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Abstrak 

Susilo, Aji . 2016 “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model  

Cooperative Script Berbantuan Media PowerPoint di Kelas V  SDN 

Plalangan 04  Kota Semarang”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Petra Kristi Mulyani, S.Pd, M.Ed. 

 

Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi 

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

dunia yang cinta damai. Berdasarkan hasil observasi ditunjukkan bahwa kualitas  

pembelajaran IPS kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang  masih rendah. Hal 

ini disebabkan guru belum menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif, selama pembelajaran guru kurang maksimal memanfaatkan media 

pembelajaran.  

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, peneliti berdiskusi dengan guru 

kelas dan selanjutnya menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang. Peneliti akan 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bersama kolaborator melalui 

penerapan model cooperative script berbantuan media powerpoint.  

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

melalui model cooperative script  pada siswa kelas V. Desain penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus, setiap siklus 1 

kali pertemuan meliputi  perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes (observasi, wawancara, 

dokumentasi). Data dianalisis menggunakan teknik analisis  kuantitatif dan 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru siklus I skor 

21 kriteria cukup, siklus II skor 27 kriteria baik, dan siklus III skor 32 kriteria sangat 

baik; (2) aktivitas siswa siklus I skor 17 dengan kriteria cukup, siklus II skor 21 

dengan kriteria sangat baik, dan siklus III skor 24 kriteria sangat baik; (3) 

ketuntasan klasikal siklus I adalah 57%, siklus II menjadi 70%, dan siklus III 

menjadi 87%.   

Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model Cooperative Script 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS Siswa Kelas V  SDN  Plalangan 04 

Kota Semarang.  

 

Kata kunci : kualitas; pembelajaran; IPS; cooperative script; powerpoint 

 

 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

       Halaman 

HALAMAN JUDUL ..........................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN ...........................................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................ .. iii 

PENGESAHAN KELULUSAN ........................................................................ iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN .......................................................................  v 

PRAKATA .......................................................................................................  vi 

ABSTRAK ......................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ...........................................................................................  xii  

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah ...............................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah .................................................  6 

1.2.1 Rumusan Masalah ......................................................................................  6 

1.2.2 Pemecahan Masalah ...................................................................................  6 

1.3 Tujuan Penelitian .........................................................................................  7 

1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................................  8 

1.4.1 Manfaat Teoritis ........................................................................................  8 

1.4.2 Manfaat Praktis ..........................................................................................  8 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori .................................................................................................  9 

2.1.1 Hakikat Belajar ..........................................................................................  9 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran ..............................................................................  16 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Belajar .........................................................  20 

2.1.4 Kualitas Pembelajaran .............................................................................  21 

2.1.5 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial .............................................................  38 

2.1.6 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD ..........................................  40 

2.1.7 Model Cooperative Script ........................................................................  41 



 
 

x 
 

2.1.8 Media Pembelajaran ................................................................................  45  

2.1.9 Penerapan Langkah-langkah Model Cooperative Script Berbantuan  

          Media PowerPoint ................................................................................... 47 

2.2 Kajian Empiris ...........................................................................................  49 

2.3 Kerangka Berpikir ......................................................................................  55 

2.4 Hipotesis Tindakan ....................................................................................  56 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian .......................................................................................  57 

3.2 Variabel Penelitian .....................................................................................  57 

3.3 Prosedur/ Langkah-langkah PTK................................................................  57 

3.3.1 Perencanaan .............................................................................................  58 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan ..............................................................................  59 

3.3.3 Observasi .................................................................................................  59 

3.3.4 Refleksi ...................................................................................................  59 

3.4 Siklus Penelitian ........................................................................................  60 

3.5 Data dan Cara Pengumpulan Data ..............................................................  62 

3.5.1 Sumber Data ............................................................................................  62 

3.5.2 Jenis Data ................................................................................................  63 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data .......................................................................  63 

3.5.4 Teknik Analisa Data ................................................................................  65 

3.6 Indikator Keberhasilan ...............................................................................  70 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian ..........................................................................................  71 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I .........................................  71 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II ........................................  87 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III ....................................  102 

4.2 Pembahasan .............................................................................................  116 

4.2.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru .......................................................  116 

4.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa ............................................................  132 

4.2.3 Hasil Belajar Siswa ................................................................................. 141 

4.3.1 Implikasi Hasil Penelitian ......................................................................  143 



 
 

xi 
 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan .................................................................................................... 145 

5.2 Saran .........................................................................................................  146 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................  147 

Lampiran........................................................................................................ 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

    Halaman 

Tabel 2.1: Penerapan Langkah-langkah Model Cooperative Script ....................  49 

Tabel 3.1: Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar .....................................................  67 

Tabel 3.2: Kategori Kriteria Ketuntasan  ...........................................................  69 

Tabel 3.3: Deskripsi Kualitatif Keterampilan Guru ...........................................  69 

Tabel 3.4: Deskripsi Kualitatif Aktivitas Siswa .................................................. 69 

Tabel 4.1: Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I .....................................  74 

Tabel 4.2: Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru Siklus I  ..............................  74 

Tabel 4.3: Hasil Observasi  Aktivitas Siswa Siklus I .........................................  78 

Tabel 4.4: Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa Siklus I ....................................  78 

Tabel 4.5: Hasil Belajar Siswa Siklus I..............................................................  80 

Tabel 4.6: Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II ...................................  90 

Tabel 4.7: Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru Siklus II ..............................  91 

Tabel 4.8: Hasil Observasi  Aktivitas Siswa Siklus II ........................................  94 

Tabel 4.9: Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa Siklus II ...................................  94 

Tabel 4.10:Hasil Belajar Siklus II .....................................................................  96 

Tabel 4.11: Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III ..............................  106 

Tabel 4.12: Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru Siklus III ........................  106 

Tabel 4.13: Hasil Observasi  Aktivitas Siswa Siklus III ...................................  109 

Tabel 4.14: Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa Siklus I.................................. 110 

Tabel 4.15: Hasil Belajar Siklus III .................................................................. 112 

Tabel 4.16: Data Observasi Keterampilan Guru Siklus I - III............................ 116 

Tabel 4.17: Data Observasi Aktivitas Siswa Siklus I - III ................................. 132 

Tabel 4.18: Hasil Belajar Siswa Siklus I – III ................................................... 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Bagan 2.1:  Bagan Kerangka Berfikir  ...............................................................  56 

Bagan 3.1: Bagan Prosedur PTK ........................................................................ 58 

Gambar 4.1: Diagram Data Keterampilan Guru Siklus I ....................................  75 

Gambar 4.2: Diagram Data Aktivitas Siswa Siklus I .........................................  78 

Gambar 4.3: Diagram Data Ketuntasan Hasil Belajar  Siswa Siklus I ................  81 

Gambar 4.4: Diagram Data Keterampilan Guru Siklus II...................................  91 

Gambar 4.5: Diagram Data Aktivitas Siswa Siklus II ........................................  94 

Gambar 4.6: Diagram Data Ketuntasan Hasil Belajar  Siswa Siklus II ...............  97 

Gambar 4.7: Diagram Data Keterampilan Guru Siklus III ...............................  106 

Gambar 4.8: Diagram Data Aktivitas Siswa Siklus III .....................................  110 

Gambar 4.9: Diagram Data Ketuntasan Hasil Belajar  Siswa Siklus III ...........  113 

Gambar 4.10: Diagram Keterampilan Guru Siklus I – III  ...............................  117 

Gambar 4.11: Diagram Aktivitas Siswa Siklus I – III  .....................................  133 

Gambar 4.12: Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus I – III  ...............................  141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1: Nilai Siswa Prasiklus ..................................................................  151 

Lampiran 2: Pedoman Kisi-kisi Keterampilan Guru  ........................................ 152 

Lampiran 3: Pedoman Kisi-kisi Aktivitas Siswa ..............................................  154 

Lampiran 4: Kisi-kisi Instrumen Penelitian .....................................................  156 

Lampiran 5: Lembar Pengamatan Keterampilan Guru .....................................  158 

Lampiran 6: Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa ..........................................  161 

Lampiran 7:Lembar Wawancara Respon Guru ................................................  163 

Lampiran 8: Lembar Catatan Lapangan ...........................................................  164 

Lampiran 9: Silabus Siklus I-III ......................................................................  165 

Lampiran 10:Rpp Siklus I-III ..........................................................................  174 

Lampiran 11: Foto Kegiatan Penelitian ...........................................................  225 

Lampiran 12: Hasil Pengamatan Keterampialan Guru Siklus I   ......................  227 

Lampiran 13: Hasil Pengamatan Keterampialan Guru Siklus II   .....................  230 

Lampiran 14: Hasil Pengamatan Keterampialan Guru Siklus III   ....................  233 

Lampiran 15: Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I................................. 236 

Lampiran 16: Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II ............................... 238 

Lampiran 17: Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III .............................. 240 

Lampiran 18: Nilai Siswa Hasil Penelitian ....................................................... 242 

Lampiran 19: Hasil Wawancara Respon Guru .................................................. 251 

Lampiran 20: Hasil Catatan Lapangan Siklus I-III............................................ 253 

Lampiran 21: Surat-surat Penelitian ................................................................. 256 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional, maka guru dituntut untuk dapat 

mengembangkan potensi siswa dengan memperhatikan kompetensi pembelajaran 

yang ada. Pengembangan potensi siswa tersebut mengarah pada proses 

pembelajaran.  

Dalam Permendiknas No 22 tahun 2006 dinyatakan bahwa IPS merupakan 

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

SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

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

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

pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 

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

damai. 

Pembelajaran IPS di SD telah mengalami pergeseran penyajian model 

pembelajaran yang dilakukan guru. Hal ini disebabkan adanya perubahan 

kurikulum dari 1994 menjadi kurikulum 2006 yang kita kenal sebagai Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 22 Pembelajaran IPS di SD telah mengalami pergeseran 

penyajian model pembelajaran yang dilakukan guru. Hal ini disebabkan adanya 

perubahan kurikulum dari 1994 menjadi kurikulum 2006 yang kita kenal sebagai 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri 
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Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006, tujuan 

pembelajaran IPS di tingkat Sekolah Dasar adalah sebagai berikut: 

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

lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Depdiknas (2004:7) kualitas diartikan sebagai intensitas keterkaitan 

sitemik 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. 

