus 1945, BKR 
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c. 18 Agustus 1945, KNIP 

d. 19 Agustus 1945, KNIP 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Analisislah latar belakang jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia 

dan usaha yang dilakukannya!  

2. Mengapa jepang segera mengumumkan dibentuknya BPUPKI? Tanggal berapa 

jepang membentuknya dan siapa yang mengumumkan? 

3. a. Kemukakan 3 panitia penting dalam sidang kedua BPUPKI dan beserta   

ketuanya! 

a. Kemukakan 3 badan yang terbentuk dalam siding PPKI yang terakhir! 

4. Mengapa BPUPKI dibubarkan? Kapan BPUPKI dibubarkan? Bagaimana usaha 

jepang setelah membubarkan BPUPKI? 

5. Analisislah usaha PPKI dalam mempersiapkan Kemerdekaan pada tanggal 18 

agustus 1945! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

A. Pilihan Ganda 

1. B  6. B 

2. D  7. D 

3. B  8. A 

4. A  9. B 

5. B  10. A 

B. Isian 

1. Latar belakang jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia 

antara lain: 

a. Pulau Saipan jatuh ke tangan pasukan Amerika Serikat dan menyebabkan 

posisi Jepang semakin terancam.  

b. Tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberi janji 

kemerdekaan kepada rakyat Indonesia untuk menarik simpati rakyat 

Indonesia 

c. tanggal 1 Maret 1945 dibawah komando letnan jendral Kumakici Harada 

Jepang mengumumkan tiga tindakan untuk membuat Rakyat Indonesia 

Percaya kepada janji jepang  

2. Untuk membuat rakyat percaya kepada janji jepang. BPUPKI dibentuk jepang 

tanggal 1 maret 1945 dan diumumkan oleh jendral kumakici harada. 

3. Panitia yang terbentuk saat sidng BPUPKI kedua: 

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar  (diketuai Sukarno),  

Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai Abikusno Cokrosuyoso)  

Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai Mohammad Hatta). 

Badan yang ternentuk saat sidang PPKI yang terakhir: 

KNI (Komite Nasional Indonesia) 

PNI (Partai Nasional Indonesia) 

BKR (Badan Keamanan Rakyat) 
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4. Karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan posisi jepang 

semakin tearancam oleh sekutu. Dibubarkan tanggal 7 agustus 1945, 

kemudian mendirikan PPKI untuk menggantikannya. 

5. Hasil sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945: 

1.Mengesahkan UUD1945 

2.memilih presiden dan wakil presiden, yakni Ir. Sukarno dan Drs. Moh. 

Hatta, 

3.menetapkan bahwa Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh 

sebuah Komite Nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

Skor A : 1 soal benilai 1            Nilai = Jumlah Skor  x 4 

Skor Maksimal 10              

Skor B : 1 soal bernilai 3 

Skor Maksimal 15 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus I 

Nama Guru  : Dewi Prastiwi 

Nama SD  : SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VA / II 

Hari/Tanggal  :  

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

Kriteria penilaian : 

Skor 4 = jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 = jika hanya tiga deskriptor tampak 

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak 

Skor 1 = jika hanya satu deskriptor tampak 

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2013 : 98) 

No Indicator Deskriptor 

Skor Penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. Bertanggung 

Jawab 

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan 

  

b. Tidak menuduh orang lain tanpa bukti 

yang akurat 

 

c. Melaksanakan apa yang pernah 

dikatakan tanpa diminta. 

 

d. Mengembalikan barang yang dipinjam 
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2. Percaya diri  a. Berani menyatakan pendapat   

b. Mampu membuat keputusan  

c. Berani presentasi di depan kelas  

d. Berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan. 

 

3. Bersikap 

Santun 

  

a. Menerima nasihat guru   

b. Menghindari permusuhan dengan 

teman 

 

c. Menjaga ketertiban  

d. Berbicara dengan tenang  

Jumlah Skor   

Kategori  

 

Skor Kategori 

10 s/d 12 Sangat Baik (SB) 

7 s/d 9 Baik (B) 

4  s/d 6 Tidak Baik (TB) 

0  s/d 3 Sangat tidak Baik (STB) 
 

 

 

Semarang,        Februari 2015 

Observer  
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA DALAM DISKUSI 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus I 

Nama  : 

Nomor Absen  : 

Petunjuk: 

 Berilah skor pada kolom skor apabila aspek yang diamati tampak sesuai dengan 

pengamatan! (Skor antara 1-4) 

- 1 jika kinerja siswa tidak kompeten 

- 2 jika kinerja siswa cukup kompeten 

- 3 jika kinerja siswa kompeten 

- 4 jika kinerja siswa sangat kompeten (Suwandi, 2011:86) 

No  Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 

1. Merencanakan pemecahan masalah     

2. Aktivitas pemecahan masalah     

3. Penyusunan laporan     

4. Pelaporan/ presentasi     

Jumlah Skor  

 

Skor Kategori 

13 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

9 s/d 12 Baik (B) 

5  s/d 8 Tidak Baik (TB) 

1  s/d 4 Sangat tidak Baik (STB) 



382 
 

No Aspek yang diamati 
Skor 

4 3 2 1 

1. Merencanakan 

pemecahan masalah 

Siswa membaca soal 

dengan cermat, 

bertanya apabila tidak 

memahami isi soal, 

serta bersikap tenang 

Siswa membaca soal 

dengan cermat, 

bertanya apabila tidak 

memahami isi soal dan 

bersikap gaduh 

Siswa membaca soal 

namun masih terlihat 

gaduh 

Siswa tidak 

membaca soal dan 

bersikap gaduh 

2. Aktivitas pemecahan 

masalah 

Siswa berpasangan 

dengan kelompoknya 

dan saling bertukar ide 

serta tenang dalam 

berdiskusi 

Siswa berpasangan dan 

saling bertukar ide 

tetapi gaduh 

 

Siswa berpasangan 

namun tidak saling 

bertukar ide serta gaduh 

Siswa tidak mau 

berkelompok dan 

gaduh 

3. Penyusunan laporan Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

jawaban tepat waktu 

dan bersikap tenang 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

jawaban tidak tepat 

waktu dan bersikap 

tenang 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan jelas, 

menuliskan jawaban 

tidak tepat waktu dan 

gaduh 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil 

diskusi tidak jelas, 

menuliskan jawaban 

tidak tepat waktu 

dan gaduh 

4. Pelaporan/ presentasi Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi dengan lantang, 

serta mau menerima 

saran dari kelompok 

lain 

 

Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang lantang, 

serta mau menerima 

saran dari kelompok 

lain 

 

Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang lantang, 

serta tidak mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

Siswa tidak berani 

Maju ke depan kelas 
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PENGGALAN SILABUS 

Satuan Pendidikan : SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas / Semester  : VA / II 

Mata Pelajaran : IPS 

Alokasi Waktu :  3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Standar  

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 
Materi pokok Kegiatan Belajar Indikator 

Penilaian 
Sumber dan Media 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

2.  Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 
masyarakat 

dalam 

mempersiapkan 

dan 
mempertahanka

n  kemerdekaan 

Indonesia 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh perjuangan 
dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

1. Proses 

perumusan 

dasar 
Negara 

Indonesia  

1. Pengkondisian Kelas 

2. Siswa menanggapi apersepsi  

3. Siswa mendengarkan 

penyampaian  tujuan kegiatan 

belajar mengajar yang akan 

/dilaksanakan  dan 

memperhatikan  penyampaian 

langkah-langkah pembelajaran 

model Think Pair Share yang 

akan dilaksanakan 

4. Siswa mengamati media 

pembelajaran yang ditampilkan 

guru untuk mengeksplor 

pengetahuan awalnya. 

5. Siswa memperhatikan 

penyampaian materi tentang 

proses perumusan dasar negara. 

6. Siswa menyimak  slide 

Powerpoint yang ditampilkan 

guru  (eksplorasi) 

 

2.2.1 Mengemukakan 

alasan perlunya 

perumusan dasar 
negara. 

2.2.2 Menganalisis 

proses perumusan 

dasar Negara 
Indonesia dalam 

sidang BPUPKI 

2.2.3 Menganalisis 
alasan perubahan 

rumusan piagam 

jakarta. 
2.2.4 Memberikan 

contoh sikap 

toleransi  

terhadap usulan 
dasar Negara dari 

beberapa tokoh 

1. Tes 

tertulis 

2. Tes 
Unjuk 

Kerja 

 

1. Pilihan 

ganda 

2. Uraian 
3. LKS 

 

 

 

1.  Media 

powerpoint 

yang berisi 

materi tentang 

proses 

perumusan 

dasar Negara. 

2. Susilaningsih, 
Endang. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 
Sosial. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 
Nasional. 

3. Syamsiah, Siti. 

2008. Ilmu 
Pengetahuan 

Sosial 5. Jakarta : 

 



384 
 

Standar  

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 
Materi pokok Kegiatan Belajar Indikator 

Penilaian 
Sumber dan Media 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

   7. Siswa mendapatkan pertanyaan 

(masalah) seputar isi materi dari 

media pembelajaran yang telah 

ditampilkan oleh guru. 

(eksplorasi) 
8. Siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara 

individu tentang pertanyaan 

yang diajukan. (Think)  

9. Siswa membentuk kelompok 

secara berpasangan. 

10. Siswa saling bertukar 

pendapat dan berdiskusi untuk 

memecahkan masalah. (Pair)  
11. Guru memonitor jalannya 

diskusi 

12. Setiap pasangan kelompok 

menyampaikan hasil 

diskusinya. dan kelompok lain 

diberikan kesempatan untuk 

menanggapi atau berpendapat 

terhadap hasil diskusi 

kelompok yang maju (share) 

13. Siswa mendapat penguatan 

dari guru terhadap hasil 

diskusi (konfirmasi) 

14. Siswa mengerjakanl evaluasi 

dan diberi tindak lanjut  

   Pusat Perbukuan, 
Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
4. Trianto. 2011. 

Model-Model 

Pembelajaran 
Inovatif 

Berorientasi 

Konstruktivistik. 

Jakarta: Prestasi 
Pustaka. 

5. Sumber lain yang 

relevan dari 
internet. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan  : SDN Sampangan 01 Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester   : VA / 2 

Alokasi Waktu   : 3 x 35 menit (1x pertemuan) 

Hari, tanggal   : Sabtu, 7 Februari 2015 

A. Standar Kompetensi 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

C. Indikator 

2.2.1 Mengemukakan alasan perlunya perumusan dasar negara. 

2.2.2 Menganalisis proses perumusan dasar Negara Indonesia dalam sidang 

BPUPKI 

2.2.3 Menganalisis alasan perubahan rumusan piagam jakarta. 

2.2.4 Memberikan contoh sikap toleransi terhadap usulan dasar Negara dari 

beberapa tokoh 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan menyimak media powerpoint tentang pentingnya dasar 

negara bagi bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan alasan perlunya 

perumusan dasar negara dengan bertanggung jawab. 

2. Melalui kegiatan bertukar pendapat dengan pasangannya tentang perumusan 

dasar Negara oleh para tokoh, siswa dapat mengemukakan proses perumusan 

dasar Negara Indonesia dengan percaya diri. 
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3. Melalui kegiatan menggali informasi secara berpasangan, siswa dapat 

menganalisis alasan perubahan rumusan piagam Jakarta dengan bertanggung 

jawab. 

4. Melalui kegiatan mempresentasikan hasil diskusi, siswa dapat memberikan 

contoh sikap toleransi terhadap usulan dasar Negara dari beberapa tokoh 

dengan santun.  

Karakter yang Diharapkan 

1. Bertanggungjawab 

2. Percaya Diri 

3. Bersikap Santun 

E. Materi 

1. Pentingnya proses perumusan dasar Negara. 

2. Proses perumusan dasar Negara Indonesia. 

3. Perubahan  rumusan piagam  jakarta 

F. Model Pembelajaran 

Model Think Pair Share berbantuan media powerpoint 

G. Metode Pembelajaran 

Ceramah/ informatif 

Tanya Jawab 

Diskusi 

Penugasan 

Pemecahan masalah 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian Kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

e. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak bernyanyi bersama lagu  
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“Garuda pancasila” 

Garuda pancasila , aku lah pendukungmu 

Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk mu 

Pancasila dasar Negara, rakyat adil makmur sentosa 

Pribadi bangsaku, ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju 

f. Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “Apa itu dasar 

negara? mengapa sebuah Negara harus mempunyai dasar?” 

g. Guru menjelaskan tujuan kegiatan belajar mengajar yang akan  

dilaksanakan yakni mengetahui proses perumusan dasar Negara Indonesia.  

h. Guru menyiapkan materi dan media yang akan digunakan. 

2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 

a. Siswa memperhatikan penyampaian langkah-langkah pembelajaran model 

Think Pair Share yang akan dilaksanakan (eksplorasi) 

b. Siswa mengamati media pembelajaran yang ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan awalnya. 

c. Siswa menyimak penyampaian materi tentang proses perumusan dasar 

negara (eksplorasi) 

d. Siswa menyimak  slide Powerpoint yang ditampilkan guru (eksplorasi) 

e. Siswa mendapatkan pertanyaan (masalah) kembali seputar isi materi dari 

media pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

f. Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang diajukan. (Think) (elaborasi) 

g. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan untuk berdiskusi tentang 

proses perumusan dasar negara (Pair) 

h. Siswa mendapatkan LKS yang dibagikan oleh guru. (elaborasi) 

i. Siswa dalam kelompok saling bertukar pendapat dan berdiskusi untuk 

memecahkan masalah. (Pair) (elaborasi) 

j. Guru memonitor jalannya diskusi. 
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k. Setiap pasangan kelompok menyampaikan hasil diskusinya  dan kelompok 

lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat terhadap hasil 

diskusi kelompok yang maju (share) 

l. Siswa mendapat penguatan dari guru terhadap hasil belajarnya (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (± 35 menit) 

a. Siswa bersama guru membuat simpulan materi yang baru saja disampaikan 

dan membuat ringkasan 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Tindak lanjut berupa tugas untuk pertemuan yang akan datang. 

I. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

1. Media powerpoint yang berisi materi tentang proses perumusan dasar 

Negara Indonesia. 

2. Laptop 

3. LCD Proyektor 

b. Sumber 

1. Standar Isi 

2. Susilaningsih, Endang. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta : Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Syamsiah, Siti. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta : Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

4. Trianto. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 

5.  Sumber lain yang relevan dari internet. 

J. Penilaian 

a. Teknik penilaian 

1. Penilaian Sikap/Afektif  : Observasi sikap Bertanggung jawab,  

     Percaya Diri, bersikap santun. 
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2. Penilaian Pengetahuan/kognitif  : Tes tertulis  

3. Penilaian Keterampilan/Psikomotorik : Unjuk Kerja/Diskusi 

b. Bentuk Instrumen  

1. Penilaian Sikap/Afektif       : Lembar pengamatan sikap 

2. Penilaian Pengetahuan/kognitif      : Pilihan Ganda dan Isian 

3. Penilaian Keterampilan/Psikomotorik : Rubrik unjuk kerja 

c. Bentuk tes : Pilihan ganda dan isian  

 

Semarang, 7  Februari 2015 

Kolabolator        Guru kelas 

      

Veronica Agnes Riyani, S.Pd, M.Pd    Dewi Prastiwi 

NIP. 19630910 198208 2 001     NIM. 1401411025 
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LAMPIRAN  

MATERI AJAR SIKLUS 2 

Perumusan Dasar Negara 

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.  
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Panitia kecil ini bertugas menampung saran dari anggota BPUPKI. Pada tanggal 22 

Juni 1945, Panitia Kecil mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Bung 

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. 
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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 penghalus bahasa” yang terdiri dari Husein 

Jayadiningrat, 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, seorang opsir 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 meminta empat 

tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman 

Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Hassan untuk membicarakan hal tersebut. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari perdebatan panjang dalam rapat PPKI. Akhirnya 
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mereka sepakat kata-kata yang menjadi ganjalan bagi masyarakat Indonesia Timur itu 

diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

 

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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RANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

PROSES 
PERUMUSAN 

DASAR NEGARA
TAHUKAH KAMU, 

APA ITU DASAR NEGARA??? 
MENGAPA SEBUAH 

NEGARA HARUS 
MEMPUNYAI DASAR?

 

Dasar yang kokoh
memungkinkan negara
berdiri dengan mantap. 
• Di atas dasar itulah, 

sebuah negara
melakukan
pembangunan. 

• Di atas dasar itulah
kehidupan negara diatur
dan diarahkan. 

Hal-hal yang menjadi alasan
mengapa suatu dasar negara
perlu dirumuskan, antara
lain:
1. Nilai-nilai kepribadian
bangsa perlu dirumuskan
secara resmi.
2. Negara memerlukan dasar
untuk melangkah maju.

PERLUNYA PERUMUSAN 
DASAR NEGARA

Selama sidang pertama
BPUPKI yang berlangsung
dari tanggal 28 Mei sampai
1 Juni 1945 ada tiga tokoh
yang menawarkan konsep
dasar negara, yaitu
1. Mr. Moh.Yamin
2. Prof. Dr. Mr. Supomo
3. Ir.Sukarno.

PERUMUSAN 
DASAR NEGARA
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Pada tanggal 29 Mei 1945 M.Yamin
menawarkan lima asas dasar Negara 
Republik Indonesia sebagai berikut:
Yang disingkat Bang ManTu RaJa
•Peri Kebangsaan.
•Peri Kemanusiaan.
•Peri Ketuhanan.
•Peri Kerakyatan.
•Kesejahteraan yang berkebudayaan.

Dua hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945,
Prof. Dr. Mr. Supomo, mengajukan dasar-dasar
negara sebagai berikut: yang disingkat
Satu Keluarga Seimbang, Musyawarah dan adil
1. Persatuan.
2. Kekeluargaan.
3. Keseimbangan lahir dan batin.
4. Musyawarah.
5. Keadilan rakyat.

 

Lima dasar yang diusulkan oleh Bung Karno
disingkat Bang Inter MuJa Tuhan
1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau

perikemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ir. Sukarno mengusulkan konsep
dasar negara tanggal 1 Juni 1945. 
Dengan Nama : Pancasila.

PANITIA KECIL

PANITIA SEMBILAN

PANITIA KECIL PERANCANG UUD

PANITIA PENGHALUS BAHASA

BEBERAPA PANITIA YANG 
TERBENTUK SELAMA 

PERUMUSAN UUD 1945

 

PERUBAHAN 
RUMUSAN 

PIAGAM JAKARTA

ALASAN

SOLUSI 

HASIL 

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.

DASAR NEGARA INDONESIA 
YANG RESMI 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) 

Petunjuk mengerjakan: Jawablah bersama dengan teman satu kelompokmu! 

A. Jawablah pertanyaan pada kolom yang telah tersedia dibawah ini! 

No. Nama tokoh 

pengusul dasar 

negara 

Jawaban 

1.  Tanggal mengusulkan : 

Isi dasar Negara yang diusulkan: 

 

 

 

 

2.  Tanggal mengusulkan : 

Isi dasar Negara yang diusulkan: 

 

 

 

 

3.  Tanggal mengusulkan : 

Isi dasar Negara yang diusulkan: 
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B. Jawablah setiap pertanyaan dibawah ini. Kemudian temukan jawaban 

kalian pada tabel dibawah dan arsirlah.  

1. Siapakah ketua panitia kecil?  

2. Rumusan yang dihasilkan oleh panitia Sembilan dikenal dengan sebutan……  

3. Siapa yang ditemui opsir angkatan laut jepang yang mengajukan keberatan 

tentang isi rumusan piagam Jakarta………………………………………… 

4. Sila berapa yang diubah dalam piagam jakarta………………………………...  

5. Rumusan dasar Negara yang resmi disahkan oleh……….. 

K A R N I S K E D U A K S 

P I A G A M J A K A R T A 

U G U A K J A J A N I U M 

E M G M P M O H H A T T A 

O S A F E N P R G S P A N 

O U M D B E K N A P S K A 

L K P S P R I O M E A A S 

S A H X U A M I P R N R I 

I R Y P P K I L I T Y N L 

L N A D K E T U H A N A N 

A O M N I P M A Y M A I U 

R K I R M A D U S A P L S 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

A. Jawablah pertanyaan pada kolom yang telah tersedia dibawah ini! 

No. 

Nama tokoh 

pengusul 

dasar negara 

Jawaban Skor 

1. Moh.Yamin Tanggal mengusulkan : 29 mei 1945 

Isi dasar Negara yang diusulkan: 

a. Peri Kebangsaan. 

b. Peri Kemanusiaan. 

c. Peri Ketuhanan. 

d. Peri Kerakyatan. 

e. Kesejahteraan yang 

berkebudayaan. 

5 

2. Dr.Supomo Tanggal mengusulkan : 31 mei 1945 

Isi dasar Negara yang diusulkan: 

a. Persatuan. 

b. Kekeluargaan. 

c. Keseimbangan lahir dan batin. 

d. Musyawarah. 

e. Keadilan rakyat. 

5 

3. Ir.Sukarno Tanggal mengusulkan : 1 juni 1945 

Isi dasar Negara yang diusulkan: 

a. Kebangsaan Indonesia. 

b. Internasionalisme atau 

perikemanusiaan. 

c. Mufakat atau demokrasi. 

d. Kesejahteraan sosial. 

e. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

5 
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 

1. Sukarno 

2. Piagam Jakarta 

3. Moh. Hatta 

4. Pertama 

5. PPKI 

K A R N I S K E D U A K S 

P I A G A M J A K A R T A 

U G U A K J A J A N I U M 

E M G M P M O H H A T T A 

O S A F E N P R G S P A N 

O U M D B E K N A P S K A 

L K P S P R I O M E A A S 

S A H X U A M I P R N R I 

I R Y P P K I L I T Y N L 

L N A D K E T U H A N A N 

A O M N I P M A Y M A I U 

R K I R M A D U S A P L S 

 

 

 
KRITERIA PENILAIAN 

Skor A : 1 soal benilai 5           Nilai = Jumlah Skor  x 4 

Skor Maksimal 15            

Skor B : 1 soal bernilai 2  

Skor Maksimal 10 

 



401 
 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrument 
Nomor soal Ranah 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

 Perlunya 

perumusan 

dasar negara 

 Proses 

perumusan 

dasar Negara 

 Perumusan 

piagam Jakarta  

2.2.1 Mengemukakan alasan 

perlunya perumusan 

dasar negara. 

Tes tertulis Pilihan 

Ganda  

Isian 

2 

 

1 

C2 

 

C3 

2.2.2 Menganalisis proses 

perumusan dasar 

Negara Indonesia 

dalam sidang BPUPKI 

Tes tertulis 

 

Pilihan 

Ganda  

Isian 

 1,2,4,6,,7,9,10 

 

4 

5 

C2 

 

C3 

C4 

2.2.3 Menganalisis alasan 

perubahan rumusan 

piagam jakarta. 

Tes tertulis Pilihan 

Ganda  

Isian 

3,5,8 

 

 

2,3 

C2 

 

 

C4 

2.2.4 Memberikan contoh 

sikap toleransi 

Penilaian 

Sikap 

Rubrik 

penilaian 

sikap 

- - 
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SOAL EVALUASI 

 

Nama  : 

No.Urut : 

Kelas   : VA 

A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada 

salah satu jawaban yang palling tepat! 

1. Berikut ini tokoh yang mengusulkan dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah.. 

a. Ahmad Subarjo  c. Muhammad Yamin 

b. Mohammad Hatta  d. Wachid Hasyim 

2. Untuk dapat berdiri kokoh, Negara memerlukan ... . 

a. Dasar    c. Pemimpin 

b. Hukum    d. Pahlawan 

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. Panitia yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan 

undang-undang dasar adalah ... . 

a. Panitia Kecil   c. Panitia penghalus bahasa 

b. Panitia perancang UU d. Panitia Sembilan 

6. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ... . 

a. Pancasila   c. Piagam Jakarta 

b. UUD 1945   d. Bhinneka Tunggal Ika 

7. Perbedaan dasar negara yang berlaku sekarang dengan hasil kesepakatan Panitia 

Sembilan terletak pada sila .... 

a. 1   c. 3 

NILAI 
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b. 2   d. 4 

8. Tokoh yang ditemui opsir angkatan laut jepang yang mengajukan keberatan 

tentang isi rumusan piagam Jakarta adalah….. 

a. Sukarno  c. Moh.Hatta 

b. Supomo   d. Ahmad Subarjo 

9. Sila ketiga dari rumusan dasar Negara yang diajukan oleh sukarno adalah…. 

a. Kebangsaan Indonesia. 

b. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 

c. Mufakat atau demokrasi. 

d. Kesejahteraan sosial. 

10. Bunyi sila kedua dari rumusan dasar Negara oleh Muh.Yamin adalah…. 

a. Peri Kebangsaan. 

b. Peri Kemanusiaan. 

c. Peri Ketuhanan. 

d. Peri Kerakyatan. 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Kemukakan alasan perlunya perumusan dasar Negara bagi bangsa Indonesia ! 

2. Analisis kapan piagam Jakarta dirumuskan dan bagaimana hasil rumusan piagam 

Jakarta sebelum adanya perubahan! 

3. Analisislah alasan adanya perubahan pada rumusan Piagam Jakarta!  

4. Kemukakan gagasan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Muh.Yamin 

secara urut! 

5. Analisislah dasar Negara yang resmi bagi bangsa indonesia! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

A. Pilihan Ganda 

1. C  6. A 

2. A  7. A 

3. D  8. C 

4. D  9. C 

5. C  10.B 

B. Isian 

1. Dengan sebuah dasar, negara akan melakukan pembangunan menuju 

masyarakat makmur. Negara membutuhkan dasar untuk melandasi semua 

kegiatan kenegaraan yang akan dibuatnya. Di atas dasar itulah kehidupan 

negara diatur dan diarahkan. Dasar Negara perlu dirumuskan supaya nilai-

nilai kepribadian bangsa diakui secara resmi, sebab nilai – nilai  itu belum 

nyata jika belum dirumuskan secara resmi.  

2. Piagam Jakarta yang dihasilkan panitia Sembilan dirumuskan pada tanggal 22 

juni 1945. Rumusan piagam Jakarta tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat 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. 

3. Seorang opsir 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,” Daerah-daerah Indonesia bagian timur yang tidak 

beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila pada 

rumusan Piagam Jakarta (Rancangan Pembukaan UUD) yang berbunyi: 
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"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya". 

4. Rumusan dasar Negara oleh Muh.Yamin: 

1. Peri kebangsaan 

2. Peri kemanusiaan 

3. Peri ketuhanan 

4. Peri kerakyatan 

5. Peri keejahteraan 

5. Dasar Negara yang resmi ditetapkan oleh PPKI , yang 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. 

 

KRITERIA PENILAIAN 

Skor A : 1 soal benilai 1            Nilai = Jumlah Skor  x 10 

Skor Maksimal 10             3 

Skor B : 1 soal bernilai 2  

Skor Maksimal 20 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus II 

Nama Guru  : Dewi Prastiwi 

Nama SD  : SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VA / II 

Hari/Tanggal  :  

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

Kriteria penilaian : 

Skor 4 = jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 = jika hanya tiga deskriptor tampak 

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak 

Skor 1 = jika hanya satu deskriptor tampak 

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2013 : 98) 

No Indicator Deskriptor 

Skor Penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. Bertanggung 

Jawab 

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan 

  

b. Tidak menuduh orang lain tanpa bukti 

yang akurat 

 

c. Melaksanakan apa yang pernah 

dikatakan tanpa diminta. 

 

d. Mengembalikan barang yang dipinjam 
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2. Percaya diri  a. Berani menyatakan pendapat   

b. Mampu membuat keputusan  

c. Berani presentasi di depan kelas  

d. Berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan. 