Sardiman (2011: 97) menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar,subjek 

didik/siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa dalam belajarsangat 

diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, proses belajar itu tidakmungkin akan 

berlangsung dengan baik. Yang dimaksud aktivitas belajar adalahaktivitasyang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar keduaaktivitas itu harus 

selalu berkait.Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa 

selamamengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan konsep aktivitas siswa di atas, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar siswa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan perilaku pada diri 

siswa.  
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Aktivitas belajar siswa sangatberhubungan dengan  hasil belajar siswa.  

Hal tersebut juga dikatakan oleh  Rifa’i dan Anni (2009: 85) bahwa  hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami 

aktivitas belajar 

Berdasarkan hasil observasi ditunjukkan bahwa kualitas  pembelajaran 

IPS kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang  masih rendah. Hal ini disebabkan 

guru belum menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, selama 

pembelajaran guru kurang maksimal memanfaatkan media pembelajaran. Selain 

itu guru kurang melibatkan keseluruhan siswa untuk aktif dalam diskusi, hanya 

beberapa siswa saja yang aktif merespon dengan baik selama kegiatan diskusi 

berlangsung. 

Masalah juga disebabkan oleh siswa. Sebagian besar siswa kelas V 

bersikap pasif dalam mengikuti pembelajaran IPS. Hanya beberapa siswa saja 

yang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar sedangkan yang lainnya 

bersikap pasif dan cenderung tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Selain 

itu kepasifan siswa juga terjadi dalam kegiatan diskusi kelompok. Pada saat 

kegiatan diskusi hanya beberapa siswa yang mau berbicara atau menyampaikan 

pendapat dalam diskusi untuk menyelesaikan lembar kerja siswa yang diberikan 

oleh guru. Keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat ide dalam diskusi 

kelompok masih kurang, banyak didominasi oleh beberapa siswa dan yang lain 

tidak berpendapat. 

Keadaan siswa yang pasif dan kurang aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar berpengaruh pada hasil ulangan harian mata pelajaran IPS semester 

genap tahun pelajaran 2014/2015. Hasil ulangan harian IPS tergolong rendah. Hal 

ini dapat diketahui dari data pada penilaian hasil ulangan harian pembelajaran IPS 
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pada siswa kelas V SDN Plalangan 04  Semarang, terdapat 15 dari 23 siswa 

mengalami ketidaktuntasan belajar yaitu dengan nilai rata-rata kurang dari 65. 

Data hasil belajar tersebut ditunjukkan dengan nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 

80, dengan rerata kelas 62. Melihat hasil pembelajaran tersebut maka perlu adanya 

perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas V SDN Plalangan 04 

Kota Semarang.Untuk memecahkan permasalahan tersebut, peneliti berdiskusi 

dengan guru kelas dan selanjutnya menetapkan alternatif tindakan untuk 

meningkat kankualitas pembelajaran IPS di kelas V SDN Plalangan 04 Kota 

Semarang. Peneliti akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bersama 

kolaborator melalui penerapan model cooperative script berbantuan media 

powerpoint. Model cooperative script ini sangat memotivasi siswa untuk aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran IPS karena siswa akan lebih mudah untuk 

memahami materi dengan cara membaca dan meringkas materi IPS yang sangat 

banyak. 

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian 

tindakan dengan menerapkan model pembelajaran cooperative script adalah 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2013) dengan judul Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Cooperative Script Dengan Media 

Audiovisual Pada Siswa Kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. Dalam 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa melalui model Cooperative Script dengan 

media audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

Model cooperative script merupakan model pembelajaran yang membantu 

siswa berfikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada pembelajaran siswa juga 

dilatih untuk saling bekerjasama satu sama lain dalam suasana yang 

menyenangkan. Cooperative script juga memungkinkan siswa untuk menemukan 
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ide - ide pokok dari gagasan besar yang disampaikan oleh guru (Huda,2013). 

Menurut (Shoimin, 2014) kelebihan model cooperative script yaitu  Melatih 

pendengaran, ketelitian, dan kecermatan;  Setiap siswa mendapat peran; Melatih 

mengungkapkan kesalahan orang lain. 

Microsoft PowerPoint merupakan sebuah software yang berbasis multi 

media (Daryanto, 2013:157). Media powerpoint memegang peran yang sangat 

penting dalam proses belajar. Media powerpoint dapat meningkatkan kadar hasil 

belajar yang tinggi. Melalui media powerpoint, indera siswa dapat diakomodasi 

sehingga kadar hasil belajar akan meningkat. PowerPoint itu sendiri terdiri dari 

berbagai unsur media seperti teks, gambar, animasi, dan video (Asyhad, 2013: 

185). 

Media powerpoint memiliki beberapa kelebihan, antara lain : (1) 

penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik 

animasi teks maupun animasi gambar atau foto; (2) lebih merangsang anak untuk 

mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji; (3) pesan 

informasi secara vidual mudah dipahami peserta didik; (4) tenaga pendidik tidak 

perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan; (5) dapat 

diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-ulang; (6) dapat 

disimpan dalam bentuk data optic atau magnetic (CD/Disket/Flashdisk) sehingga 

praktis untuk dibawa kemana-mana (Daryanto, 2013:158). 

Berdasarkan hal itulah model pembelajaran cooperative script berbantuan 

media powerpoint diasumsikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di 

kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang. Sehingga peneliti menentukan judul 

yaitu “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Model Cooperative Script 

Berbantuan Media PowerPoint di Kelas V SDN  Plalangan 04 Kota Semarang ” 
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1.2 Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Apakah penerapan model cooperative script berbantuan media powerpoint 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS di kelas V 

SDN  Plalangan 04 Kota Semarang? 

2. Apakah penerapan model cooperative script berbantuan media powerpoint 

dapat meningkatkan aktivitas  siswa dalam pembelajaran IPS  di kelas V SDN  

Plalangan 04 Kota Semarang? 

3. Apakah penerapan model cooperative script berbantuan media powerpoint 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas V 

SDN  Plalangan 04 Kota Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah  

Berdasarkan data yang diperoleh terlihat hasil belajar siswa  rendah. Oleh 

karena itu, perlu diambil tindakan dengan menerapkan model cooperative script 

berbantuan media powerpoint dalam pembelajaran IPS. 

a. Keterampilan Guru 

Guru membagi peserta didik untuk berpasangan, guru menjelaskan secara 

ringkas poin poin materi menggunakan media powerpoint lalu membagi 

wacana/materi untuk dibaca dan dibuat ringkasannya, guru menetapkan siapa 

yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapada yang berperan sebagai 

pendengar, guru mengawasi pembicara dan pendengar membacakan 

ringkasannnya selengkap mungkin, dengan memasukkan ide-ide pokok kedalam 
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ringkasannya, guru meminta siswa untuk bertukar peran yang semula sebagai 

pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya, guru membimbing siswa 

membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

b. Aktivitas Siswa 

Siswa duduk bersebelahan dengan pasangannya, siswa mendegarkan 

penjelasan guru dan memperhatikan powerpoint yang ditampilkan lalu membaca 

materi dan membuat ringkasan materi, siswa menetapkan siapa yang pertama 

berperan sebagai pembicara dan siapada yang berperan sebagai pendengar, siswa 

(pembicara) membacakan ringkasannnya selengkap mungkin, dengan 

memasukkan ide-ide pokok kedalam ringkasannya. siswa bertukar peran yang 

semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya, siswa 

membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

c. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dengan menerapkan model 

pembelajaran cooperative script berbantuan media powerpoint. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPS melalui 

model coopertive script berbantuan media powerpoint di kelas V SDN 

Plalangan 04 kota Semarang. 

2. Meningkatkan aktivitas  siswa kelas V dalam pembelajaran IPS melalui model 

coopertive script berbantuan media powerpoint di SDN Plalangan 04 kota 

Semarang. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran IPS  melalui 

model coopertive script berbantuan media powerpoint di SDN Plalangan 04 

kota Semarang. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada 

pengembangan model dan media pembelajaran yang bersifat teoritis dan praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pembelajaran 

di sekolah dasar.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Memberikan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan dalam 

pembelajaran IPS. 

2) Dapat memotivasi siswa untuk lebih tertarik dalam belajar sehingga siswa 

dapat belajar mandiri agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 

b. Bagi Guru 

1) Mendorong para guru agar dapat mengadakan modifikasi pembelajaran 

dengan menerapkan dan melakukan inovasi dalam pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan berupa informasi tentang pentingnya pemilihan 

pendekatan pembelajaran yang tepat untuk memperbaiki pembelajaran 

IPS. 

2) Dapat dijadikan sebagai tolak ukur proses dan hasil belajar siswa pada 

umumnya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan merupakan proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam 

kandungan) hingga liang lahat. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar 

sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah 

laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan 

keterampilan (psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif) 

(Siregar dan Nara, 2011:3). Spears (dalam Siregar dan Nara, 2011:4) 

mengemukakan pengertian belajar dalam perspektifnya yang lebih detail. 

Menurut Spears belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu 

pada dirinya sendiri, mendengar dan mengikuti aturan. Menurut Gagne (dalam 

Suprijono, 2012:2) belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang 

dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh 

dari langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah. Sementara itu 

Skinner (dalam Dimiyati dan Mudjiono, 2009:9) berpandangan bahwa belajar 

adalah perilaku. Pada saat orang belajar, maka responsnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responsnya menurun. Berdasarkan 

pendapat-pendapat pengertian belajar diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung 

seumur hidup melalui aktivitas/perilaku mengamati, membaca, meniru, mencoba 
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sesuatu pada dirinya sendiri, mendengar dan mengikuti aturan, sehingga 

responsnya menjadi lebih baik. 

2.1.1.2 Prinsip Belajar  

Prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono (2012:4-5): 

Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri: 

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

2. Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya; 

3. Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup; 

4. Positif atau berakumulasi; 

5. Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan; 

6. Permanen atau tetep; 

7. Bertujuan dan terarah; 

8. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

Kedua, prinsip belajar adalah suatu proses. Belajar terjadi karena didorong 

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

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

berbagai komponen belajar. 

Ketiga, prinsip belajar adalah suatu bentuk pengalaman. Pengalaman pada 

dasarnya adalah hasil dari interaksi antara peserta didik ddengan lingkungannya. 