 

3. Bersikap 

Santun 

  

a. Menerima nasihat guru   

b. Menghindari permusuhan dengan 

teman 

 

c. Menjaga ketertiban  

d. Berbicara dengan tenang  

Jumlah Skor   

Kategori  

 

Skor Kategori 

10 s/d 12 Sangat Baik (SB) 

7 s/d 9 Baik (B) 

4  s/d 6 Tidak Baik (TB) 

0  s/d 3 Sangat tidak Baik (STB) 
 

 

 

Semarang,        Februari 2015 

Observer  
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA DALAM DISKUSI 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus II 

Nama  : 

Nomor Absen  : 

Petunjuk: 

 Berilah skor pada kolom skor apabila aspek yang diamati tampak sesuai dengan 

pengamatan! (Skor antara 1-4) 

- 1 jika kinerja siswa tidak kompeten 

- 2 jika kinerja siswa cukup kompeten 

- 3 jika kinerja siswa kompeten 

- 4 jika kinerja siswa sangat kompeten   (Suwandi, 2011:86) 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. Merencanakan pemecahan masalah     

2. Aktivitas pemecahan masalah     

3. Penyusunan laporan     

4. Pelaporan/ presentasi     

Jumlah Skor  

 

Skor Kategori 

13 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

9 s/d 12 Baik (B) 

5  s/d 8 Tidak Baik (TB) 

1  s/d 4 Sangat tidak Baik (STB) 
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No Aspek yang diamati 
Skor 

4 3 2 1 

1. Merencanakan 

pemecahan masalah 

Siswa membaca soal 

dengan cermat, 

bertanya apabila tidak 

memahami isi soal, 

serta bersikap tenang 

Siswa membaca soal 

dengan cermat, 

bertanya apabila tidak 

memahami isi soal dan 

bersikap gaduh 

Siswa membaca soal 

namun masih terlihat 

gaduh 

Siswa tidak 

membaca soal dan 

bersikap gaduh 

2. Aktivitas pemecahan 

masalah 

Siswa berpasangan 

dengan kelompoknya 

dan saling bertukar ide 

serta tenang dalam 

berdiskusi 

Siswa berpasangan dan 

saling bertukar ide 

tetapi gaduh 

 

Siswa berpasangan 

namun tidak saling 

bertukar ide serta gaduh 

Siswa tidak mau 

berkelompok dan 

gaduh 

3. Penyusunan laporan Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

jawaban tepat waktu 

dan bersikap tenang 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

jawaban tidak tepat 

waktu dan bersikap 

tenang 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan jelas, 

menuliskan jawaban 

tidak tepat waktu dan 

gaduh 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil 

diskusi tidak jelas, 

menuliskan jawaban 

tidak tepat waktu 

dan gaduh 

4. Pelaporan/ presentasi Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi dengan lantang, 

serta mau menerima 

saran dari kelompok 

lain 

 

Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang lantang, 

serta mau menerima 

saran dari kelompok 

lain 

 

Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang lantang, 

serta tidak mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

Siswa tidak berani 

Maju ke depan kelas 
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PENGGALAN SILABUS 

Satuan Pendidikan : SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas / Semester  : VA / II 

Mata Pelajaran : IPS 

Alokasi Waktu :  3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Standar  

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 
Materi pokok Kegiatan Belajar Indikator 

Penilaian 
Sumber dan Media 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

2.  Menghargai 

peranan 

tokoh 
pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiap
kan dan 

mempertaha

nkan  
kemerdekaa

n Indonesia 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh 
perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 
Indonesia 

1. Peran 

tokoh 

dalam 

peristiwa 

persiapan 

kemerdek

aan 

Indonesia. 

2. Sikap 

mengharg

ai jasa 

pahlawan. 

1. Pengkondisian Kelas 

2. Siswa menanggapi 

apersepsi  

3. Siswa mendengarkan 

penyampaian  tujuan 

kegiatan belajar mengajar 

yang akan dilaksanakan  

dan memperhatikan  

penyampaian langkah-

langkah pembelajaran 

model Think Pair Share 

yang akan dilaksanakan 

4. Siswa mengamati media 

pembelajaran yang 

ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan 

awalnya. 

5. Siswa memperhatikan 

penyampaian materi tentang  

peran tokoh dalam 

persiapan kemerdekaan dan 

cara menghargai jasa para 

pahlawan . 

2.2.1 Menjelaskan 

peranan 

tokoh-tokoh 
penting dalam 

peristiwa 

persiapan 

kemerdekaan.  
2.2.2 Menyebutkan 

contoh sikap 

menghargai 
jasa tokoh- 

tokoh dalam 

peristiwa 
persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

2.2.3 Menyimpulka
n jasa para 

tokoh dalam 

persiapan 
kemerdekaan 

Indonesia. 

1. Tes 

tertulis 

2. Tes 
Unjuk 

Kerja 

 

1. Pilihan 

ganda 

2. Uraian 
3. LKS 

 

 

 

1.  Media 

powerpoint 

yang berisi 

materi tentang 

peran tokoh 

dalam persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia dan 

sikap 

menghargai jasa 

pahlawan. 

2. Susilaningsih, 
Endang. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 
Sosial. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 
Nasional. 
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Standar  

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 
Materi pokok Kegiatan Belajar Indikator 

Penilaian 
Sumber dan Media 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

   6. Siswa menyimak  slide 

Powerpoint yang 

ditampilkan guru  

(eksplorasi) 

7. Siswa mendapatkan 

pertanyaan (masalah) 

seputar isi materi dari media 

pembelajaran yang telah 

ditampilkan oleh guru. 

(eksplorasi) 

8. Siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara 

individu tentang pertanyaan 

yang diajukan. (Think)  

9. Siswa membentuk 

kelompok secara 

berpasangan. 

10. Siswa saling bertukar 

pendapat dan berdiskusi 

untuk memecahkan 

masalah. (Pair)  
11. Guru memonitor jalannya 

diskusi 

12. Setiap pasangan kelompok 

menyampaikan hasil 

diskusinya. dan kelompok 

lain diberikan kesempatan 

untuk menanggapi  

2.2.4 Mengemuka
kan contoh 

sikap 

menghargai 
jasa tokoh- 

tokoh dalam 

peristiwa 
persiapan 

kemerdekaa

n Indonesia. 

 

  3. Syamsiah, Siti. 
2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 5. Jakarta 
:Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 
Pendidikan 

Nasional. 

4. Trianto. 2011. 

Model-Model 
Pembelajaran 

Inovatif 

Berorientasi 
Konstruktivistik. 

Jakarta: Prestasi 

Pustaka. 
5. Sumber lain yang 

relevan dari 

internet. 
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Standar  

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 
Materi pokok Kegiatan Belajar Indikator 

Penilaian Sumber dan 

Media Belajar 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

   Hasil diskusi kelompok 

yang maju (share) 
13. Siswa mendapat 

penguatan dari guru 

terhadap hasil diskusi 

(konfirmasi) 

14. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dan diberi tindak 

lanjut 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS III 

Satuan Pendidikan  : SDN Sampangan 01 Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester   : VA / 2 

Alokasi Waktu   : 3 x 35 menit (1x pertemuan) 

Hari, tanggal   : Selasa, 10 Februari 2015 

A. Standar Kompetensi 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

C. Indikator 

2.2.1 Menganalisis peranan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa persiapan 

kemerdekaan.  

2.2.2 Membuat cerita tentang peranan salah satu tokoh dalam persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

2.2.3 Menyimpulkan jasa para tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. 

2.2.4 Mengemukakan contoh sikap menghargai jasa tokoh- tokoh dalam 

peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan menyimak media powerpoint tentang peran tokoh-tokoh 

penting dalam peristiwa persiapan kemerdekaan, siswa dapat menganalisis 

peran tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan 

bertanggung jawab. 

2. Melalui kegiatan bermain peran, siswa dapat membuat cerita tentang 

peranan salah satu tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dengan 

percaya diri. 
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3. Melalui kegiatan pemecahan masalah dalam kelompok, siswa dapat 

menyimpulkan jasa para tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia 

dengan bertanggung jawab. 

4. Melalui kegiatan saling bertukar pendapat dengan pasangannya tentang 

contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa mempersiapkan 

kemerdekaan, siswa dapat mengemukakan minimal 3 contoh sikap 

menghargai jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa persiapan kemerdekaan 

dengan santun. 

Karakter yang Diharapkan 

1. Bertanggungjawab 

2. Percaya Diri 

3. Bersikap Santun 

E. Materi 

1. Peran tokoh dalam perisitiwa persiapan kemerdekaan Indonesia. 

2. Sikap menghargai jasa pahlawan. 

F. Model Pembelajaran 

Model Think Pair Share berbantuan media powerpoint 

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah/ informative  4. Penugasan 

2. Tanya Jawab   5. Pemecahan masalah 

3. Diskusi   6. Bermain peran. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian Kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

e. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu  

“Mengheningkan Cipta” 
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Dengan seluruh angkasa raya memuji Pahlawan Negara 

Nan gugur remaja diribaan bendera Bela nusa bangsa 

Kau kukenang wahai bunga putra bangsa Harga jasa 

Kau Cahya pelita Bagi Indonesia merdeka 

f. Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “Anak-anak adakah 

yang tau kapan biasanya lagu hening cipta ini dinyanyikan? Adakah yang 

tau kenapa waktu upacara bendera setiap hari senin, lagu ini selalu 

dinyanyikan?” 

g. Guru menjelaskan tujuan kegiatan belajar mengajar yang akan 

dilaksanakan yakni untuk menganalisis dan menceritakan peranan serta 

jasa para tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.  

h. Guru menyiapkan materi dan media powerpoint yang akan digunakan. 

2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 

a. Siswa memperhatikan penyampaian langkah-langkah pembelajaran model 

Think Pair Share yang akan dilaksanakan (eksplorasi) 

b. Siswa mengamati media pembelajaran yang ditampilkan guru untuk 

mengeksplor pengetahuan awalnya. 

c. Siswa menyimak penyampaian materi tentang peran tokoh dalam persiapan 

kemerdekaan dan cara menghargai jasa para pahlawan (eksplorasi) 

d. Siswa menyimak  slide Powerpoint yang ditampilkan guru (eksplorasi) 

e. Siswa mendapatkan pertanyaan (masalah) kembali seputar isi materi dari 

media pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru. (eksplorasi) 

f. Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang diajukan. (Think) (elaborasi) 

g. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan untuk berdiskusi tentang 

peran tokoh dalam persiapan kemerdekaan dan cara menghargai jasa para 

pahlawan (Pair) 

h. Siswa mendapatkan LKS yang dibagikan oleh guru. (elaborasi) 
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i. Siswa dalam kelompok saling bertukar pendapat dan berdiskusi untuk 

memecahkan masalah. (Pair) (elaborasi) 

j. Guru memonitor jalannya diskusi. 

k. Setiap pasangan kelompok menyampaikan hasil diskusinya  dan kelompok 

lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat terhadap hasil 

diskusi kelompok yang maju (share) 

l. Siswa mendapat penguatan dari guru terhadap hasil belajarnya (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (± 35 menit) 

a. Siswa bersama guru membuat simpulan materi yang baru saja disampaikan 

dan membuat ringkasan 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Tindak lanjut berupa tugas untuk pertemuan yang akan datang. 

I. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

1. Media powerpoint yang berisi materi tentang Peran tokoh dalam peristiwa 

persiapan kemerdekaan Indonesia dan contoh sikap menghargai jasa 

pahlawan. 

2. Laptop 

3. LCD Proyektor 

b. Sumber 

1. Standar Isi 

2. Susilaningsih, Endang. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta : Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
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3. Syamsiah, Siti. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta : : Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional  

4. Trianto. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 

5.  Sumber lain yang relevan dari internet. 

J. Penilaian 

a. Teknik penilaian 

1. Penilaian Sikap/Afektif   : Observasi sikap Bertanggung jawab,  

   Percaya Diri, Santun. 

2. Penilaian Pengetahuan/kognitif  : Tes tertulis  

3. Penilaian Keterampilan/Psikomotorik: Unjuk Kerja/Diskusi 

b. Bentuk Instrumen  

1. Penilaian Sikap/Afektif       : Lembar pengamatan sikap 

2. Penilaian Pengetahuan/kognitif      : Pilihan Ganda dan Isian 

3. Penilaian Keterampilan/Psikomotorik : Rubrik unjuk kerja 

c. Bentuk tes         : Pilihan ganda dan isian  

 

Semarang, 10  Februari 2015 

Kolabolator        Guru kelas 

       

Veronica Agnes Riyani, S.Pd, M.Pd    Dewi Prastiwi 

NIP. 19630910 198208 2 001     NIM. 1401411025 
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LAMPIRAN  

MATERI AJAR SIKLUS 3 

PERAN TOKOH DALAM PERISTIWA PERSIAPAN KEMERDEKAAN DAN 

SIKAP MENGHARGAI JASA TOKOH DALAM PERISTIWA PERSIAPAN 

KEMERDEKAAN 

A. Peran Tokoh-Tokoh Persiapan Kemerdekaan 

No Gambar tokoh 
Peran dalam persiapan kemerdekaan 

RI 

1. 

 

Ir.Soekarno 

 Bapak Proklamator 

 Anggota BPUPKI  

 Merumuskan lima azas tanggal 1 

juni 1945 

 Pencetus nama pancasila  

 Ketua PPKI dan Panitia Sembilan 

 Ikut merumuskan Jakarta Charter 

atau Piagam Jakarta 

2. 

 

Dr.Radjiman W 

 Ketua BPUPKI 

 Merumuskan UUD dan Pancasila 

 Tanggal 9 Agustus ke Dalat 

Vietnam bertemu dengan Jenderal 

Terauchi bersama Ir. Soekarno dan 

Drs. Moh. Hatta 
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3. 

 

Mr.Supomo 

 Anggota BPUPKI dan PPKI. 

 Pengusul dasar negara pada rapat 

BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. 