2.1.1.3 Tujuan Belajar 

Tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar 

yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional, lazim 

dinamakan instructional effects, yang biasa berbentuk pengetahuan dan 

keterampilan. Sementara, tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan 
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belajar instruksional lazim disebut nurturant effects. Bentuknya berupa, 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima 

orang lain, dan sebagainya. Tujuan ini merupakan konsekuensi logis dari peserta 

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

2012:5). 

2.1.1.4 Sumber Belajar 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan 

dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri secara 

individual (Percival dan Ellington dalam Siregar dan Nara, 2011:127). Sumber 

belajar adalah semua sumber yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara 

terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk memberikan fasilitas belajar 

(AECT dalam Siregar dan Nara, 2011:127). Sumber belajar meliputi segala 

sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi belajar. Sumber belajar tersebut 

meliputi; pesan, manusia, material atau bahan, peralatan, teknik dan lingkungan 

yang dipergunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk 

memfasilitasi terjadinya tindak belajar (AECT dalam Siregar dan Nara, 

2011:127). Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan yang dapat 

digunakan secara sendiri-sendiri maupun gabungan untuk memberikan fasilitas 

belajar. 

Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut AECT 

dalam Siregar dan Nara, 2011:127-128). 

1) Sumber belajar yang direncanakan (by design): semua sumber belajar yang 

secara khusus telah dikembangkan sebagai “komponen” sistem 
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instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

formal. 

2) Sumber belajar karena dimanfaatkan (by utilization): sumber-sumber yang 

tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran namun dapat 

ditemukan, diaplikasikan dan digunakan untuk keperluan belajar. 

2. Macam-macam Sumber Belajar 

Macam-macam sumber belajar yaitu (Siregar dan Nara, 2011: 128): 

Pesan (message): informasi yang akan disampaikan dalam bentuk ide, fakta, 

makna dan data, manusia (people): orang-orsng yang bertindak sebagai 

penyimpan, pengolah dan penyalur pesan, bahan media software (materials): 

perangkat lunak yang biasanya berisi pesan, peralatan hardware (device): 

perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam 

bahan, teknik (technique): prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam 

menggunakan bahan, peralatan, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan 

pesan, latar (setting): lingkungan dimana pesan itu diterima oleh pembelajar. 

3. Manfaat Sumber Belajar 

Manfaat sumber belajar yaitu (Siregar dan Nara, 2011: 128-129): Pertama 

dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung, misalnya 

pergi berdarmawisata ke pabrik-pabrik, ke pelabuhan, dan lain-lain, kedua dapat 

menyajikan sesuatu yang tidak mengkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara 

langsung, misalnya metode, denah, foto, film, dan lain-lain, ketiga dapat 

menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas, misalnya 

buku teks, toko film, narasumber, dan lain-lain, keempat dapat memberikan 

informasi yang akurat dan terbaru, misalnya buku teks, buku bacaan, majalah, dan 

lain-lain, kelima dapat membantu memecahkan masalah pendidik baik makro 
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maupun dalam lingkup mikro, keenam dapat memberikan motivasi positif, lebih-

lebih bila diatur dan dirancang secara tepat, dan ketujuh dapat merangsang untuk 

berpikir lebih kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif dan merangsang 

untuk berkembang lebih jauh. 

4. Ciri-ciri Sumber Belajar 

Ciri-ciri sumber belajar menurut (Siregar dan Nara, 2011 : 129) yaitu : 

a. Mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita 

perlukan dalam proses pengajaran; 

b. Sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan 

tujuan. Apabila dengan sumber belajar membuat seseorang berbuat dan 

bersikap negatif, maka sumber belajar tersebut tidak  dapat disebut sebagai 

sumber belajar; 

c. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri (terpisah), tetapi juga 

dapat dipergunakan secara kombinasi (gabungan); 

d. Sumber belajar dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang 

(by designed), dan sumber belajar yang tinggal pakai (by utilization). 

5. Hal-hal yang Diperhatikan saat Memilih Sumber Belajar 

Hal-hal yang diperhatikan saat memilih sember baelajar adalah sebagai 

berikut (Siregar dan Nara, 2011 : 130) : tujuan yang ingin dicapai, ekonomis, 

praktis dan sederhana, mudah didapat dan fleksibel atau luwes. 

2.1.1.5 Tipe Kegiatan Belajar 

Kegiatan belajar dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu (Suprijono, 

2012:8): keterampilan, pengetahuan, informasi, konsep, sikap dan pemecahan 

masalah. Sementara itu, Gagne (dalam Suprijono, 2012:10) mentipifikasi kegiatan 

belajar menjadi delapan yaitu:Signal learning atau kegiatan belajar mengenal 
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tanda, Stimulus-response learning atau kegiatan belajar tindak balas, Chaining 

learning atau kegiatan belajar melalui rangkaian, Verbal association atau kegiatan 

belajar melalui asosiasi lisan, Multiple discrimination learning atau kegiatan 

belajar dengan perbedaan berganda, Concept learning atau kegiatan belajar 

konsep, Principle learning atau kegiatan belajar prinsip-prinsip, Problem solving 

learning atau kegiatan belajar pemecahan masalah. 

2.1.1.6 Masalah-Masalah Belajar 

Masalah-masalah belajar dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah-

masalah intern belajar dan masalah-masalah ekstern (Dimyati dan Mudjiono, 

2009:236).  

Faktor intern yang dialami dan dihayati oleh siswa yang berpengaruh pada 

proses belajar sebagai berikut (Dimyati dan Mudjiono, 2009:238-247): sikap 

terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, 

menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, 

kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, integensi 

dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, cita-cita siswa. 

Sedangkan faktor ekstern yang berpengaruh terhadap aktivitas belajar 

adalah (Dimyati dan Mudjiono, 2009:238-247):guru sebagai pembina siswa, 

prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa 

disekolah, kurikulum sekolah. 

Cara-cara menemukan masalah-masalah belajar adalah (Dimyati dan 

Mudjiono, 2009:254-258): 

1. Pengamatan perilaku belajar 

Guru sebagai pembelajar bertindak membelajar, dengan mengajar. Guru 

selaku pengamat, melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa. Dalam 
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pengamatan tersebut guru juga mewawancarai siswa atau teman belajarnya. Bila 

masalah siswa ditemukan, maka sebagai pendidik, guru berusaha membantu 

memecahkan masalah belajar. 

2. Analisis hasil belajar 

Analisis hasil belajar merupakan pekerjaan khusus. Hal ini pada tempatnya 

dikuasai dan dikerjakan oleh guru. Dalam melakukan analisis hasil belajar pada 

tempatnya guru melakukan langkah-langkah berikut: 1) merencanakan analisis 

sejak awal semester, sejalan dengan desain internasional; 2) merencanakan jenis-

jenis pekerjaan siswa yang dipandang sebagai hasil belajar. Sebagai ilustrasi, hasil 

ujian atau pokok bahasan mana yang dijadikan kajian; 3) merencanakan jenis-

jenis ujian dan alat evaluasi; kemudian menganalisis kepantasan jenis ujian dan 

alat evaluasi tersebut; 4) mengumpulkan hasil belajar siswa, baik yang berupa 

jawaban ujuan tulis, ujian lisan, dan karya tulis maupun benda; 5) melakukan 

analisis secara statistik tentang angka-angka perolehan ujian dan mengategori 

karya-karya yang tidak bisa diangkakan; 6) mempertimbangkan hasil pengamatan 

pada kegiatan belajar siswa; perilaku belajar siswa tersebut dikategorikan secara 

ordinal; 7) mempertimbangkan tingkat kesukaran bahan ajar bagi kelas, yang 

dibandingkan dengan program kurikulum yang berlaku; 8) memperhatikan 

kondisi-kondisi ekstern yang berpengaruh atau diduga ada pengaruhnya dalam 

belajar; 9) guru juga melancarkan suatu angket evaluasi pembelajaran pada siswa 

menjelang akhir semester, pada angket tersebut dapat ditanyakan tanggapan siswa 

tentang jalannya proses pembelajaran dan kesukaran bahan belajar. Dengan 

analisis tersebut, guru mengambil kesimpulan tentang hasil belajar kelas dan 

individu (Winkel, dalam Dimyati & Mudjiono, 2009:257). 
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3. Tes hasil belajar 

Jenis tes yang digunakan umumnya digolongkan sebagai tes lisan dan tes 

tertulis. Tes tertulis terdiri dari dari tes esai dan tes obyektif. Tes hasil belajar 

adalah alat untuk membelajarkan siswa. Meskipun demikian keseringan 

penggunaan tes tertentu akan menimbulkan kebiasaan tertentu. Artinya, jenis tes 

tertentu akan membentuk jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

tertentu. Sebagai ilustrasi, uji kemampuan afektif seperti penilaian sikap pada 

PMP tidak dapat diuji dengan menggunakan tes objektif atau dengan memilih 

isian benar atau salah. Pada tempatnya guru mempertimbangkan dengan seksama 

kebaikan dan kelemahan jenis tes hasil belajar yang digunakan (Dimyati & 

Mudjiono, 2009:257-259). 

Tes hasil belajar dapat digunakan untuk (i) menilai kemajuan belajar, dan 

(ii) mencari masalah-masalah dalam belajar. Untuk menilai kemajuan dalam 

belajar, pada umumnya penyusun tes adalah oleh guru sendiri. Untuk mencari 

masalah-masalah dalam belajar, sebaiknya penyusun tes adalah tim guru bersama-

sama konselor sekolah. Oleh karena itu, pada tempatnya guru profesional 

memiliki kemampuan melakukan penelitian secara sederhana (Winkel, Biggs & 

Telfer dalam Dimyati &Mudjiono, 2009:258-259). 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa, dengan  memperhitungkan kejadian-kejadian 

ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang 

berlangsung dialami siswa (Winkel, dalam Siregar & Nara, 2011:12).  

Pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar 
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terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna (Gagne, dalam Siregar & Nara, 

2011:12). Pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara 

sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses 

dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali (Miarso, dalam Siregar & Nara, 

2011:12).  

Dari beberapa pengertian pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengajadan 

seksama yang dirancang agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna.  

2.1.2.1.1 Ciri-ciri Pembelajaran 

Ciri-ciri pembelajaran diantaranya (Siregar dan Nara, 2011:13): 

a. Merupakan upaya sadar dan disengaj; 

b. Pembelajaran harus membuat siswa belajar; 

c. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan; 

d. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasilnya. 

2.1.2.1.2 Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Psinsip pembelajaran dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari 

teori psikologi terutama teori belajar dan hasil-hasil penelitian dalam kegiatan 

pembelajaran. Prinsip pembelajaran bila diterapkan dalam proses pengembangan 

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran akan diperoleh hasil yang lebih 

optimal (Siregar & Nara, 2011:14). 

Beberapa prinsip pembelajaran dikemukakan oleh Suparman (dalam 

Siregar & Nara, 2011:14-16), sebagai berikut. 

a. Respons-respons baru (new responses) diulang sebagai akibat dari respons 

yang terjadi sebelumnya; 
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b. Perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respons, tetapi juga dibawah 

pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa; 

c. Perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau 

berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan akibat yang 

menyenangkan; 

d. Belajar yang berbentuk respons terhadap tanda-tanda yang terbatas akan 

ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula; 

e. Belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar 

sesuatu yang kompleks seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah; 

f. Situasi mental siswa untuk menghadapi pelajaran akan mempengaruhi 

perhatian dan ketekunan siswa selama proses siswa belajar; 

g. Kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai 

umpan balik menyelesaikan tiap langkah, akan membantu siswa; 

h. Kebutuhan memecah materi yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil 

dapat dikurangi dengan mewujudkannya dalam suatu model; 

i. Keterampilan tingkat tinggi (kompleks) terbentuk dari keterampilan dasar yang 

lebih sederhana; 

j. Belajar akan lebih cepat, efisien dan menyenangkan bila siswa diberi informasi 

tentang kualitas penampilannya dan cara meningkatkannya; 

k. Perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi, ada yang maju 

dengan cepat ada yang lebih lambat.  

l. Dengan persiapan, siswa dapat mengembangkan kemampuan 

mengorgabisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik 

bagi dirinya untuk membuat respons yang benar.  
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Melihat ke-12 prinsip pembelajaran yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pembelajaran 

merupakan pekerjaan yang kompleks, namun bila dilakukan dengan seksama 

diharapkan dapat tercipta kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien (Siregar 

& Nara, 2011:16). 

Gagne (dalam Siregar & Nara, 2011:16-17) mengemukakan 9 prinsip 

yang dapat dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran, sebagai berikut. 

a. Menarik perhatian (gaining attention): hal yang menimbulkan minat siswa 

dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi atau kompleks; 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran (informing learner of the objectives) 

memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai 

mengikuti pelajaran; 

c. Meningkatkan konsep/prinsip yang telah dipelajari (stimulating recall or prior 

learning): merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari yang 

menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang baru; 

d. Menyampaikan materi pelajaran (presenting the stimulus): menyampaikan 

materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan; 

e. Memberikan bimbingan belajar (provider learner guidance): memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses/alur berpikir siswa agar 

memiliki pemahaman yang lebih baik; 

f. Memperoleh kinerja/penampilan siswa (eliciting performance): siswa diminta 

untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau penguasaannya terhadap 

materi; 

g. Memberikan balikan (providing feedback): memberitahu seberapa jauh 

ketepatan perfomance siswa; 
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h. Menilai hasil belajar (assessing performance): memberikan tes/tugas untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa menguasai tujuan pembelajaran; 

i. Memperkuat retensi dan transfer belajar (enhancing retention and transfer): 

merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan 

memberikan rangkuman, mengadakan review atau mempraktikkan apa yang 

telah dipelajari. 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Sanjaya (2006:52-57) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran diantaranya : 

a) Faktor guru  

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi 

suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu 

stretegi, maka stretegi itu tidak mungkin bisa diaplikasikan. Keberhasilan 

implementasi suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian guru 

dalam menggunakan metode, teknik dan taktik pembelajaran. 

b) Faktor siswa 

Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar belakang. Aspek latar 

belakang meliputi jenis kelamin, tempat kelahiran, tempat tinggal, tingkat sosial 

ekonomi, dari keluarga mana dan lain-lain; sedangkan dilihat dari sikap yang 

dimiliki siswa meliputi kemampuan dasar, pengetahuan dan sikap. 

Sikap dan penampilan siswa didalam kelas juga merupakan aspek lain 

yang bisa mempengaruhi proses pembelajarn. Ada kalanya ditemukan siswa yang 

sangat aktif (hyperkinetic) dan ada pula siswa yang pendiam, tidak sedikit pula 
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ditemukan siswa yang memiliki motivasi yang rendah dalam pembelajaran. 

Semua itu akan mepengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. 

c) Faktor sarana dan prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap 

kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat 

pelajaran, perlengkapan sekolah dan lain lain. Sedangkan prasarana adalah segala 

sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan menuju sekolah, kamar 

kecil dan lain sebagainya.  

Terdapat beberapa keuntungan bagi sekolah yang memiliki kelengkapan 

sarana dan prasarana. Pertama, kelengkapan sarana dan prasarana dapat 

menumbuhkan gairah dan motivasi guru mengajar. Kedua, kelengkapan sarana 

dan prasarana dapat memberikan berbagai pilihan kepada siswa untuk belajar.  

Ada enam komponen menurut Rifa’i dan Anni (2010: 194) yaitu tujuan, 

subjek belajar, materi pembelajaran, stretegi pembelajaran, media pembelajaran, 

dan penunjang (fasilitas belajar, buku, alat pelajaran, dan lain-lain). 

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang 

mempengaruhi proses belajar yaitu faktor guru, siswa, dan saran prasarana dalam 

pembelajaran. Jadi berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran tergantung dari 

faktor-faktor tersebut. 

2.1.4 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas mengarah pada keadaan yang baik. Kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau keefektifan (Hamdani, 2011: 194).  

Secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan 

dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas belajar adalah tingkat 
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pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran seni. Pencapaian tujuan 

tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran. UNESCO (dalam Hamdani, 2011: 194) 

menetapkan empat pilar pendidikan untuk mencapai efektivitas belajar yang harus 

diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu:  

a. learning to know (belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan);  

b. learning to do (belajar untuk menguasai keterampilan);  

c. learning to live together (belajar untuk hidup bermasyarakat);  

d. learning to be (belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal).   

Anitah (2009: 2.6) menjabarkan pengertian empat pilar pendidikan yaitu 

Learning to know artinya belajar untuk mengetahui; yang menjadi target dalam 

belajar adalah adanya proses pemahaman sehingga belajar tersebut dapat 

mengantarkan siswa untuk mengetahui dan memahami subtansi yang 

dipelajarinya. Learning to do artinya belajar untuk berbuat; yang menjadi target 

belajar adalah adanya proses melakukan atau proses berbuat. Learning to live 

together artinya belajar untuk hidup bersama; yang menjadi target dalam belajar 

adalah siswa memiliki kemampuan untuk hidup bersama atau mampu 

berkelompok. Learning to be artinya belajar untuk menjadi; yang menjadi target 

dalam belajar adalah mengantarkan siswa menjadi individu yang utuh sesuai 

dengan potensi, bakat, minat, dan kemampuannya. 

Peningkatan kualitas pembelajaran tidak akan tercapai tanpa keterkaitan 

antara komponen-komponen di dalamnya. Depdiknas (2004: 7) menjelaskan 

terdapat tujuh komponen kualitas pembelajaran: (1) keterampilan guru berupa 

kecakapan melaksanakan pembelajaran demi tercapainya tujuan yang ditetapkan, 

(2) aktivitas siswa adalah segala bentuk kegiatan siswa baik secara fisik maupun 
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non-fisik, (3) hasil belajar siswa yaitu perubahan perilaku setelah mengalami 

aktivitas belajar, (4) iklim mengacu pada interaksi antar komponen seperti guru 

dan siswa, (5) materi disesuaikan dengan tujuan dan kompetensi yang harus 

dikuasai, (6) media merupakan alat bantu untuk memberikan pengalaman belajar 

pada siswa, dan (7) sistem pembelajaran adalah proses yang terjadi di sekolah. 

Dari tujuh komponen di atas, tiga komponen dijadikan variabel penelitian, 

yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Lebih jelasnya 

ketiga variabel tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

2.1.4.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran 

Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu karakteristik umum dari 

seorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diwujudkan melalui tindakan(Rusman, 2014: 80). Terdapat 9 keterampilan dasar 

mengajar guru yaitu 

2.1.4.1.1   Keterampilan Membuka Pelajaran 

Menurut (Rusman, 2014: 80-81) kegiatan membuka pelajaran adalah 

kegitan yang dilakukan untuk memulai pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran 

sangat penting untuk dilakukan guru karena dengan permulaan yang baik akan 

mempengaruhi kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

2.1.4.1.2   Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh guru / dosen karena 

hampir pada setiap kegiatan belajar mengajar guru mengajukan pertanyaan, dan 

kualitas pertanyaan guru akan menentukan kaulitas jawaban murid. 

Menurut John dan Joni (1985: 37-47) keterampilan bertanya dibagi menjadi 2 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Keterampilan bertanya dasar 

Keterampilan bertanya dasar mempunyai beberapa komponen. 

Pemahaman guru tentang komponen-komponen ini serta penugasan 

penggunaannya merupakan faktor penting dalam usaha penyampaian tujuan 

penggunaan pertanyaan dalam kelas. Komponen-komponen itu diuraikan secara 

singkat berikut ini: 

a) Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat 

Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat, dengan 

menggunakan kata-kata yang dapat dipahami siswa. Susunan kata-kata dalam 

pertanyaan perlu disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. 

b) Pemberian acuan 

Pemberian acuan (strukturing) ini memungkinkan siswa memakai atau 

mengolah informasi itu untuk menemukan jawaban pertanyaan dan menolong 

siswa tetap mengarahkan pikirannya kepada topik yang sedang dibicarakan. 