 Menjadi ketua panitia kecil 

perancang Undang-Undang Dasar 

 Mendapat tugas sebagai peneliti dan 

penghalus bahasa pada UUD 1945 

4. 

 

Drs.Moh.Hatta 

 Bapak Proklamator. 

 Mendirikan perhimpunan Indonesia 

(IP) 

 Menjadi pemimpin Putera (Pusat 

Tenaga Rakyat) 

 Menjadi anggota Panitia Sembilan 

dalam merumuskan Piagam Jakarta. 

5. 

 

Muh.yamin 

 Anggota BPUPKI dan PPKI.  

 Pengusul dasar negara dalam rapat 

BPUPKI tanggal 29 Mei 1945.  

 Anggota Panitia Kecil yang 

merumuskan Piagam Jakarta 

 Sebagai sastrawan yang menulis banyak 

karya sastra  

 Ikut dalam organisasi Sumatra Bond 

dan Indonesia Muda 
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Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta 

 

                    1                                   2                                    3                                 4 

Ki Bagus Hadikusumo  Mr. Kasman Singodimejo Wahid Hasyim, Mr. Teuku Moh. Hassan 

Empat tokoh Islam yang ditemui Bung Hatta  

untuk membahas isi Piagam Jakarta. 
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PERCAKAPAN 1 

Tanggal 1 Maret 1945 Letnan Jenderal Kumakhichi Harada merencanakan 

pembentukan BPUPKI yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal 

penting yang berkaitan tentang pembentukan Negara Indonesia Merdeka. 

Jenderal Kumakhichi Harada: Kata perdana menteri kaiso, dia memberikan 

kemerdekaan     Indonesia. Untuk itu, saya 

mewakili perdana menteri merencanakan 

pembentukan BPUPKI yang akan berguna bagi 

Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. 

Maukah Bapak menjadi ketua di dalamnya? 

Dr. Radjiman Widyodiningrat:  Saya sangat bersedia karena ini menyangkut 

kehidupan rakyat. Terima kasih telah 

merencanakan pembentukan BPUPKI ini. 

Jenderal Kumakhichi Harada:  Iya. Kalau begitu saya pergi dahulu. Saya 

serahkan semua tanggung jawab ini kepada 

Bapak. 

Dr. Radjiman Widyodiningrat:  Baik, percayakan semua kepada saya. 

 

PERCAKAPAN 2 

Dr. Radjiman Widyodiningrat. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada 

tanggal 29 Mei 1945. 

Dr. Radjiman Widyodiningrat: Terima kasih, sudah berkumpul di tempat ini.  Sidang 

pertama ini kita akan membahas rumusan dasar 

negara. Saya harap para anggota bersedia untuk 

menyumbangkan ide dalam perumusan pancasila ini. 

Mr. Muhammad Yamin:  Pak(sambil berdiri) sebaiknya dasar negara RI harus 

berdasarkan kepada peri kebangsaan, peri 

kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan 
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kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan 

seperti ini? Itu karena pondasi dari dasar negara 

adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada 

sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, 

sikap bangsa kita pula yang  memegang teguh 

toleransi dalam beragama yang hal ini merupakan 

pencerminan dalam peri ketuhanan, dan juga rakya 

kita ini merupakan rakyata yang suka kebersamaan 

sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan 

rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon 

dipertimbangkan. 

Mr. Soepomo:  Menurut saya, lima dasar itu meliputi paham negara 

kesatuan, perhubungan negara dengan agama, sistem 

badan permusyawaratan, sosialisasi negara, dan 

hubungan antar bangsa. 

 Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengusulkan rumusannya tentang dasar 

negara. 

Ir. Soekarno:  Menurut saya, setelah memikirkan ini semalaman. 

Saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus 

berdasarkan kepada kebangsaan Indonesia, 

internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat 

atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan 

yang berkebudayaan. Benar kata Mr. Muhammad 

Yamin bahwa pondasi dari dasar negara adalah 

bangsa di sini saya hanya mengulas lebih dalam 

pendapat dari Mr. Muhammad Yamin. Untuk itu sila 

pertama sebaiknya berbunyi kebangsaan Indonesia. 

Negara kita ini negara yang demokrasi yang berarti 

dari rakyat untuk rakyat maka sila ketiga berisi 
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tentang mufakat atau demokrasi. Kita ketahui bahwa 

di negara kita ini pula ada berbagai tradisi yang 

sesuai dengan tuntunan agama yang hal ini tidak bisa 

dipisahkan oleh rakyat kita.  Maka sila kelima 

sebaiknya berisi tentang ketuhanan yang 

berkebudayaan. 

Dr. Radjiman Widyodiningrat: Benar juga, Pak Ir. Soekarno. Terima kasih kepada 

para anggota yang telah menyumbangkan idenya. 

Akan tetapi, mengenai pelaksanaan perumusan dasar 

negara ini secara resmi akan dibahas kembali oleh 

panitia sembilan. Untuk itu, saya menunjuk kepada 

Bapak Ir. Soekarno sebagai pimpinan panitia 

sembilan. Saya mohon hasil rumusan yang 

menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan 

negara Indonesia merdeka. 

Ir. Soekarno:  Baik, Pak. Saya akan berusaha sekuat tenaga 

bersama anggota panitia sembilan akan 

menghasilkan rumusan seperti yang Bapak harapkan. 

PERCAKAPAN 3 

            Mengetahui sila pertama dari Piagam Jakarta ini maka Drs. Moh. Hatta 

mendapat pemberontakan dari Asia Timur akan isi pancasila itu. 

Tokoh pemberontak I: Pak, saya tidak setuju dengan sila pertama pancasila yang 

berbunyi  ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat 

Islam bagi pemeluknya. 

Tokoh pemberontak II:    Iya benar, Pak. Kami tidak setuju dengan sila itu. 

Tokoh pemberontak III: Pak, kami hanya minta diubah pancasila pada sila pertama 

karena di Indonesi ini terdapat beragam agama selain 

Islam. Apabila sila ini digunakan maka ini akan 
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membedakan agama. Kami mengakui Bapak seorang 

muslim tapi bersikaplah toleransi terhadap kami yang 

bukan bagian dari muslim. Tolong, Pak. Rubahlah sila 

pertama pancasila. 

Tokoh pemberontak IV: Kalau Bapak tidak mau maka lihatlah esok apa keluarga 

Bapak masih ada bersama Bapak atau justru telah tiada di 

dunia ini. 

Drs. Moh. Hatta:     Iya, saya akan berusaha mewujudkan apa yang kalian 

usulkan itu. 

 

PERCAKAPAN 4 

Drs. Moh. Hatta pun menemui empat pemuka agama Islam untuk mencari jalan 

keluar dari permasalahan ini. 

Mr. Teuku Moh. Hasan: Kita harus toleransi dengan agama nonmuslim. Wajar saja 

mereka memberontak karena mereka merasa warga 

Indonesia yang tidak dianggap siapa-siapa. 

Ki Bagus Handikusumo: Iya, saya setuju jika sila pertama diubah agar ada toleransi 

antar umat beragama sehingga terwujud kerukunan antar 

umat. 

Wachid Hasyim:   Iya, benar itu. Lebih baik diubah menjadi ketuhanan yang 

maha esa karena hal ini mencakup keseluruhan agama di 

Indonesia. 

Mr. Singodimejo: Iya benar kata Wachid. Insya Allah, atas izin Allah semoga 

tidak ada pertentangan antar  umat beragama. 

Drs. Moh. Hatta:      Amin. 

   Piagam Jakarta sebelum disahkan, terlebih dahulu dimusyawarahkan kembali 

dalam sidang kedua BPUPKI tepatnya tanggal 10-16 Juli 1945. 

Drs. Moh Hatta: Sebaiknya sila pertama pancasila diubah karena saya menerima 

kabar dari tokoh-tokoh umat nonmuslim di Indonesia bagian timur 
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berkeberatan terhadap 7 kata pada sila pertama yaitu dengan 

kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. 

Hal ini karena 7 kata itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. 

Sehingga menimbulkan kesan membedakan antara warga negara 

yang beragama Islam dengan warga negara yang bukan beragama 

Islam. Saya juga telah bermusyawarah bersama empat pemuka 

Islam dan mereka setuju dengan perubahan tersebut menjadi 

ketuhanan yang maha esa. 

            Setelah melalui perdebatan yang hangat, akhirnya kesepakatan dapat 

dicapai dengan moral yang luhur. Selanjutnya isi pancasila tersebut dibacakan 

oleh Ir. Soekarno. 

 

Sikap Menghargai Jasa Para Tokoh dalam Mempersiapkan Kemerdekaan 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Oleh 

karena itu, sudah selayaknya kita menghargai jasa-jasa mereka. Salah satu caranya 

adalah dengan berziarah  ke taman makam pahlawan. Lalu, kita mendoakan mereka. 

Cara  lainnya, yaitu mewarisi semangat mereka dalam rangka mengisi kemerdekaan. 

Kita berusaha memajukan  bangsa sesuai dengan keahlian masing-masing. Kita juga 

harus berusaha menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, seperti halnya para pahlawan 

saat berjuang mengusir penjajah. 

Selain itu, cara untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan, di antaranya 

sebagai berikut. 

1. Meniru semangat juangnya dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan, pada saat upacara 

sekolah. 

3. Menggunakan nama pahlawan untuk jalan atau bangunan sejarah berupa gedung. 

4. Berziarah ke makam mereka da berdoa untuk mereka. 
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5. 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: 

a. Rela berjuang demi bangsa dan negara. 

b. 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. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

PERAN TOKOH DALAM 
PERISTIWA PERSIAPAN 

KEMERDEKAAN

 

• Bapak Proklamator
• Presiden RI yang Pertama
• Anggota BPUPKI 
• Ketua PPKI
• Ketua Panitia Kecil
• Merumuskan lima azas

tanggal 1 juni 1945
• Pencetus nama pancasila
• Anggota Panitia Sembilan

Ikut merumuskan Jakarta 
Charter atau Piagam
JakartaIr.Soekarno

Dr.Radjiman
Widyodiningrat

•Ketua BPUPKI
•Merumuskan UUD dan

Pancasila
•Tgl 7 September 1944

bertemu Jenderal Koiso
bersama Ir. Soekarno
dan Drs. Moh. Hatta
menerima janji
kemerdekaan
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•Anggota BPUPKI dan
PPKI.

•Pengusul dasar negara
pada rapat BPUPKI 
tanggal 31 Mei 1945.

•Ketua panitia
perancang Undang-
Undang Dasar

•Panitia penghalus
bahasa pada UUD 1945Mr.Supomo

•Bapak Proklamator.
•Wakil Presidan RI yang 

Pertama
•Anggota Panitia

Sembilan dalam
merumuskan Piagam
Jakarta.

Drs.Moh.Hatta

 

•Anggota BPUPKI dan
PPKI. 

•Pengusul dasar negara
dalam rapat BPUPKI 
tanggal 29 Mei 1945. 

•Anggota Panitia
Sembilan yang 
merumuskan Piagam
Jakarta

Muh.yamin

1.Berziarah ke taman makam pahlawan.
2.Mendoakan mereka.
3.Mewarisi semangat juang nya
4.Berusaha memajukan bangsa sebagai

pelajar kita harus belajar dengan giat.
5.Berusaha menjalin persatuan dan kesatuan

bangsa,

Sikap Menghargai Jasa Para 
Tokoh dalam Mempersiapkan 

Kemerdekaan
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok : 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    ) 

Petunjuk mengerjakan: 

 Jawablah bersama dengan teman satu kelompokmu! 

 Jawablah pertanyaan pada kolom yang telah tersedia dibawah ini! 

Carilah Jawaban dari pertanyaan dalam tabel berikut! 

A. Analisislah Peran Tokoh-tokoh Penting dalam peristiwa persiapan 

kemerdekaan Indonesia 

No Gambar tokoh 
Peran dalam persiapan kemerdekaan 

RI 

1. 

 

Ir.Soekarno 

 

1. ……. 

 

 

2. ……. 

 

 

3. …….. 

2. 

 

Dr.Radjiman  

 

1. ……. 

 

 

 

2. ……. 
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3. 

 

Mr.Supomo 

 

1. ……. 

 

 
2. ……. 

 
3. …….. 

4. 

 

Drs.Moh.Hatta 

 

1. ……. 

 

 

2. ……. 

 

5. 

 

Muh.yamin 

 

1. ……. 

 

 

2. ……. 
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B. Bacalah percakapan berikut kemudian buatlah cerita tentang isi dari 

percakapan tersebut!  

PERCAKAPAN 1 

Tanggal 1 Maret 1945 Letnan Jenderal Kumakhichi Harada merencanakan 

pembentukan BPUPKI yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal 

penting yang berkaitan tentang pembentukan Negara Indonesia Merdeka. 

Jenderal Kumakhichi Harada: Kata perdana menteri kaiso, dia memberikan 

kemerdekaan     Indonesia. Untuk itu, saya 

mewakili perdana menteri merencanakan 

pembentukan BPUPKI yang akan berguna bagi 

Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. 

Maukah Bapak menjadi ketua di dalamnya? 

Dr. Radjiman Widyodiningrat:  Saya sangat bersedia karena ini menyangkut 

kehidupan rakyat. Terima kasih telah 

merencanakan pembentukan BPUPKI ini. 

Jenderal Kumakhichi Harada:  Iya. Kalau begitu saya pergi dahulu. Saya 

serahkan semua tanggung jawab ini kepada 

Bapak. 

Dr. Radjiman Widyodiningrat:  Baik, percayakan semua kepada saya. 
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B. Bacalah percakapan berikut kemudian buatlah cerita tentang isi dari 

percakapan tersebut!  

PERCAKAPAN 2 

Dr. Radjiman Widyodiningrat. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama 

pada tanggal 29 Mei 1945. 

Dr. Radjiman : Terima kasih, sudah berkumpul di tempat ini.  Sidang pertama ini 

kita akan membahas rumusan dasar negara. Saya harap para 

anggota bersedia untuk menyumbangkan ide dalam perumusan 

pancasila ini. 