Pemberian acuan ini dapat diberikan pada permulaan pelajaran atau sewaktu-

waktu sementara pelajaran berlangsung. 

c) Pemindahan giliran 

Guru dapat menggunakan teknik pemindahan giliran (redirecting). Mula-

mula guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, kemudian memilih 

beberapa siswa untuk menjawab, dengan cara menyebut nama mereka, atau 

dengan menunjuk siswa-siswa itu. Cara ini dapat mempertinggi perhatian dan 

interaksi antar siswa karena tiap siswa harus memperhatikan jawaban temannya. 

d) Penyebaran 

Untuk melibatkan sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran guru perlu 

menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Guru hendaknya 



25 

 

 
 

berusaha agar semua siswa mendapat giliran secara merata. Penyebaran yang 

dimaksudkan adalah pertanyaan yang berbeda-beda disebarkan giliran 

menjawabnya kepada siswa yang berbeda pula. 

e) Pemberian waktu berpikir 

Guru perlu memberikan waktu berpikir, sebelum menunjuk salah seorang 

siswa  untuk menjawabnya. Teknik memberikan waktu berpikir ini sangat perlu 

agar siswa mendapat kesempatan untuk menemukan dan menyusun jawaban. 

f) Pemberian tuntutan 

Guru hendaknya memberikan tuntutan kepada siswa itu agar dapat 

menemukan jawaban yang benar. Ada tiga cara yang dipakai guru dalam 

memberikan tuntutan ini. 

1) Mengungkapkan sekali lagi pertanyan itu dengan cara lain yang lebih 

sederhana dan dengan susunan kata yang lebih mudah dipahami siswa. 

2) Menanyakan pertanyaan lain yang lebih sederhana yang jawabannya dapat 

dipakai menuntut siswa menemukan jawaban pertanyaan semua 

3) Mengulangi penjelasan-penjelasan sebelumnya yang berhubungan dengan 

pertanyaan itu. 

2. Keterampilan bertanya lanjut 

Keterampilan bertanya lanjut dibentuk atas dasar landasan penguasaan 

komponen-komponen bertanya dasar. Karena itu, semua komponen bertanya 

dasar masih dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut, tetapi tidak 

diuraikan lagi dalam bagian ini. Adapun komponen-komponen bertanya lanjut itu 

adalah: 
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a) Pengubahan tuntutan 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 

yang menuntut proses mental yang 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, 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, tetapi masih 

dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna maka guru dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pelacar kepada siswa tersebut. 

d) Peningkatan terjadinya interaksi 

Agar siswa lebih terlibat secara pribadi dan lebih bertanggung jawab atas 

kemajuan dan hasil diskusi, guru hendaknya mengurangi atau menghilangkan 

peranannya sebagai penanya sentral. 

2.1.4.1.3   Keterampilan Memberi Penguatan 

Menurut Pah dan Joni (1985: 66-71) Penguatan adalah respons terhadap 

suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali 

tingkah laku tersebut. Seorang guru / dosen perlu menguasai keterampilan 

memberikan penguatan karena penguatan merupakan dorongan bagi 
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siswa/mahasiswa untuk meningkatkan penampilannya, serta dapat meningkatkan 

perhatian. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk: 

1) Verbal, yaitu berupa kata-kata/kalimat pujian, seperti “bagus”, “tepat sekali”, 

atau “saya puas akan pekerjaanmu”. 

2) Non-verbal, yaitu berupa:  

a) Penguatan berupa mimik dan gerakan badan 

Penguatan ini contohnya adalah senyuman, anggukan, acungan ibu jari, 

tepukan tangan, kadang dilaksanakan bersama sama dengan penguatan verbal. 

b) Penguatan dengan cara mendekati 

Mendekatnya guru kepada siswa untuk menyatakan perhatian dan 

kesenangannya terhadap pekerjaan, tingkah laku atau penampilan siswa. Dapat  

dilakukan dengan cara berdiri disamping siswa, berjalan menuju ke arah siswa, 

duduk dengan seorang atau kelompok siswa, berjalan di sisi siswa. 

c) Penguatan dengan sentuhan 

Guru dapat menyatakan persetujua dan penghagaannya terhadap usaha dan 

penampilan siswa dengan menepuk bahu atau pundak siswa, menjabat tangan 

siswa, atau mengangkat tangan siswa yang menang dalam pertandingan. 

d) Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 

Guru dapat menggunakan kegiatan kegiatan atau tugas-tugas yang 

disenangi siswa sebagai penguatan. 

e) Penguatan berupa simbol atau benda 

Dalam penguatan jenis ini, digunakan bermacam-macam simbol atau 

benda. Yang berbentuk simbol antara lain dapat berupa tanda (v), komentar 

tertulis pada buku siswa, sedangkan yang benda dapat berupa kartu bergambar, 
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bintang plastik, lencana, dan benda-benda lain tang tidak terlalu mahal harganya 

tetapi mempunyai nilai simbolis. 

f) Penguatan tak penuh 

Jika siswa memberikan jawaban yang hanya sebagian saja benar, guru 

hendaknya tidak langsung memberikan respons menyalahkan siswa itu. 

2.1.4.1.4   Keterampilan Mengadakan Variasi 

Kehidupan akan menjadi lebih menarik jika dijalani dengan penuh variasi. 

Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa/mahasiswa, serta 

mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Menurut Kosasi dan Joni (1985: 87-92) 

variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksud sebagai proses perubahan 

dalam pengajaran yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu: 

1) Variasi dalam gaya mengajar guru, yang dapat dilakukan dengan cara seperti: 

a) variasi suara; b) pemusatkan perhatian; c) kesenyapan; d) mengadakan 

kontak pandang; e) gerakan badan dan mimik; dan f) pergantian posisi guru 

di dalam kelas 

2) Variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran, yang meliputi: a) 

variasi alat dan bahan yang dapat dilihat; b) variasi alat dan bahan yang dapat 

didengar; c) variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi. 

3) Variasi dalam pola interaksi dan kegiatan siswa, mengubah pola dan tingkat 

interaksi antara guru murid dan antara murid dengan murid lainnya. Pola 

umum interaksi tersebut sangat beragam mulai dari situasi kegiatan yang 

sepenuhnya di dominasi oleh guru sampai kepada kegiatan yang bekerja 

sendiri-sendiri secara bebas. Pola interaksi dapat berupa: klasikal, kelompok, 

dan perorangan sesuai dengan keperluan, sedangkan variasi kegiatan dapat 
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berupa mendengarkan informsai,menelaah materi, diskusi, latihan, atau 

demonstrasi 

2.1.4.1.5   Keterampilan Menjelaskan 

Istilah menjelaskan menurut Kasasi dan Joni (1985: 108) penyajian 

informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematik yang bertujuan untuk 

menunjukkan hubungan, misalnya antara sebab dan akibat, atau antara yang 

diketahui dan yang belum diketahui, atau antara hukum (dalil,definisi) yang 

berlaku umum dengan bukti/contoh sehari hari. Memberikan penjelasan adalah 

salah satu aspek yang sangat penting dari kegiatan seorang guru. 

Dalam kaitan dengan kegiatan belajar mengajar, atau pelatihan, 

menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang 

terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa / 

mahasiswa. 

Kegiatan menjelaskan bertujuan untuk: 

1) Untuk membimbing siswa memahami dengan jelas jawaban pertanyaan 

“mengapa” yang mereka ajukan yang dikemukakan oleh guru 

2) Menolong siswa mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip umum 

secara obyektif dan bernalar. 

3) Melibatkan murid untuk berfikir dengan memecahkan masalah-masalah atau 

pertanyaan. 

4) Untuk mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya dan 

untuk mengatasi kesalah pengertian mereka. 

5) Menolong siswa menghayati dan mendapatkan proses penalaran dan 

penggunaan bukti dalam penyelesaian keadaan (situasi) yang meragukan 

(belum pasti). 



30 

 

 
 

Keterampilan menjelaskan terdiri dari berbagai komponen,yaitu: 

1) Merencanakan, mencakup: a) isi pesan (materi), mencakup menganalisis 

masalah secara keseluruhan, menentukan jenis hubungan yang ada antara unsur-

unsur yang dikaitkan itu, dan menggunakan hukum, rumus, atau generalisasi yang 

sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. 

2) Komponen menyajikan suatu penjelasan menurut Solihatin (2012: 56-73), 

yang mencakup: 

a) kejelasan, yang dapat dicapai dengan berbagai cara seperti: (1) bahasa yang 

jelas; (2) berbicara yang lancar; (3) mendefinisikan istilah-istilah teknis; dan 

(4) berhenti sejenak untuk melihat respon siswa/mahasiswa atau penjelasan 

siswa, 

b) penggunaan contoh dan ilustrasi, yang dapat mengikut pola induktif atau 

pola deduktif,  

c) pemberian tekanan pada bagian-bagian yang penting dengan cara: 

penekanan suara, membuat ikhtiar, atau mengemukakan tujuan, 

d) balikan tentang penjelasan yang disajikan dengan melihat mimik siswa atau 

mengajukan pertanyaan. 

Dalam menerapkan keterampilan menjelaskan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, atau akhir pelajaran sesuai 

dengan keperluan 

2) Penjelasan harus relevan dengan tujuan 

3) Materi yang dijelaskan harus bermakna 

4) Penjelasan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang 

siswa/mahasiswa 
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2.1.4.1.6   Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Wardani dan Joni (1985: 26) menerangkan bahwa diskusi merupakan 

suatu kegiatan yang biasa dilakukan dalam berbagai lapangn seperti dalam dunia 

politik, kegiatan sosial, perdagangan, kebudayaan , dan sebagainya. Diskusi 

kelompok kecil menurut Solihatin (2012: 56-73) merupakan salah satu bentuk 

kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. 

Komponen keterampilan yang perlu dimiliki oleh pimpinan diskusi kelompok 

kecil adalah sebagai berikut. 

1) Memusatkan perhatian, yang dapat dilakukan dengan cara: a) merumuskan 

tujuan diskusi secara jelas; b) merumuskan kembali masalah, jika terjadi 

penyimpangan, c) menandai hal-hal yang tidak relevan jika terjadi 

penyimpangan, serta d) merangkum hasil pembicaraan pada saat-saat 

tertentu. 

2) Memperjelas masalah atau urusan pendapat, dengan cara: a) menguraikan 

kembali atau merangkum uraian tersebut hingga menjadi jelas, b) meminta 

komentar siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu 

mereka memperjelas maupun mengembangkan ide tersebut c) menguraikan 

gagasan siswa dengan memberikan informasi tambahan atau contoh-contoh 

yang sesuai, hingga kelompok memperoleh pengertian yang lebih jelas.. 

3) Menganalisis pandangan siswa, dengan cara: a) meneliti apakah alasan yang 

dikemukakan punya dasar yang kuat, dan b) memperjelas hal-hal yang 

disepakati dan yang tidak disepakati. 

4) Meningkatkan urunan siswa/mahasiswa dengan cara: a) mengajukan 

pertanyaan kunci yang mennatang mereka untuk berpikir, b) memberi contoh 

pada saat yang tepat, c) menghangatkan suasana dengan mengajukan 
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pertanyaan yang mengundang perbedaan pendapat, d) memberikan waktu 

untuk berpikir, dan e) mendengarkan dengan penuh perhatian 

5) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dengan cara: a) memancing 

pendapat peserta yang enggan berpartisipasi, b) memberikan kesempatan 

pertama pada peserta yang enggan berpartisipasi, c) mencegah secara 

bijaksana peserta yang suka memonopoli pembicaraan, d) mendorong 

mahasiswa untuk mengomentari pendapat temannya, serta e) meminta 

pendapat siswa jika terjadi jalan buntu 

6) Menutup diskusi yang dapat dilakukan dengan cara: a) merangkum hasil 

diskusi, b) memberikan gambaran tindak lanjut, c) mengajak para siswa 

menilai proses diskusi yang telah berlangsung 

2.1.4.1.7   Keterampilan Mengelola Kelas 

Bolla dan Joni (1985: 51) mengemukakan pendapatnya tentang 

keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar dan optimal, dan keterampilan untuk 

mengembalikankondisi belajar yang optimal, apabila terdapat gangguan dalam 

proses belajar baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun yang 

bersifat gangguan yang berkelanjutan. Keterampilan mengelola kelas menurut 

Solihatin (2012: 56-73) adalah keterampilan dalam menciptakan dan 

mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar 

mengajar yang serasi dan efektif. Guru perlu menguasai keterampilan ini agar 

dapat: 

1) Mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu maupun 

klasikal dalam berperilaku yang sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang 

sedang berlangsung 
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2) Menyadari kebutuhan siswa, serta 

3) Memberikan respon yang efektif terhadap perilaku siswa 

Dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, perlu diingat prinsip berikut: 

1) Kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar, yang dapat menciptakan iklim 

kelas yang menyenangkan 

2) Menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk 

berpikir 

3) Menggunakan beragai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan 

4) Keluwesan guru dalam pelaksanaan tugas 

5) Penekanan pada hal-hal yang bersifat positif 

6) Penanaman disiplin diri sendiri 

Selanjutnya, dalam mengelola kelas, guru hendaknya menghindari hal-hal 

berikut: 

1) Campur tangan yang berlebihan 

2) Kelenyapan/penghentian suasana pembicaraan / kegiatan karena 

ketidakpastian guru 

3) Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri pelajaran 

4) Penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan disiplin diri 

5) Bertele-tele 

6) Pengulangan penjelasan yang tidak diperlukan 

2.1.4.1.8   Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Sesuai dengan makna yang terirat di dalam kata kelompok kecil dan 

perorangan maka secara fisik yang menandai bentuk pengajaran ini adalah 

terbatasnya jumlah siswa yang dihadapi guru, yaitu berkisar antara 3-8 orang 

untuk kelompok kecil, dan tentu saja seorang untuk perorangan. 
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Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

menurut Solihatin (2012 :56-73) memungkinkan guru/dosen mengelola kegiatan 

jenis ini secara efektif dan efisien serta memainkan perannya sebagai berikut. 

1) Organisator kegiatan belajar mengajar 

2) Sumber informasi bagi siswa 

3) Pendorong bagi siswa/mahasiswa untuk belajar 

4) Penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa 

5) Pendiagnosa dan pemberi bantuan kepada siswa seusai dengan kebutuhannya 

6) Peserta kegiatan yang punya hak dan kewajiban seperti peserta lainnya 

2.1.4.1.9   Keterampilan Menutup Pelajaran 

Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri pelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui 

tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran  (Rusman, 2014: 92). 

2.1.4.2 Aktivitas Siswa 

Sardiman (2011: 97) menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar,subjek 

didik/siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa dalam belajarsangat 

diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, proses belajar itu tidakmungkin akan 

berlangsung dengan baik. Yang dimaksud aktivitas belajar adalahaktivitasyang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar keduaaktivitas itu harus 

selalu berkait.Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa 

selamamengikuti pembelajaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Dierich 

(dalamSardiman, 2011: 101) menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

antara lain sebagai berikut: 
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a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan 

memberisaran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

c.  Listening activities, sebagai contoh mendengarkan : uraian, percakapan 

diskusi, musik, pidato. 

d.  Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

e.  Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f.  Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

g.  Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h.  Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

Berdasarkan konsep aktivitas siswa dari para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas belajar siswa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan perilaku pada 

diri siswa.  

2.1.4.3 Hasil Belajar 

Pengertian hasil belajar menurut Rifa’i dan Anni (2009: 85) hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami 

aktivitas belajar. Merujuk pemikiran Gagne (dalam Thobroni, 2012: 22-23) hasil 

belajar berupa hal-hal berikut.  
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a. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah, maupun penerapan 

aturan.  

b. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintetis fakta-konsep, dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas.   

c. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Keterampilan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah.  

d. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani.  

e. 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.  

Menurut Bloom (dalam Thobroni, 2012: 23-24) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), symthesis (mengorganisasikan, merencanakan, 



37 

 

 
 

membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah 

receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon), valuing (nilai), 

organnitation (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor 

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

ketrampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.  

Menurut Hamdani (2011: 303) dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar, 

guru harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

a. Valid, penilaian hasil belajar harus mengukur pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan 

standar kompetensi lulusan. 

b. Objektif, penilaian hasil belajar siswa hendaknya tidak dipengaruhi oleh 

subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, budaya, 

bahasa, gender, dan hubungan emosional. 

c. Transparan, penilaian hasil belajar harus dapat diketahui oleh semua pihak 

yang berkepentingan. 

d. Adil, penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan siswa. 

e. Terpadu, penilaian hasil belajar merupakan salah satu komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

f. Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian hasil belajar mencakup semua 

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, 

untuk memantau perkembangan kemampuan siswa. 

g. Bermakna, penilaian hasil belajar hendaknya mudah dipahami, mempunyai 

arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak. 

h. Sistematis, penilaian hasil belajar dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 
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i. Akuntabel, penilaian hasil belajar dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

j. Beracuan kriteria, penilaian hasil belajar didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu perubahan pada diri individu yang dapat di lihat dari tiga aspek, 

yaitu kognitif, afektif, serta psikomotorik. Dilihat dari aspek kognitif, peneliti 

akan mengolah data berupa hasil tes yang telah dilakukan oleh siswa sehingga 

akan diperoleh data berupa skor atau nilai dari masing-masing siswa.  

2.1.5 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.5.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Dalam Permendiknas No 22 tahun 2006, (KTSP) dinyatakan bahwa IPS 

adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada 

bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Penjelasan di atas dapat 

diartikan bahwa IPS merupakan studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial untuk 

membentuk warganegara yang baik, mampu memahami dan menganalisis kondisi 

dan masalah sosial serta ikut memecahkan masalah sosial kemasyarakatan. 

IPS menurut Sumantri(dalam Rudy Gunawan, 2013:17) merupakan suatu 

program pendidikan dan bukan sub disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan 

ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial ( Social 

Science), maupun ilmu pendidikan. Social Science Education (SSEC) dan 

National Council for Social Studies (NCSS) menyebut IPS sebagai “ Social 

Science Education” dan “Social Studies”. Dengan kata lain IPS mengikuti cara 

pandang yang bersifat terpadu dari jumlah mata pelajaran seperti geografi, 
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ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan 

sebagainya.  

Sumaatmadja (dalam Supriatna, 2008:1) mengemukakan bahwa "Secara 

mendasar pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan 

segala tingkah laku dan kebutuhannya”. IPS berkenaan dengan cara manusia 

menggunakan usaha memenuhi kebutuhan materinya, memenuhi kebutuhan 

budayanya, kebutuhan kejiwaannya, pemanfaatan sumber yang ada dipermukaan 

bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, dan lain sebagainya yang 

mengatur serta mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah pengetahuan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan  masyarakat, ilmu-ilmu sosial itu disederhanakan untuk 

tujuan pendidikan, sedangkan isi IPS adalah aspek- aspek geografi, ekonomi, ilmu 

politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi dan filsafat yang 

dalam praktik dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah. 

2.1.5.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 22 Tahun 2006, tujuan pembelajaran IPS di tingkat Sekolah Dasar adalah 

sebagaiberikut: 

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

lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan 
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4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global 

4.1.5.3 Ruang lingkup Muatan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS menurut Permendiknas (2006: 583) 

adalah sebagai berikut: 

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3. Sistem Sosial dan Budaya 

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan 

Berdasarkan ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial  yang telah dijelaskan, 

peneliti telah memilih materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian, 

yang mana telah disesuaikan dengan silabus dan waktu pelaksanaan penelitian di 

SDN Plalangan 04 Kota Semarang. Materi yang digunakan dalam penelitian 

adalah perjuangan mempersiapkan kemerdekaan indonesia. Materi tersebut 

termasuk dalam ruang lingkup mata pelajaran IPS. 

2.1.6 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD harus memperhatikan 

kebutuhan anak yang berusia antara 6-12 tahun. Anak dalam kelompok usia 7-11 

tahun menurut Piaget 1963 (dalam Gunawan, 2013: 82) berada dalam 

perkembangan keterampilan intelektual/kognitifnya pada tingkatan kongkrit 

operasional.  SD memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh,dan 

menganggap tahun yang akan sebagai waktu yang masih jauh. Yang  pedulikan 

adalah sekarang (kongkrit),dan bukan masa depan yang belum  pahami (abstrak). 

Konsep- konsep seperti waktu, perubahan,  kesinambungan (continuity), arah 

mata angin, lingkungan, ritual ,akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, 
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permintaan, atau kelangkaan adalah konsep-konsep abstrak yang dalam program 

studi IPS harus dibelajarkan kepada  SD.  