Mr. Muh Yamin:  Pak(sambil berdiri) sebaiknya dasar negara RI harus 

berdasarkan kepada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri 

ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mengapa 

saya mengatakan seperti ini? Itu karena pondasi dari dasar 

negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada 

sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa 

kita pula yang  memegang teguh toleransi dalam beragama 

yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan, 

dan juga rakya kita ini merupakan rakyata yang suka 

kebersamaan sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan 

rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. 

Mr. Soepomo:  Menurut saya, lima dasar itu meliputi paham negara kesatuan, 

perhubungan negara dengan agama, sistem badan 

permusyawaratan, sosialisasi negara, dan hubungan antar 

bangsa. 

 Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengusulkan rumusannya tentang dasar 

negara. 

Ir. Soekarno:  Menurut saya, setelah memikirkan ini semalaman. Saya 

berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 

kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri 
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kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan 

ketuhanan yang berkebudayaan. Benar kata Mr. Muhammad 

Yamin bahwa pondasi dari dasar negara adalah bangsa di sini 

saya hanya mengulas lebih dalam pendapat dari Mr. 

Muhammad Yamin. Untuk itu sila pertama sebaiknya berbunyi 

kebangsaan Indonesia. Negara kita ini negara yang demokrasi 

yang berarti dari rakyat untuk rakyat maka sila ketiga berisi 

tentang mufakat atau demokrasi. Kita ketahui bahwa di negara 

kita ini pula ada berbagai tradisi yang sesuai dengan tuntunan 

agama yang hal ini tidak bisa dipisahkan oleh rakyat 

kita.  Maka sila kelima sebaiknya berisi tentang ketuhanan 

yang berkebudayaan. 

Dr. Radjiman :   Benar juga, Pak Ir. Soekarno. Terima kasih kepada para anggota 

yang telah menyumbangkan idenya. Akan tetapi, mengenai 

pelaksanaan perumusan dasar negara ini secara resmi akan 

dibahas kembali oleh panitia sembilan. Untuk itu, saya 

menunjuk kepada Bapak Ir. Soekarno sebagai pimpinan panitia 

sembilan. Saya mohon hasil rumusan yang menggambarkan 

maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. 

Ir. Soekarno:  Baik, Pak. Saya akan berusaha sekuat tenaga bersama anggota 

panitia sembilan akan menghasilkan rumusan seperti yang 

Bapak harapkan. 
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B. Bacalah percakapan berikut kemudian buatlah cerita tentang isi dari 

percakapan tersebut!  

PERCAKAPAN 3 

            Mengetahui sila pertama dari Piagam Jakarta ini maka Drs. Moh. Hatta 

mendapat pemberontakan dari Asia Timur akan isi pancasila itu. 

Tokoh pemberontak I: Pak, saya tidak setuju dengan sila pertama pancasila yang 

berbunyi  ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat 

Islam bagi pemeluknya. 

Tokoh pemberontak II: Iya benar, Pak. Kami tidak setuju dengan sila itu. 

Tokoh pemberontak III: Pak, kami hanya minta diubah pancasila pada sila 

pertama karena di Indonesi ini terdapat beragam agama 

selain Islam. Apabila sila ini digunakan maka ini akan 

membedakan agama. Kami mengakui Bapak seorang 

muslim tapi bersikaplah toleransi terhadap kami yang 

bukan bagian dari muslim. Tolong, Pak. Rubahlah sila 

pertama pancasila. 

Tokoh pemberontak IV: Kalau Bapak tidak mau maka lihatlah esok apa keluarga 

Bapak masih ada bersama Bapak atau justru telah tiada di 

dunia ini. 

Drs. Moh. Hatta: Iya, saya akan berusaha mewujudkan apa yang kalian 

usulkan itu. 
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B. Bacalah percakapan berikut kemudian buatlah cerita tentang isi dari 

percakapan tersebut!  

PERCAKAPAN 4 

Drs. Moh. Hatta pun menemui empat pemuka agama Islam untuk mencari 

jalan keluar dari permasalahan ini. 

Mr. Teuku Moh. Hasan: Kita harus toleransi dengan agama nonmuslim. Wajar 

saja mereka memberontak karena mereka merasa 

warga Indonesia yang tidak dianggap siapa-siapa. 

Ki Bagus Handikusumo: Iya, saya setuju jika sila pertama diubah agar ada 

toleransi antar umat beragama sehingga terwujud 

kerukunan antar umat. 

Wachid Hasyim:   Iya, benar itu. Lebih baik diubah menjadi ketuhanan 

yang maha esa karena hal ini mencakup keseluruhan 

agama di Indonesia. 

Mr. Singodimejo: Iya benar kata Wachid. Insya Allah, atas izin Allah 

semoga tidak ada pertentangan antar  umat beragama. 

Drs. Moh. Hatta:     Amin. 

   Piagam Jakarta sebelum disahkan, terlebih dahulu dimusyawarahkan 

kembali dalam sidang kedua BPUPKI tepatnya tanggal 10-16 Juli 1945. 

Drs. Moh Hatta:  Sebaiknya sila pertama pancasila diubah karena saya 

menerima kabar dari tokoh-tokoh umat nonmuslim di 

Indonesia bagian timur berkeberatan terhadap 7 kata 

pada sila pertama yaitu dengan kewajiban 

menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. 

Hal ini karena 7 kata itu hanya berlaku bagi pemeluk 

agama Islam. Sehingga menimbulkan kesan 

membedakan antara warga negara yang beragama 

Islam dengan warga negara yang bukan beragama 

Islam. Saya juga telah bermusyawarah bersama empat 
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pemuka Islam dan mereka setuju dengan perubahan 

tersebut menjadi ketuhanan yang maha esa. 

Setelah melalui perdebatan yang hangat, akhirnya kesepakatan dapat dicapai 

dengan moral yang luhur. Selanjutnya isi pancasila tersebut dibacakan oleh 

Ir. Soekarno. 
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C. Tuliskanlah minimal tiga contoh sikap menghargai jasa para tokoh dalam 

peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia 

No  Contoh Sikap Menghargai Jasa Tokoh-Tokoh dalam Peristiwa 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

A. Peran Tokoh-tokoh Penting dalam peristiwa persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

No Gambar tokoh 
Peran dalam persiapan kemerdekaan 

RI 

1. 

 

Ir.Soekarno 

 Bapak Proklamator 

 Anggota BPUPKI  

 Merumuskan lima azas tanggal 1 

juni 1945 

 Pencetus nama pancasila  

 Ketua PPKI dan Panitia Sembilan 

 Ikut merumuskan Jakarta Charter 

atau Piagam Jakarta 

2. 

 

Dr.Radjiman  

 Ketua BPUPKI 

 Merumuskan UUD dan Pancasila 

 

3. 

 

Mr.Supomo 

 Anggota BPUPKI dan PPKI. 

 Pengusul dasar negara pada rapat 

BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. 

 Menjadi ketua panitia kecil 

perancang Undang-Undang Dasar 

 Mendapat tugas sebagai peneliti dan 

penghalus bahasa pada UUD 1945 
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4. 

 

Drs.Moh.Hatta 

 Bapak Proklamator. 

 Mendirikan perhimpunan Indonesia 

(IP) 

 Menjadi pemimpin Putera (Pusat 

Tenaga Rakyat) 

 Menjadi anggota Panitia Sembilan 

dalam merumuskan Piagam Jakarta. 

5. 

 

Muh.yamin 

 Anggota BPUPKI dan PPKI.  

 Pengusul dasar negara dalam rapat 

BPUPKI tanggal 29 Mei 1945.  

 Anggota Panitia Kecil yang 

merumuskan Piagam Jakarta 

 

B. Sesuai kreativitas siswa. 

C. Contoh sikap menghargai jasa para tokoh dalam peristiwa persiapan 

kemerdekaan Indonesia 

No  Contoh Sikap Menghargai Jasa Tokoh-Tokoh dalam Peristiwa 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

1. 

 

Meniru semangat juangnya dan mempraktekkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. 

 

Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan, pada saat 

upacara sekolah. 

3. 

 

Menggunakan nama pahlawan untuk jalan atau bangunan sejarah 

berupa gedung. 

4. Berziarah ke makam mereka da berdoa untuk mereka. 

 

Skor A : Setiap nomor bernilai 3 

Skor maksimal 15 

Skor B : Bernilai 5 

Skor maksimal 5  NILAI = Jumlah Skor x 4 

Skor C : Bernilai 5 

Skor maksimal 5 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrument 
Nomor soal Ranah 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

 Peran tokoh 

dalam peristiwa 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia  

 Sikap 

menghargai jasa 

para pahlawan 

2.2.1 Menganalisis peranan 

tokoh-tokoh penting 

dalam peristiwa 

persiapan kemerdekaan.  

Tes tertulis Pilihan 

Ganda  

 

Isian 

2,4,6,9 

 

 

2 

C2 

 

 

C3 

2.2.2 Membuat cerita tentang 

peranan salah satu tokoh 

dalam persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

Tes tertulis Pilihan 

Ganda  

 

Isian 

1,3,10 

 

 

1 

C4 

 

 

C6 

2.2.3 Menyimpulkan jasa para 

tokoh dalam persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

Tes tertulis  Pilihan 

ganda  

 

Isian 

5 

 

 

3 

C4 

 

 

C4 

2.2.4 Mengemukakan contoh 

sikap menghargai jasa 

tokoh- tokoh dalam 

peristiwa persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

Tes tertulis 

 

 

Pilihan 

ganda  

 

Isian  

7,8 

 

 

4,5 

C3 

 

 

C4 
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SOAL EVALUASI 

 

Nama  : 

No.Urut : 

Kelas   : VA 

A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada 

salah satu jawaban yang palling tepat! 

1.  Berikut ini tokoh agama yang berunding bersama Moh.Hatta dan Ir.Sukarno 

dalam perundingan perubahan rumusan piagam Jakarta adalah ... . 

a. Achmad Subarjo 

b. Kasman Singodimejo 

c. Abdurrahman wachid 

d. Abikusno cokrosuyoso  

2. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh….. 

a. Kumakici Harada  

b. Sukarno  

c. Ichibangase  

d. Radjiman Wedyodiningrat 

3. Peran achmad subarjo sebagai anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia adalah …. 

a. Sebagai wakil dari PPKI 

b. Sebagai wakil dari BPUPKI 

c. Sebagai penasehat dari PPKI 

d. Sebagai penasehat dari BPUKI 

4. Yang merupakan anggota panitia penghalus bahasa adalah ... . 

a. Sukarno  

b. Ahmad Subarjo  

c. Supomo  

d. Radjiman Wedyodiningrat 

NILAI 
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5. Berikut kesimpulan peran BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesia 

adalah ... 

a. Memilih presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama 

b. Merumuskan dasar negara 

c. Merumuskan pancasila dan mengesahkan UUD 1945 

d. Merumuskan dasar Negara dan menghasilkan Rumusan Piagam Jakarta  

6. Yang memiliki tugas dalam menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan 

UUD adalah....... 

a. Supomo 

b. Moh.Hatta. 

c. Ahmad subarjo 

d. Sukarno  

7. Dibawah ini tidak termasuk cara yang dapat dilakukan untuk menghargai jasa 

para pahlawan adalah …. 

a. Melakukan kerjabakti untuk membersihkan makam pahlawan 

b. Melakukan kerja bakti di halaman rumah sendiri 

c. Berziarah ke makam pahlawan 

d. Membaca buku-buku tentang tokoh perjuangan 

8. Bagaimana sikapmu jika ada teman yang meremehkan pahlawan ….   

a. Menasehatinya 

b. Menegurnya saja 

c. Menegur serta menasehatinya agar mau menghargai jasa para pahlawan 

d. Menegurnya kemudian membiarkan begitu saja. 

9. Tokoh penting dalam peristiwa persiapan kemerdekaan yang berprofesi sebagai 

sastrawan adalah ….  

a. Mr.Ahmad Subarjo 

b. Drs.Moh Hatta 

c. Muh.Yamin 

d. Dr.Radjiman W 



443 
 

10. Siapakah tokoh disamping dan apa peran penting dari tokoh tersebut dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? 

a. Wahid Hasyim, sebagai anggota panitia sembilan 

b. Agus Salim, sebagai anggota panitia sembilan 

c. Wahid Hasyim, sebagai anggota panitia kecil 

d. Agus Salim, sebagai anggota panitia penghalus bahasa 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Ceritakan salah satu tokoh yang berperan dalam perumusan dasar negara! 

2. Kemukakan 4 tokoh agama yang ikut serta membahas perubahan perumusan 

piagam jakarta bersama moh.hatta! 

3. Buatlah simpulan dari hasil rapat panitia Sembilan dan kemukakan 3 tokoh yang 

menjadi anggota panitia Sembilan! 

4. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa pahlawan.  

Kemukakan 3 hal yang dapat kamu lakukan untuk menghargai jasa pahlawan 

tersebut! 

5. Kemukakan 3 hal yang menunjukkan perilaku yang tidak meneladani sikap para 

pahlawan dengan baik sebagai pelajar! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

A. Pilihan Ganda 

1. C  6. D 

2. B  7. A 

3. D  8. B 

4. C  9. C 

5. A  10.C 

B. Isian 

1. Muh.Yamin, Supomo, Soekarno 

2. Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Mr. Teuku 

Moh. Hassan  

3. Ahmad Subarjo, Maramis, Muh.Yamin, Abikusno, Soekarno, Moh.hatta, 

Supomo 

4. Berziarah ke makam pahlawan, melakukan upacara bendera dengan hidmat, 

belajar dengan sungguh-sungguh, membaca buku-buku tentang pahlawan, dan 

meneladani sikap-sikap yang teladan.   