Berbagai cara dan teknik pembelajaran dikaji untuk memungkinkan 

konsep-konsep abstrak itu dipahami anak. Bruner 1978 memberikan pemecahan 

berbentuk jembatan bailey untuk mengkongkritkan yang abstrak itu dengan 

enactive, iconic, dan symbolic melalui percontohan dengan gerak tubuh, gambar, 

bagan, peta, grafik, lambang, keterangan lanjut, atau elaborasi dalam kata-kata 

yang dapat dipahami. Itulah sebabnya IPS SD bergerak dari yang kongkrit ke yang 

abstrak dengan mengikuti pola model lingkungan yang semakin meluas 

(expanding environment approach) dan model spiral dengan memulai dari yang 

mudah kepada yang sukar,  yang sempit menjadi lebih luas, dari yang dekat ke 

yang jauh. Pembelajaran IPS harusnya bisa membuat pola piker siswa berubah, 

dan bisa berguna bagi siswa. 

2.1.7 Model Cooperative Script 

2.1.7.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Rusman (2014: 202-203) pembelajaran kooperatif merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang 

dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Pada hakekatnya cooperative 

learning sama dengan kerja kelompok. Oleh karena itu, banyak guru yang 

mengatakan tidak ada sesuatu yang aneh dalam cooperative learning karena 

mereka beranggapan telah biasa melakukan pembelajaran kooperatif dalam 

bentuk belajar kelompok. 

Berdasarkan uraian tentang pembelajaran kooperatif ini, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tersebut memerlukan kerjasama 
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antar siswa dan saling ketergantungan dalam struktur pencapaian tugas, tujuan, 

dan penghargaan. Keberhasilan pembelajaran ini tergantung dari keberhasilan 

masing-masing individu dalam kelompok, di mana keberhasilan tersebut sangat 

berarti untuk mencapai suatu tujuan yang positif dalam belajar kelompok.  

Kelebihan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran di sekolah pasti memiliki kelebihannya masing-masing, 

begitu juga pembelajaran kooperatif, pasti memiliki beberapa kelebihan. Menurut 

Thobroni (2012: 291-292), kelebihan pembelajaran kooperatif, sebagai berikut. 

a. Jika dilihat dari aspek siswa, keunggulan pembelajaran kooperatif adalah 

memberi peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu 

pandangan, pengalaman yang diperoleh siswa belajar secara bekerja sama 

dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. 

b. Siswa dimungkinkan dapat meraih keberhasilan dalam belajar, melatih siswa 

untuk memiliki keterampilan, baik keterampilan berpikir (thinking skill) 

maupun keterampilan sosial (social skill). 

c. Siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar karena didorong dan 

didukung dari rekan sebaya. 

d. Siswa menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, kemampuan berpikir 

kritis. 

e. Siswa yang bersama-sama bekerja dalam kelompok akan menimbulkan 

persahabatan yang akrab yang terbentuk di kalangan siswa. 

f. Saling ketergantungan yang positif, adanya pengakuan dalam merespon 

perbedaan individu, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan 

kelas, suasana yang rileks dan menyenangkan, terjalinnya hubungan yang 

hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru. 
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Slavin (2014: 4), berpendapat bahwa ada banyak alasan yang membuat 

pembelajaran kooperatif memasuki jalur utama praktik pendidikan. Salah satunya 

adalah berdasarkan penelitian dasar yang mendukung penggunaan pembelajaran 

kooperatif untuk meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, dan juga akibat-

aikibat positif lainnya yang dapat mengembagkan hubungan antar kelompok, 

penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang akademik, dan 

meningkatkan rasa harga diri. Alasan lain adalah tumbuhnya kesadaran bahwa 

para siswa perlu belajar untuk berpikir, menyelesaikan masalah, dan 

mengintegrasikan serta mengimplikasikan kemampuan dan pengetahuan mereka, 

dan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sarana yang sangat baik untuk 

mencapai hal-hal semacam itu. 

2.1.7.2 Pengertian Model Cooperative Script 

Model cooperative script merupakan model pembelajaran yang 

membantu siswa berfikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada pembelajaran 

siswa juga dilatih untuk saling bekerjasama satu sama lain dalam suasana yang 

menyenangkan. Cooperative script juga memungkinkan siswa untuk menemukan 

ide - ide pokok dari gagasan besar yang disampaikan oleh guru (Miftahul 

Huda,2013) 

2.1.7.2.1 Langkah-langkah Model Cooperative Script 

1. Guru membagi peserta didik untuk berpasangan 

2. Guru membagi wacana/materi untuk dibaca dan dibuat ringkasannya. 

3. Guru dan peserta didik menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapada yang berperan sebagai pendengar. 
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4. Sesuai kesepakatan, Pembicara membacakan ringkasannnya selengkap 

mungkin, dengan memasukkan ide-ide pokok kedalam ringkasannya.  

Sedangkan peserta didik yang lain berperan : 

a. Menyimak/menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap 

b. Membantu mengingat, menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan 

dengan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. 

5. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan 

sebaliknya. Dan lakukan kembali kegiatan seperti diatas ( langkah kegiatan 4) 

6. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi pelajaran. 

( Aris Shoimin, 2014 ) 

2.1.7.2.2  Kelebihan Model Cooperative Script 

(Huda, 2014) ada 7 kelebihan model cooperative script yaitu: 

1. Dapat menumbuhka ide -ide atau gagasan baru, daya berpikir kritis, serta 

mengembangkan jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal baru yang 

diyakini benar; 

2. Mengajarkan siswa untuk percaya pada guru dan lebih percaya lagi pada 

kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain dan 

belajar dari siswa lain; 

3. Mwndorong siswa untuk berlatih memecakan masalah dengan 

mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan ide siswa dengan 

ide temannya; 

4. Membantu siswa beajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang kurang 

pintar serta menerima perbedaan yang ada; 

5. Memotivasi siswa yang kurang pandai agar bisa mengungkapkan 

pemikirannya; 
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6. Memudahkan siswa berdiskusi dan berinteraksi sosial; 

7. Meningkatkan kemampuan berfikir kreatif. 

2.1.8 Media Pembelajaran  

“Media pembelajaran merupakan alat yang bisa merangsang siswa untuk 

terjadinya proses belajar” Hamdani (2011: 244). Ely (dalam Hamdani, 2011:243) 

mengemukanan kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang secara 

harfiah berarti perantara, dan pengantar, yaitu pengantar sumber pesan dengan 

pemerima pesan. 

Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar 

demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran pada 

khususnya. Arsyad (2013: 3) mengemukakan bahwa media dalam proses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis. 

Dalam pembuatannya, powerpoint yang digunakan sebagai sumber belajar 

dan media harus memiliki tampilan yang menarik sehingga siswa ingin 

mengetahui apa yang ada di dalam powerpoint. Kriteria powerpoint yang menarik 

yaitu dalam media powerpoint harus terdapat animasi tulisan maupun animasi 

gambar, sedangkan pemilihan warna pada huruf harus tepat supaya siswa tertarik 

memperhatikan media powerpoint yang disampaikan. Selain itu, media 

powerpoint yang baik dapat mencipatakan interaksi dua arah antara guru dan 

siswa di kelas (Indriana, 2011: 150). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. 

2.1.8.1 Pengertian Media PowerPoint 
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Microsoft PowerPoint merupakan sebuah software yang berbasis multi 

media (Daryanto, 2013:157). Program powerpoint merupakan satu software yang 

dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan 

menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relative murah, 

karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data (data 

storage) (Susilana, 2009:101).  

2.1.8.2 Langkah Penggunaan Media PowerPoint 

Menurut Sanjaya (2012) langkah-langkah penggunaan media powerpoint yaitu :  

1. Persiapan 

 Kenali medan atau tempat presentasi berlangsung. 

 Kumpulkan informasi tentang audiens. 

2. Penyajian 

 Pastikan semua yang hadir mengetahui tujuan yang hendak dicapai. 

 Usahakan ruangan tetap terang sekalipun menggunakan alat presentasi yang 

diproyeksikan seperti LCD atau OHP. 

 Ketika presentasi berlangsung, jaga kontak pandang dengan audiens. 

 Gunakan teknik masking dan petunjuk untuk memusatkan perhatian audiens 

pada hal-hal yang memerlukan penekanan. 

 Setiap selesai menyajikan satu pokok permasalahan, pastikan audiens 

memahaminya dengan benar. 

 Selipkan humor yang sesuai dengan latar belakang audiens. 

3. Penutup 

 Pastikan audiens memahami materi yang kita presentasikan. 

 Buatlah pokok-pokok materi yang telah kita sajikan. 

2.1.8.3 Kelebihan Media PowerPoint 
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Menurut Daryanto (2013:158), Media powerpoint memiliki beberapa kelebihan, 

antara lain:  

1. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik 

animasi teks maupun animasi gambar atau foto;  

2. lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan 

ajar yang tersaji;  

3. pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik;  

4. tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang 

disajikan;  

5. dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-

ulang; dapat disimpan dalam bentuk data optic atau magnetik 

(CD/Disket/Flashdisk) sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. 

2.1.9 Penerapan Langkah - Langkah Model Cooperative Script Berbantuan 

Media PowerPoint 

Berikut adalah penerapan langkah-langkah pembelajaran menggunakan 

model cooperative script berbantuan media powerpoint yang diterapkan pada 

pembelajaran IPS di  kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang, yaitu: 

Langkah-langkah 

Pendekatan 

Scientific  

* 

Langkah-

langkah Model 

Cooperative 

Script 

** 

Langkah-

langkah Media 

PowerPoint 

*** 

Keterampilan 

Guru 

Aktivitas 

Siswa 

1) Mengamati: 

guru memfasili-tasi 

peserta di-dik 

untuk mela-kukan 

penga-matan, 

melatih mereka 

untuk 

memperhatikan 

(melihat, mem-

baca, mende-ngar) 

hal yang penting 

1) Guru 

membagi 

peserta didik 

untuk 

berpasangan 

1) Kenali medan 

atau tempat 

presentasi 

berlangsung. 

1) Guru membagi 

peserta didik 

untuk 

berpasangan 

Siswa duduk 

bersebelahan 

dengan 

pasangannya 
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dari suatu benda 

atau objek. 