5. Suka membolos sekolah, tawuran dengan teman, dan suka terlambat masuk 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

Skor A : 1 soal benilai 1            Nilai = Jumlah Skor  x 4 

   Skor Maksimal 10              

Skor B : 1 soal bernilai 3  

   Skor Maksimal 15 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus III 

Nama Guru  : Dewi Prastiwi 

Nama SD  : SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VA / II 

Hari/Tanggal  :  

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

Kriteria penilaian : 

Skor 4 = jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 = jika hanya tiga deskriptor tampak 

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak 

Skor 1 = jika hanya satu deskriptor tampak 

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2013 : 98) 

No Indicator Deskriptor 

Skor Penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. Bertanggung 

Jawab 

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan 

  

b. Tidak menuduh orang lain tanpa bukti 

yang akurat 

 

c. Melaksanakan apa yang pernah 

dikatakan tanpa diminta. 

 

d. Mengembalikan barang yang dipinjam 
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2. Percaya diri  a. Berani menyatakan pendapat   

b. Mampu membuat keputusan  

c. Berani presentasi di depan kelas  

d. Berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan. 

 

3. Bersikap 

Santun 

  

a. Menerima nasihat guru   

b. Menghindari permusuhan dengan 

teman 

 

c. Menjaga ketertiban  

d. Berbicara dengan tenang  

Jumlah Skor   

Kategori  

 

Skor Kategori 

10 s/d 12 Sangat Baik (SB) 

7 s/d 9 Baik (B) 

4  s/d 6 Tidak Baik (TB) 

0  s/d 3 Sangat tidak Baik (STB) 
 

 

 

Semarang,        Februari 2015 

Observer  
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA DALAM DISKUSI 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus III 

Nama  : 

Nomor Absen  : 

Petunjuk: 

 Berilah skor pada kolom skor apabila aspek yang diamati tampak sesuai dengan 

pengamatan! (Skor antara 1-4) 

- 1 jika kinerja siswa tidak kompeten 

- 2 jika kinerja siswa cukup kompeten 

- 3 jika kinerja siswa kompeten 

- 4 jika kinerja siswa sangat kompeten (Suwandi, 2011:86) 

No  Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 

1. Merencanakan pemecahan masalah     

2. Aktivitas pemecahan masalah     

3. Penyusunan laporan     

4. Pelaporan/ presentasi     

Jumlah Skor  

 

Skor Kategori 

13 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

9 s/d 12 Baik (B) 

5  s/d 8 Tidak Baik (TB) 

1  s/d 4 Sangat tidak Baik (STB) 
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No Aspek yang diamati 
Skor 

4 3 2 1 

1. Merencanakan 

pemecahan masalah 

Siswa membaca soal 

dengan cermat, 

bertanya apabila tidak 

memahami isi soal, 

serta bersikap tenang 

Siswa membaca soal 

dengan cermat, 

bertanya apabila tidak 

memahami isi soal dan 

bersikap gaduh 

Siswa membaca soal 

namun masih terlihat 

gaduh 

Siswa tidak 

membaca soal dan 

bersikap gaduh 

2. Aktivitas pemecahan 

masalah 

Siswa berpasangan 

dengan kelompoknya 

dan saling bertukar ide 

serta tenang dalam 

berdiskusi 

Siswa berpasangan dan 

saling bertukar ide 

tetapi gaduh 

 

Siswa berpasangan 

namun tidak saling 

bertukar ide serta gaduh 

Siswa tidak mau 

berkelompok dan 

gaduh 

3. Penyusunan laporan Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

jawaban tepat waktu 

dan bersikap tenang 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

jawaban tidak tepat 

waktu dan bersikap 

tenang 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan jelas, 

menuliskan jawaban 

tidak tepat waktu dan 

gaduh 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil 

diskusi tidak jelas, 

menuliskan jawaban 

tidak tepat waktu 

dan gaduh 

4. Pelaporan/ presentasi Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi dengan lantang, 

serta mau menerima 

saran dari kelompok 

lain 

 

Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang lantang, 

serta mau menerima 

saran dari kelompok 

lain 

 

Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang lantang, 

serta tidak mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

Siswa tidak berani 

Maju ke depan kelas 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS VA 

SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG 

SIKLUS I 
 

No Nama siswa 
Aktivitas siswa 

Skor Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Dion Putra S 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 34 SB 

2. Kristin 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 31 B 

3. Arjane Irmayani  3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 31 B 

4.  Deni Setiyawan 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 39 SB 

5. Dicky Arif Riyanto 2 4 1 3 2 4 2 2 3 2 2 27 B 

6. Edo Pratama 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 25 B 

7. Elly Riyana Wati 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 36 SB 

8. Ferdian Wahyu 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 36 SB 

9. Putri Wulandari 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 36 SB 

10. Satria Raka P 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 20 C 

11. Afrizal Aditya P 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 28 B 

12. Andriani Fatmawati 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 35 SB 

13. Cyntya Nur Amelia 3 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 24 B 

14. Ellita sari 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 B 

15. Erdio Irzam R 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 25 B 

16. Lilin Devi A 4 3 2 2 3 3 4 4 2 3 4 34 SB 

17. Marlina Dewi S 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 17 C 

18. Maydina Safera S 2 2 2 1 1 2 4 2 1 2 3 22 B 

19. Muh. Akbar V M 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 24 B 

20. Muh. Naufal Rajwa 3 1 2 2 3 3 2 4 2 3 3 28 B 

21. Nisa Andini N 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 42 SB 

22. Nisa Safitri  4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 25 B 

23. Nova Afrianto 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 27 B 

24. Panggigo A D 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 21 C 

25. Putri Febriyani 4 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 30 B 

26. Rafika Diny Navi 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 37 SB 

27. Rika Lasmauli S 4 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 27 B 

28. Sri Rahayu 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 41 SB 

29. Wahyu Arlian P 4 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 27 B 

30. Yumelinda Putri K 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 23 B 

31. Nandya Putri K 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 41 SB 

32. Albertus Ivan 3 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 23 B 

33. Sindi kurniawati 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 21 C 

JUMLAH SKOR 960 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 29,08 

KATEGORI Baik 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS VA 

SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS II 
 

 

No Nama siswa 
Aktivitas siswa 

Skor Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Dion Putra S 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 37 SB 

2. Kristin 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 33 B 

3. Arjane Irmayani  4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 35 SB 

4.  Deni Setiyawan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

5. Dicky Arif Riyanto 2 4 2 4 3 4 2 2 4 2 2 31 B 

6. Edo Pratama 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 30 B 

7. Elly Riyana Wati 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 41 SB 

8. Ferdian Wahyu 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 41 SB 

9. Putri Wulandari 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 38 SB 

10. Satria Raka P 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 21 C 

11. Afrizal Aditya P 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 30 B 

12. Andriani Fatmawati 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 4 36 SB 

13. Cyntya Nur Amelia 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 4 27 B 

14. Ellita sari 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 23 B 

15. Erdio Irzam R 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 29 B 

16. Lilin Devi A 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 36 SB 

17. Marlina Dewi S 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 18 C 

18. Maydina Safera S - - - - - - - - - - - - - 

19. Muh. Akbar V M 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 31 B 

20. Muh. Naufal Rajwa 4 1 3 3 4 4 2 4 2 4 4 35 SB 

21. Nisa Andini N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 SB 

22. Nisa Safitri  4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 29 B 

23. Nova Afrianto 3 4 3 4 3 2 4 4 2 2 4 35 SB 

24. Panggigo A D 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 25 B 

25. Putri Febriyani 4 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 33 B 

26. Rafika Diny Navi 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 42 SB 

27. Rika Lasmauli S 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 B 

28. Sri Rahayu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 SB 

29. Wahyu Arlian P 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 34 SB 

30. Yumelinda Putri K 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 29 B 

31. Nandya Putri K 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 SB 

32. Albertus Ivan 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 25 B 

33. Sindi kurniawati 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 29 B 

JUMLAH SKOR 1058 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 33,06 

KATEGORI Baik 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS VA 

SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS III 
 

No Nama siswa 
Aktivitas siswa 

Skor Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Dion Putra S 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 40 SB 

2. Kristin 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 41 SB 

3. Arjane Irmayani  4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 38 SB 

4.  Deni Setiyawan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

5. Dicky Arif Riyanto 3 4 2 4 3 4 4 2 4 2 3 35 SB 

6. Edo Pratama 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4 37 SB 

7. Elly Riyana Wati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

8. Ferdian Wahyu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

9. Putri Wulandari 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 42 SB 

10. Satria Raka P 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 29 B 

11. Afrizal Aditya P 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 40 SB 

12. Andriani Fatmawati 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 40 SB 

13. Cyntya Nur Amelia 4 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 34 SB 

14. Ellita sari 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 30 B 

15. Erdio Irzam R 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 36 SB 

16. Lilin Devi A 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 41 SB 

17. Marlina Dewi S 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 27 B 

18. Maydina Safera S 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 37 SB 

19. Muh. Akbar V M 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 40 SB 

20. Muh. Naufal Rajwa 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 39 SB 

21. Nisa Andini N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

22. Nisa Safitri  4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 38 SB 

23. Nova Afrianto 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 39 SB 

24. Panggigo A D 4 2 3 4 4 4 3 3 2 4 3 36 SB 

25. Putri Febriyani 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 39 SB 

26. Rafika Diny Navi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

27. Rika Lasmauli S 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 39 SB 

28. Sri Rahayu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

29. Wahyu Arlian P 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 SB 

30. Yumelinda Putri K 3 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 35 SB 

31. Nandya Putri K 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

32. Albertus Ivan - - - - - - - - - - - - - 

33. Sindi kurniawati 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 41 SB 

JUMLAH SKOR 1244 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 38,87 

KATEGORI Sangat 

Baik 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

MODEL THINK PAIR SHARE BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT 

PADA SISWA KELAS VA SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa 
SIKLUS 1 

Nilai Keterangan 

1. Dion Putra S 68 Tuntas  

2. Kristin 72 Tuntas  

3. Arjane Irmayani  70 Tuntas  

4.  Deni Setiyawan 80 Tuntas  

5. Dicky Arif R 58 Tidak Tuntas  

6. Edo Pratama 80 Tuntas  

7. Elly Riyana Wati 80 Tuntas  

8. Ferdian Wahyu 68 Tuntas  

9. Putri Wulandari 92 Tuntas  

10. Satria Raka P 70 Tuntas  

11. Afrizal Aditya P 80 Tuntas  

12. Andriani F 68 Tuntas  

13. Cyntya Nur A 58 Tidak Tuntas  

14. Ellita sari 76 Tuntas  

15. Erdio Irzam R 80 Tuntas  

16. Lilin Devi A 78 Tuntas  

17. Marlina Dewi S 36 Tidak Tuntas  

18. Maydina Safera S 40 Tidak Tuntas  

19. Muhamad Akbar  80 Tuntas  

20. Muhammad N.R 88 Tuntas  

21. Nisa Andini N 80 Tuntas  

22. Nisa Safitri  74 Tuntas  

23. Nova Afrianto 60 Tidak Tuntas  

24. Panggigo A.D 52 Tidak Tuntas  

25. Putri Febriyani 88 Tuntas  

26. Rafika Diny Navi 62 Tidak Tuntas  

27. Rika Lasmauli S  72 Tuntas  

28. Sri Rahayu 80 Tuntas  

29. Wahyu Arlian P 88 Tuntas  

30. Yumelinda Putri 66 Tidak Tuntas  

31. Nandya Putri K 90 Tuntas  

32. Albertus Ivan 62 Tidak Tuntas  

33. Sindi kurniawati 38 Tidak Tuntas 

Rata-rata 70,7203 

Nilai terendah  36 

Nilai tertinggi 92 

Prosentase ketuntasan  23 anak 69,70 % 

Prosentase ketidaktuntasan  10 anak 30,30 % 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

MODEL THINK PAIR SHARE BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT 

PADA SISWA KELAS VA SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG 

 SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa 
SIKLUS 2 

Nilai Keterangan 

1. Dion Putra S 68 Tuntas  

2. Kristin 80 Tuntas  

3. Arjane Irmayani  64 Tidak Tuntas  

4.  Deni Setiyawan 64 Tidak Tuntas  

5. Dicky Arif R 74 Tuntas  

6. Edo Pratama 52 Tidak Tuntas  

7. Elly Riyana Wati 70 Tuntas  

8. Ferdian Wahyu 80 Tuntas  

9. Putri Wulandari 76 Tuntas  

10. Satria Raka P 56 Tidak Tuntas  

11. Afrizal Aditya P 70 Tuntas  

12. Andriani F 84 Tuntas  

13. Cyntya Nur A 56 Tidak Tuntas  

14. Ellita sari 92 Tuntas  

15. Erdio Irzam R 92 Tuntas  

16. Lilin Devi A 88 Tuntas  

17. Marlina Dewi S 40 Tidak Tuntas  

18. Maydina Safera S -  - 

19. Muhamad Akbar  48 Tidak Tuntas  

20. Muhammad N.R 88 Tuntas  

21. Nisa Andini N 96 Tuntas  

22. Nisa Safitri  52 Tidak Tuntas  

23. Nova Afrianto 67 Tidak Tuntas  

24. Panggigo A.D 80 Tuntas  

25. Putri Febriyani 80 Tuntas  

26. Rafika Diny Navi 76 Tuntas  

27. Rika Lasmauli S  68 Tuntas  

28. Sri Rahayu 92 Tuntas  

29. Wahyu Arlian P 84 Tuntas  

30. Yumelinda Putri 68 Tuntas  

31. Nandya Putri K 96 Tuntas  

32. Albertus Ivan 84 Tuntas  

33. Sindi kurniawati 88 Tuntas  

Rata-rata 74,16 

Nilai terendah 40 

Nilai tertinggi 96 

Prosentase ketuntasan  23 anak 71,88% 

Prosentase ketidaktuntasan  9 anak 28,12 % 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

MODEL THINK PAIR SHARE BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT 

PADA SISWA KELAS VA SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG 

SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa 
SIKLUS 3 

Nilai Keterangan 

1. Dion Putra S 84 Tuntas 

2. Kristin 88 Tuntas 

3. Arjane Irmayani  92 Tuntas 

4.  Deni Setiyawan 92 Tuntas 

5. Dicky Arif R 52 Tidak Tuntas 

6. Edo Pratama 86 Tuntas 

7. Elly Riyana Wati 70 Tuntas 

8. Ferdian Wahyu 86 Tuntas 

9. Putri Wulandari 92 Tuntas 

10. Satria Raka P 68 Tuntas 

11. Afrizal Aditya P 92 Tuntas 

12. Andriani F 78 Tuntas 

13. Cyntya Nur A 66 Tidak Tuntas 

14. Ellita sari 76 Tuntas 

15. Erdio Irzam R 92 Tuntas 

16. Lilin Devi A 88 Tuntas 

17. Marlina Dewi S 72 Tuntas 

18. Maydina Safera S 62 Tidak tuntas 

19. Muhamad Akbar  67 Tidak Tuntas 

20. Muhammad N.R 90 Tuntas 

21. Nisa Andini N 90 Tuntas 

22. Nisa Safitri  86 Tuntas 

23. Nova Afrianto 70 Tuntas 

24. Panggigo A.D 84 Tuntas 

25. Putri Febriyani 92 Tuntas 

26. Rafika Diny Navi 96 Tuntas 

27. Rika Lasmauli S  90 Tuntas 

28. Sri Rahayu 90 Tuntas 

29. Wahyu Arlian P 80 Tuntas 

30. Yumelinda Putri 76 Tuntas 

31. Nandya Putri K 98 Tuntas 

32. Albertus Ivan - - 

33. Sindi kurniawati 82 Tuntas 

Rata-rata 82,10 

Nilai terendah 52 

Nilai tertinggi 98 

Prosentase ketuntasan  28 anak  87,5% 

Prosentase ketidaktuntasan  4 anak 12,5% 
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Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 

melalui Model Think Pair Share dengan Media Powerpoint 

 

No Nama Siswa 
SIKLUS 1 SIKLUS 2 SIKLUS 3 

Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 

1. Dion Putra S 68 Tuntas  68 Tuntas  84 Tuntas  

2. Kristin 72 Tuntas  80 Tuntas  88 Tuntas  

3. Arjane Irmayani  70 Tuntas  64 Tidak Tuntas  92 Tuntas  

4.  Deni Setiyawan 80 Tuntas  64 Tidak untas  92 Tuntas  

5. Dicky Arif R 58 Tidak Tuntas  74 Tuntas  52 Tidak Tuntas  

6. Edo Pratama 80 Tuntas  52 Tidak Tuntas  86 Tuntas  

7. Elly Riyana Wati 80 Tuntas  70 Tuntas  70 Tuntas  

8. Ferdian Wahyu 68 Tuntas  80 Tuntas  86 Tuntas  

9. Putri Wulandari 92 Tuntas  76 Tuntas  92 Tuntas  

10. Satria Raka P 70 Tuntas  56 Tidak untas  68 Tuntas  

11. Afrizal Aditya P 80 Tuntas  70 Tuntas  92 Tuntas  

12. Andriani F 68 Tuntas  84 Tuntas  78 Tuntas  

13. Cyntya Nur A 58 Tidak Tuntas  56 Tidak Tuntas  66 Tidak tuntas  

14. Ellita sari 76 Tuntas  92 Tuntas  76 Tuntas  

15. Erdio Irzam R 80 Tuntas  92 Tuntas  92 Tuntas  

16. Lilin Devi A 78 Tuntas  88 Tuntas  88 Tuntas  

17. Marlina Dewi S 36 Tidak Tuntas  40 Tidak Tuntas  72 Tuntas  

18. Maydina Safera S 40 Tidak Tuntas  -  - 62 Tidak tuntas 

19. Muhamad Akbar  80 Tuntas  48 Tidak Tuntas  67 Tidak tuntas  

20. Muhammad N.R 88 Tuntas  88 Tuntas  90 Tuntas  

21. Nisa Andini N 80 Tuntas  96 Tuntas  90 Tuntas  

22. Nisa Safitri  74 Tuntas  52 Tidak Tuntas  86 Tuntas  

23. Nova Afrianto 60 Tidak Tuntas  76 Tuntas  70 Tuntas  

24. Panggigo A.D 52 Tidak Tuntas  80 Tuntas  84 Tuntas  

25. Putri Febriyani 88 Tuntas  80 Tuntas  92 Tuntas  

26. Rafika Diny Navi 62 Tidak Tuntas  76 Tuntas  96 Tuntas  

27. Rika Lasmauli S  72 Tuntas  68 Tuntas  90 Tuntas  

28. Sri Rahayu 80 Tuntas  92 Tuntas  90 Tuntas  

29. Wahyu Arlian P 88 Tuntas  84 Tuntas  80 Tuntas  

30. Yumelinda Putri 66 Tidak Tuntas  68 Tuntas  76 Tuntas  

31. Nandya Putri K 90 Tuntas  96 Tuntas  98 Tuntas  

32. Albertus Ivan 62 Tidak Tuntas  84 Tuntas  - - 

33. Sindi kurniawati 38 Tidak Tuntas 88 Tuntas  82 Tuntas  

Rata-rata 70,7203 74,4375 82,10 

Nilai terendah 36 40 52 

Nilai tertinggi 92 96 98 

Prosentase ketuntasan  23 anak 69,70 % 24 anak 75% 28 anak  87,5% 

Prosentase  

ketidaktuntasan  
10 anak 30,30 % 8 anak 25 % 4 anak 12,5% 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus …. 

Nama Guru   : Dewi Prastiwi 

Nama SD   : SDN Sampangan 01 Semarang 

Kelas/Semester  : VA / II 

Hari/Tanggal  :  

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

Kriteria penilaian : 

Skor 4 = jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 = jika hanya tiga deskriptor tampak 

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak 

Skor 1 = jika hanya satu deskriptor tampak 

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2013 : 98) 

No Indicator Deskriptor 

Skor Penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. Bertanggung 

Jawab 

a. Melaksanakan tugas sesuai 

dengan kemampuan 

  

b. Tidak menuduh orang lain 

tanpa bukti yang akurat 

 

c. Melaksanakan apa yang pernah 

dikatakan tanpa diminta. 

 

d. Mengembalikan barang yang 

dipinjam 

 

2. Percaya diri  a. Berani menyatakan pendapat   

b. Mampu membuat keputusan  
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c. Berani presentasi di depan 

kelas 

 

d. Berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan. 

 

3. Bersikap 

Santun 

  

a. Menerima nasihat guru   

b. Menghindari permusuhan 

dengan teman 

 

c. Menjaga ketertiban  

d. Berbicara dengan tenang  

Jumlah Skor   

Kategori  

 

Skor Kategori 

10 s/d 12 Sangat Baik (SB) 

7 s/d 9 Baik (B) 

4  s/d 6 Tidak Baik (TB) 

0  s/d 3 Sangat tidak Baik (STB) 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS VA 

SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS I 

 

No Nama siswa 

Karakter siswa 

Bertanggung 

jawab 

Percaya 

diri 

Bersikap 

santun 

1. Dion Putra S 4 2 4 

2. Kristin 3 2 3 

3. Arjane Irmayani  1 2 3 

4.  Deni Setiyawan 4 3 4 

5. Dicky Arif Riyanto 2 3 3 

6. Edo Pratama 3 1 3 

7. Elly Riyana Wati 4 3 3 

8. Ferdian Wahyu 4 3 4 

9. Putri Wulandari 4 3 4 

10. Satria Raka P 2 1 1 

11. Afrizal Aditya P 3 2 1 

12. Andriani Fatmawati 3 3 3 

13. Cyntya Nur Amelia 2 2 4 

14. Ellita sari 1 2 1 

15. Erdio Irzam R 3 2 3 

16. Lilin Devi A 4 2 4 

17. Marlina Dewi S 2 1 3 

18. Maydina Safera S 3 1 3 

19. Muh. Akbar V M 3 1 2 

20. Muh. Naufal Rajwa 3 2 2 

21. Nisa Andini N 3 3 4 

22. Nisa Safitri  3 2 2 

23. Nova Afrianto 3 1 1 

24. Panggigo A D 3 1 2 

25. Putri Febriyani 3 3 2 

26. Rafika Diny Navi 3 3 4 

27. Rika Lasmauli S 3 2 2 

28. Sri Rahayu 3 3 3 

29. Wahyu Arlian P 3 2 2 

30. Yumelinda Putri K 2 2 2 

31. Nandya Putri K 3 2 3 

32. Albertus Ivan 3 2 2 

33. Sindi kurniawati 3 1 3 

JUMLAH SKOR 254 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 7,69 

KATEGORI Baik 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS VA 

SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS II 
 

No Nama siswa 

Karakter siswa 

Bertanggung 

jawab 

Percaya 

diri 

Bersikap 

santun 

1. Dion Putra S 4 3 4 

2. Kristin 3 3 3 

3. Arjane Irmayani  3 2 3 

4.  Deni Setiyawan 4 4 4 

5. Dicky Arif Riyanto 3 4 3 

6. Edo Pratama 3 2 3 

7. Elly Riyana Wati 4 4 3 

8. Ferdian Wahyu 4 4 4 

9. Putri Wulandari 4 3 4 

10. Satria RakaP 2 3 2 

11. Afrizal Aditya P 3 3 3 

12. Andriani Fatmawati 3 3 3 

13. Cyntya Nur Amelia 3 3 4 

14. Ellita sari 2 2 2 

15. Erdio Irzam R 3 2 3 

16. Lilin Devi A 4 3 4 

17. Marlina Dewi S 2 1 3 

18. Maydina Safera S - - - 

19. Muh. Akbar V M 3 3 2 

20. Muh. Naufal Rajwa 3 2 2 

21. Nisa Andini N 4 4 4 

22. Nisa Safitri  3 2 2 

23. Nova Afrianto 3 2 2 

24. Panggigo A D 3 1 2 

25. Putri Febriyani 3 3 2 

26. Rafika Diny Navi 3 3 3 

27. Rika Lasmauli S 3 2 2 

28. Sri Rahayu 3 3 3 

29. Wahyu Arlian P 3 3 2 

30. Yumelinda Putri K 3 2 2 

31. Nandya Putri K 4 3 3 

32. Albertus Ivan 3 3 2 

33. Sindi kurniawati 3 2 3 

JUMLAH SKOR 279 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 8,7 

KATEGORI Baik 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS VA 

SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG SIKLUS III 
 

No Nama siswa 

Karakter siswa 

Bertanggung 

jawab 

Percaya 

diri 

Bersikap 

santun 

1. Dion Putra S 4 4 4 

2. Kristin 3 4 4 

3. Arjane Irmayani  4 2 4 

4.  Deni Setiyawan 4 4 4 

5. Dicky Arif Riyanto 3 4 3 

6. Edo Pratama 3 2 3 

7. Elly Riyana Wati 4 4 4 

8. Ferdian Wahyu 4 4 4 

9. Putri Wulandari 4 4 4 

10. Satria Raka P 3 3 2 

11. Afrizal Aditya P 4 3 4 

12. Andriani Fatmawati 4 3 3 

13. Cyntya Nur Amelia 4 4 4 

14. Ellita sari 3 3 2 

15. Erdio Irzam R 4 3 3 

16. Lilin Devi A 4 3 4 

17. Marlina Dewi S 3 2 3 

18. Maydina Safera S 4 2 3 

19. Muh. Akbar V M 4 3 2 

20. Muh. Naufal Rajwa 4 2 4 

21. Nisa Andini N 4 4 4 

22. Nisa Safitri  4 4 2 

23. Nova Afrianto 3 4 2 

24. Panggigo A D 4 2 2 

25. Putri Febriyani 4 3 3 

26. Rafika Diny Navi 4 3 4 

27. Rika Lasmauli S 3 3 2 

28. Sri Rahayu 4 4 3 

29. Wahyu Arlian P 4 3 4 

30. Yumelinda Putri K 3 2 2 

31. Nandya Putri K 4 4 4 

32. Albertus Ivan - - - 

33. Sindi kurniawati 3 3 4 

JUMLAH SKOR 324 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 10,125 

KATEGORI Sangat Baik 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA DALAM DISKUSI 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT 

Nama  : 

Nomor Absen  : 

Petunjuk: 

 Berilah skor pada kolom skor apabila aspek yang diamati tampak sesuai 

dengan pengamatan! (Skor antara 1-4) 

- 1 jika kinerja siswa tidak kompeten 

- 2 jika kinerja siswa cukup kompeten 

- 3 jika kinerja siswa kompeten 

- 4 jika kinerja siswa sangat kompeten (Suwandi, 2011:86) 

No  Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 

1. Merencanakan pemecahan masalah     

2. Aktivitas pemecahan masalah     

3. Penyusunan laporan     

4. Pelaporan/ presentasi     

Jumlah Skor  

 

Skor Kategori 

13 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

9 s/d 12 Baik (B) 

5  s/d 8 Tidak Baik (TB) 

1  s/d 4 Sangat tidak Baik (STB) 
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No Aspek yang diamati 
Skor 

4 3 2 1 

1. Merencanakan 

pemecahan masalah 

Siswa membaca soal 

dengan cermat, 

bertanya apabila tidak 

memahami isi soal, 

serta bersikap tenang 

Siswa membaca soal 

dengan cermat, 

bertanya apabila tidak 

memahami isi soal 

dan bersikap gaduh 

Siswa membaca soal 

namun masih terlihat 

gaduh 

Siswa tidak 

membaca soal dan 

bersikap gaduh 

2. Aktivitas pemecahan 

masalah 

Siswa berpasangan 

dengan kelompoknya 

dan saling bertukar ide 

serta tenang dalam 

berdiskusi 

Siswa berpasangan 

dan saling bertukar ide 

tetapi gaduh 

 

Siswa berpasangan 

namun tidak saling 

bertukar ide serta gaduh 

Siswa tidak mau 

berkelompok dan 

gaduh 

3. Penyusunan laporan Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

jawaban tepat waktu 

dan bersikap tenang 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

jawaban tidak tepat 

waktu dan bersikap 

tenang 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

jawaban tidak tepat 

waktu dan gaduh 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil 

diskusi tidak jelas, 

menuliskan 

jawaban tidak tepat 

waktu dan gaduh 

4. Pelaporan/ presentasi Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi dengan 

lantang, serta mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

 

Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang 

lantang, serta mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

 

Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang lantang, 

serta tidak mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

Siswa tidak berani 

Maju ke depan 

kelas 
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HASIL OBSERVASI KINERJA SISWA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS VA 

SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG 

SIKLUS I 
 

No Nama siswa 
Kinerja siswa 

1 2 3 4 

1. Dion Putra S 4 3 4 2 

2. Kristin 2 2 2 2 

3. Arjane Irmayani  2 2 2 1 

4.  Deni Setiyawan 4 4 4 3 

5. Dicky Arif Riyanto 2 3 1 2 

6. Edo Pratama 3 2 3 1 

7. Elly Riyana Wati 3 2 4 4 

8. Ferdian Wahyu 3 3 4 3 

9. Putri Wulandari 2 2 4 3 

10. Satria Raka P 1 2 1 1 

11. Afrizal Aditya P 2 3 3 2 

12. Andriani Fatmawati 3 3 3 3 

13. Cyntya Nur Amelia 2 2 3 1 

14. Ellita sari 1 2 1 1 

15. Erdio Irzam R 2 2 3 3 

16. Lilin Devi A 3 3 4 3 

17. Marlina Dewi S 1 2 3 1 

18. Maydina Safera S 2 2 2 1 

19. Muh. Akbar V M 2 2 2 2 

20. Muh. Naufal Rajwa 3 2 4 1 

21. Nisa Andini N 4 4 3 4 

22. Nisa Safitri  2 2 3 1 

23. Nova Afrianto 2 2 2 1 

24. Panggigo A D 2 2 2 1 

25. Putri Febriyani 3 3 3 3 

26. Rafika Diny Navi 4 3 4 4 

27. Rika Lasmauli S 2 2 3 1 

28. Sri Rahayu 4 4 3 4 

29. Wahyu Arlian P 3 3 4 3 

30. Yumelinda Putri K 1 2 1 1 

31. Nandya Putri K 4 3 4 3 

32. Albertus Ivan 1 2 2 1 

33. Sindi kurniawati 2 2 3 1 

JUMLAH SKOR 325 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 9,84 

KATEGORI Baik 
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HASIL OBSERVASI KINERJA SISWA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS VA 

SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG 

SIKLUS II 

 

No Nama siswa 
Kinerja siswa 

1 2 3 4 

1. Dion Putra S 4 3 4 3 

2. Kristin 2 2 2 2 

3. Arjane Irmayani  2 2 2 2 

4.  Deni Setiyawan 4 4 3 4 

5. Dicky Arif Riyanto 2 3 1 2 

6. Edo Pratama 3 2 4 2 

7. Elly Riyana Wati 4 2 4 3 

8. Ferdian Wahyu 4 3 3 4 

9. Putri Wulandari 3 2 4 3 

10. Satria Raka P 2 2 1 1 

11. Afrizal Aditya P 3 3 3 2 

12. Andriani Fatmawati 3 3 3 4 

13. Cyntya Nur Amelia 2 2 3 2 

14. Ellita sari 2 2 2 1 

15. Erdio Irzam R 2 2 4 3 

16. Lilin Devi A 3 3 4 3 

17. Marlina Dewi S 2 2 3 1 

18. Maydina Safera S - - - - 

19. Muh. Akbar V M 3 2 2 2 

20. Muh. Naufal Rajwa 3 2 4 2 

21. Nisa Andini N 4 4 3 3 

22. Nisa Safitri  2 2 3 2 

23. Nova Afrianto 3 2 2 2 

24. Panggigo A D 2 3 2 1 

25. Putri Febriyani 3 3 4 3 

26. Rafika Diny Navi 4 3 4 4 

27. Rika Lasmauli S 3 3 2 2 

28. Sri Rahayu 4 4 3 3 

29. Wahyu Arlian P 3 3 4 3 

30. Yumelinda Putri K 3 3 2 2 

31. Nandya Putri K 4 4 4 3 

32. Albertus Ivan 3 4 2 2 

33. Sindi kurniawati 3 4 4 2 

JUMLAH SKOR 355 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 11,07 

KATEGORI Baik 
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HASIL OBSERVASI KINERJA SISWA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

BERBANTUAN MEDIA POWERPOINT PADA SISWA KELAS VA 

SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG 

SIKLUS III 

No Nama siswa 
Kinerja siswa 

1 2 3 4 

1. Dion Putra S 4 4 4 4 

2. Kristin 4 3 3 4 

3. Arjane Irmayani  4 2 3 4 

4.  Deni Setiyawan 4 4 4 4 

5. Dicky Arif Riyanto 3 2 3 4 

6. Edo Pratama 3 4 4 3 

7. Elly Riyana Wati 4 4 4 4 

8. Ferdian Wahyu 4 3 4 4 

9. Putri Wulandari 4 3 4 4 

10. Satria Raka P 3 2 3 2 

11. Afrizal Aditya P 4 2 4 3 

12. Andriani Fatmawati 4 3 4 4 

13. Cyntya Nur Amelia 3 4 4 4 

14. Ellita sari 2 2 3 2 

15. Erdio Irzam R 2 4 4 4 

16. Lilin Devi A 4 3 4 4 

17. Marlina Dewi S 2 2 4 2 

18. Maydina Safera S 2 3 3 2 

19. Muh. Akbar V M 4 4 3 3 

20. Muh. Naufal Rajwa 4 3 4 3 

21. Nisa Andini N 4 4 4 4 

22. Nisa Safitri  3 2 4 3 

23. Nova Afrianto 4 2 3 3 

24. Panggigo A D 3 4 3 2 

25. Putri Febriyani 4 3 4 4 

26. Rafika Diny Navi 4 4 4 4 

27. Rika Lasmauli S 4 3 3 3 

28. Sri Rahayu 4 4 4 4 

29. Wahyu Arlian P 4 4 4 4 

30. Yumelinda Putri K 3 3 3 2 

31. Nandya Putri K 4 4 3 4 

32. Albertus Ivan - - - - 

33. Sindi kurniawati 3 4 4 3 

JUMLAH SKOR 438 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 13,68 

KATEGORI Sangat Baik 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

 

Nama Guru : Dewi Prastiwi 

Hari, tanggal : Kamis, 5 februari 2015 

Waktu  : 07.00 – 08.45 WIB 

Kelas / Semester : VA / II 

Materi   : Usaha Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 

Catatan  : 

Pembelajaran dimulai pada pukul 07.00 WIB. Pada awal pembelajaran 

guru terlambat memulai pelajaran karena guru terlalu lama mempersiapkan 

media yang akan digunakan. Beberapa siswa terlihat kurang siap mengikuti 

pembelajaran terlihat dari kurang antusiasnya siswa terhadap masalah yang 

disampaikan guru.  

Diawal pembelajaran, guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran 

secara jelas dan rinci, guru hanya menyampaikan materi pembelajarannya 

saja. Pada awal pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang kurang 

antusias terhadap pembelajaran dan kelas terlihat gaduh. Ketika guru 

memberikan materi dengan menggunakan media powerpoint, kegaduhan 

mulai berkurang. Siswa menjadi lebih memperhatikan pembelajaran, namun 

semakin lama siswa terlihat agak gaduh ketika mengamati media powerpoint. 

Pada tahap think ada beberapa siswa yang mengerjakan dengan teman 

lainnya. Ketika pembacaan jawaban, siswa masih belum aktif. Bahkan ada 
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siswa yang tidak mau maju ke depan kelas membacakan jawabannya 

walaupun sudah ditunjuk guru. 

Pada saat kegiatan berkelompok, ada siswa yang tidak mau 

berkelompok dan siswa banyak yang kurang tertib. Selain itu banyak siswa 

yang masih terlihat berjalan-jalan ke bangku teman. Ada siswa yang tidak 

ikut berpikir mengerjakan LKS bersama teman sekelompoknya. Guru kurang 

jelas dalam memberikan arahan atau petunjuk kegiatan diskusi yang harus 

dilakukan siswa sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

lembar kerja kelompok. Ketika mengkomunikasikan jawaban diskusi, siswa 

masih belum aktif, hanya beberapa anak saja yang berani maju ke depan 

kelas. Siswa masih belum berkonsentrasi memperhatikan kelompok yang 

maju, sehingga guru harus mengulang jawaban yang disampaikan oleh 

kelompok yang maju. Guru kurang memberikan motivasi dan penguatan 

terhadap siswa yang aktif dan terhadap jalannya kegiatan diskusi.  

Ada juga siswa yang terlihat membuang sampah sembarangan di bawah 

meja dan mencoret-coret meja. Pada kegiatan akhir siswa mengerjakan soal 

evaluasi, terlihat masih ada beberapa anak yang berdiskusi ketika 

mengerjakan soal evaluasi. Diakhir pembelajaran guru belum menyampaikan 

simpulan dan bertanya tentang materi yang dipelajari siswa. 

Semarang, 5 Februari 2015 

Observer 

      

            Maftuchah 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

 

Nama Guru : Dewi Prastiwi 

Hari, tanggal : Sabtu, 7 Februari 2015 

Waktu  : 07.00 – 08.45 WIB 

Kelas / Semester : VA / II 

Materi   : Proses Perumusan Dasar Negara 

Catatan  : 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan salam, berdoa, dan presensi 

kehadiran siswa. Guru sudah datang lebih awal dan mempersiapkan media 

yang akan digunakan lebih awal, sehingga dapat memulai pembelajaran dengan 

tepat waktu. Guru  mengadakan apersepsi dengan mengajak bernyanyi dan 

membangkitkan motivasi belajar siswa.  

Pada awal pembelajaran guru mengeksplorasi pengetahuan siswa agar 

memiliki wawasan atau pengetahuan dasar untuk menerima materi yang akan 

disampaikan. Guru bersemangat menyampaikan materi dengan media 

powerpoint. Siswa mulai antusias terhadap pembelajaran, meskipun ada 

beberapa siswa yang masih berbicara dengan teman lain.  

Guru menegur siswa yang belum memperhatikan penyampaian materi 

dari guru yang ditampilkan melalui media powerpoint. Pada tahap think 

sebagian besar siswa sudah mengerjakan secara individu, namun masih terlihat 

ada beberapa siswa yang saling bekerjasama. Saat mengkomunikasikan 

jawaban ke depan kelas, siswa mulai berani menyampaikan hasil dskusinya 
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dengan suara yang lantang. Ketika pelaksanaan diskusi berlangsung, siswa 

terlihat agak gaduh dan saat kelompok lain maju membacakan hasil diskusinya, 

sebagian besar siswa sudah memperhatikan. Siswa sudah terlihat aktif dalam 

kegiatan diskusi. 

Diakhir pembelajaran siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang 

dan guru sudah memberikan simpulan serta tindak lanjut pembelajaran yang 

akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya.. 

 

Semarang, 7 Februari 2015 

Observer 

 

 

         Rina Triastuti  
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

Nama Guru  : Dewi Prastiwi 

Hari/tanggal  : Selasa,  10  Februari 2015 

Waktu   : 07.00 – 08.45 WIB 

Kelas / Semester : VA / II 

Materi :Peranan tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia dan sikap menghargai jasa pahlawan 

Catatan  : 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran, melakukan presensi dan mengecek kesiapan 

siswa.  Pada awal pembelajaran guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran 

namun belum secara rinci hanya garis besarnya saja. Setelah itu guru mengadakan 

apersepsi dan mengeksplor pengetahuan awal siswa dengan melakukan Tanya 

jawab supaya siswa memiliki pengetahuan awal untuk menerima materi yang 

akan dipelajari.  

Saat kegiatan think berlangsung, siswa sudah mengerjakan soal secara 

mandiri dan tenang. Siswa sudah dapat menjaga kebersihan dan ketertiban dengan 

baik sampai akhir pembelajaran. 

Saat kegiatan diskusi berlangsung, setiap kelompok sudah terlihat saling 

bekerja sama mengerjakan LKS. Suasana kelas pun lebih kondusif karena siswa 

mengerjakan dengan tenang. Guru membimbing siswa secara berkelompok 

maupun individual.  
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Pada saat presentasi, siswa terlihat antusias dan aktif dalam 

menyampaikan hasil diskusi nya ke depan kelas dan siswa yang tidak maju juga 

sudah memperhatikan kelompok yang maju. Guru memberikan penguatan 

terhadap kelompok atau siswa yang aktif selama pembelajaran. 

Diakhir pembelajaran siswa sudah aktif bersama guru menyimpulkan 

materi pembelajaran. Siswa juga tenang ketika mengerjakan soal evaluasi. Dari 

pembelajaran yang telah selesai tersebut, belum ada siswa yang berani bertanya 

apabila ada materi yang belum dipahami. 

Semarang, 10 februari 2015 

Observer 

 

 

Maftuchah 
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Surat izin melakukan penelitian 
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Surat Keterangan telah melakukan penelitian 
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Surat keterangan KKM IPS kelas VA Semester 2 tahun ajaran 2014/2015 
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PROFIL SDN SAMPANGAN 01 SEMARANG 

 

 
 

AWAL PEMBELAJARAN 

 

         

Berdo’a      Menyiapkan alat tulis 
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Mengecek kehadiran siswa    Apersepsi dengan bernyanyi 

KEGIATAN INTI  

 

   

Guru mengeksplor pengetahuan awal siswa 

  

Guru menyampaikan materi dan siswa menyimak melalui media powerpoint 
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Membimbing pembelajaran perseorangan 

 

Siswa merangkum materi yang penting 

  

Siswa mengerjakan soal secara individu (think) 
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Siswa bekerjasama dalam diskusi kelompok (pair) 

  
Guru membimbing diskusi kecil 

   

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi (share) 



482 
 

KEGIATAN AKHIR  

 
Guru menyimpulkan materi bersama siswa 

      

Siswa mengerjakan soal Evaluasi 