2) Menanya: guru 

membuka ke-

sempatan seca-ra 

luas kepada peserta 

didik untuk 

bertanya mengenai 

apa yang sudah di-

lihat, disimak , 

dibaca atau dilihat. 

 

2) Guru 

membagi 

wacana/materi 

untuk dibaca 

dan dibuat 

ringkasannya 

2) Kumpulkan 

informasi 

tentang 

audiens. 

2) Guru 

memperhatikan 

siswa saat 

mengamati 

materi 

menggunakan 

media 

powerpoint lalu 

membagi 

wacana/materi 

untuk dibaca 

dan dibuat 

ringkasannya 

Siswa 

mengamati 

materi yang 

ditampilkan 

melalui 

powerpoint 

yang 

ditampilkan 

lalu membaca 

materi dan 

membuat 

ringkasan 

materi 

3) Menalar: 

memproses  in-

formasi yang sudah 

dikum-pulkan baik 

ter-batas dari hasil 

kegiatan me-

ngumpulkan/ 

eksperimen 

maupun hasil dari 

kegiatan 

mengamati 

 

3) Guru dan 

peserta didik 

menetapkan 

siapa yang 

pertama 

berperan 

sebagai 

pembicara dan 

siapada yang 

berperan 

sebagai 

pendengar.. 

3) Pastikan 

semua yang 

hadir 

mengetahui 

tujuan yang 

hendak 

dicapai. 

3) Guru 

menetapkan 

siapa yang 

pertama 

berperan 

sebagai 

pembicara dan 

siapada yang 

berperan 

sebagai 

pendengar 

Siswa 

menetapkan 

siapa yang 

pertama 

berperan 

sebagai 

pembicara 

dan siapada 

yang 

berperan 

sebagai 

pendengar. 

4) Mencoba: 

melakukan ek-

sperimen atau 

kegiatan perco-

baan. 

4) Sesuai 

kesepakatan, 

Pembicara 

membacakan 

ringkasannnya 

selengkap 

mungkin, 

dengan 

memasukkan 

ide-ide pokok 

kedalam 

ringkasannya 

4) Usahakan 

ruangan tetap 

terang 

sekalipun 

menggunakan 

alat presentasi 

yang 

diproyeksikan 

seperti LCD 

atau OHP 

4) Guru 

mengawasi 

Pembicara dan 

pendengar 

membacakan 

ringkasannnya 

selengkap 

mungkin, 

dengan 

memasukkan 

ide-ide pokok 

kedalam 

ringkasannya 

Siswa 

(pembicara) 

membacakan 

ringkasannny

a selengkap 

mungkin, 

dengan 

memasukkan 

ide-ide pokok 

kedalam 

ringkasannya. 

5) 

Mengkomunikasik

an: Menyampaikan 

hasil pengama-tan, 

kesimpulan 

5) Bertukar 

peran, semula 

sebagai 

pembicara 

ditukar menjadi 

5) Ketika 

presentasi 

berlangsung, 

jaga kontak 

pandang 

5) Guru meminta 

siswa untuk 

bertukar peran 

yang semula 

sebagai 

siswa 

bertukar 

peran yang 

semula 

sebagai 
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berdasarkan ha-sil 

analisis se-cara 

lisan, ter-tulis, atau 

me-dia lainnya. 

pendengar dan 

sebaliknya 

dengan 

audiens. 

pembicara 

ditukar menjadi 

pendengar dan 

sebaliknya 

pembicara 

ditukar 

menjadi 

pendengar 

dan 

sebaliknya 

 6) Guru dan 

siswa bersama-

sama membuat 

kesimpulan 

materi pelajaran. 

6) Gunakan 

teknik masking 

dan petunjuk 

untuk 

memusatkan 

perhatian 

audiens pada 

hal-hal yang 

memerlukan 

penekanan. 

6) Guru 

membimbing 

siswa membuat 

kesimpulan dari 

pembelajaran 

yang telah 

dilaksanakan 

Siswa 

membuat 

kesimpulan 

dari 

pembelajaran 

yang telah 

dilaksanakan 

  7) Setiap selesai 

menyajikan satu 

pokok 

permasalahan, 

pastikan audiens 

memahaminya 

dengan benar. 

  

  8) Selipkan 

humor yang 

sesuai dengan 

latar belakang 

audiens. 

  

  9) Pastikan 

audiens 

memahami materi 

yang kita 

presentasikan. 

  

  10) Buatlah 

pokok-pokok 

materi yang telah 

kita sajikan 

  

Tabel 2.1 : Penerapan langkah-langkah model cooperative script 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian oleh Lynda S. Hodgson,dkk (2013) dari Virginia 

Commondwealth University, Virginia, U.S.A, dari International Journal of Case 

Method Research & Application  berjudul “Harnessing Multimedia and 

Interactive Assessment Technologies To Promote And Evaluate Cognitive 
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Progression And Critical Thinking In The Classroom” Menunjukkan hasil bahwa 

media powerpoint dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa di 

kelas.  

Penelitian oleh Nouri dan Shahid (2005) dari The College of New Jersey 

Ewing, New Jersey USA, dari Global Perspectives on Accounting Education  

berjudul “The Effect Of Powerpoint Presentations On Student Learning And 

Attitudes” Menunjukkan hasil bahwa  powerpoint dapat meningkatkan belajar 

siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2013) dengan judul 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Cooperative Script 

Dengan Media Audiovisual Pada Siswa Kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota 

Semarang.Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru dalam mengajar pada 

siklus I memperoleh skor 34 yang masuk dalam kategori baik (B), pada siklus II 

memperoleh skor 39 yang termasuk dalam kategori baik (B), dan terjadi 

peningkatan lagi pada siklus III dengan mendapatkan skor 47 yang masuk dalam 

kategori sangat baik (SB). Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 15 yang 

masuk dalam kategori cukup (C), kemudian meningkat pada siklus II memperoleh 

skor 21 yang termasuk dalam kategori baik (B), dan terjadi peningkatan lagi pada 

siklus III dengan mendapatkan skor 23 yang masuk dalam kategori sangat baik 

(SB). Sedangkan untuk hasil belajar siswa, siklus I, diperoleh persentase 

ketuntasan 66%, pada siklus II diperoleh 73%, dan pada siklus III diperoleh 83%. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa melalui model Cooperative Script dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 
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Penelitian yang dilakukan oleh mustajab (2012) dengan judul  Penerapan 

Metode Pembelajaran Cooperative Script Untuk Meningkatkan Partisipasi Belajar 

Siswa Kelas VIII A Smp Negeri 2 Karanggayam Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran di kelas VIII A SMP Negeri 2 Karanggayam 

tergolong rendah. Berdasarkan hasil observasi awal, tingkat partisipasi siswa 

sebesar 57,02%. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan partisipasi belajar siswa menggunakan metode pembelajaran 

cooperative script. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan subyek penelitian kelas VIII A SMP Negeri 2 Karanggayam tahun 

pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 38 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Juli 2012 pada pokok bahasan Gaya.Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu lembar observasi partisipasi siswa, angket partisipasi siswa, 

angket respon siswa terhadap pembelajaran, dan tes akhir siklus.Analisis data 

menggunakan teknik persentase yang dihitung dengan bantuan Microsoft Excel 

2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwametode pembelajaran cooperative 

script dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 

Karanggayam tahun pelajaran 2012/2013. Partisipasi belajar siswa meningkat dari 

57,02% pada pra siklus menjadi 64,91% pada siklus 1 dan meningkat kembali 

menjadi 75,88% pada siklus 2. Peningkatan partisipasi belajar siswa ikut 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-

rata tes semester yang lalu sebesar 58 meningkat menjadi 71 pada tes akhir siklus 

1 dan meningkat lagi menjadi 81 pada tes akhir siklus 2. Respon siswa pun sangat 

positif terhadap pembelajaran cooperative script. Respon siswa terhadap 

pembelajaran sebelumnya sebesar 66,8% sedangkan respon siswa terhadap 
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pembelajaran cooperative script sebesar 69% dan meningkat pada siklus 2 

menjadi 75,4%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ruminah (2014) dengan judul Upaya 

Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar Matematika Melalui Metode 

Cooperative Script Pada Siswa Kelas VIIIa SMP N 1 Binangun Cilacap Pada 

siklus I rata-rata prestasi belajar matematika siswa meningkat. Dari tes evaluasi 

dengan 20 soal item dan gugur 5 item yang telah di ujikan nilai ratarata siswa 

mencapai 73,1. Pada siklus I mengalami peningkatan jumlah siswa yang mencapai 

nilai KKM sebanyak 18 siswa, sehingga presentase ketuntasan baru mencapai 

60%. Pada siklus I ratarata prestasi belajar memang sudah meningkat, tetapi 

belum mencapai semua indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu presentase 

nilai siswa yang mencapai nilai KKM belummencapai 75% sehingga siklus II 

dilakukan. Pada siklus II prestasi belajar matematika siswa meningkat dengan 

nilai rata-rata 83,7 dari 20 soal item dan gugur 3 item yang diujikan dan jumlah 

siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 26 siswa dengan porsentase ketuntasan 

86,67%. Pada siklus II ini semua aspek yang diteliti sudah memenuhi kriteria yang 

diharapkan baik minat belajar matematika siswa maupun prestasi belajar 

matematika siswa dan penelitian pun berhenti pada siklus II. Dengan demikian 

minat belajar matematika siswa dilihat dari rata-rata persentase minat hasil lembar 

obsevasi dan hasil angket minat meningkat, prestasi belajar matematika siswa 

dilihat dari rata-rata nilai tes evaluasi siswa juga meningkat, demikian dengan 

prosentase siswa yang mencapai nilai KKM sudah mencapai 75% , maka dapat 

dikatakan bahwa indikator keberhasilan dalam penelitian ini sudah tercapai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nining (2014) dengan judul Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Melalui Metode Cooperative Script Pada 
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Siswa Kelas VIII SMP Darul Hikmah Makassar. Penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (classroom action research) yang bertujuan untukmengetahui 

apakah metode pembelajaran Cooperative Script dapat meningkatkan hasil belajar 

fisika siswa kelas VIII SMP Darul Hikmah Makassar. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII SMP Darul Hikmah Makassar pada semester genap tahun 

pelajaran 2013/2014 dengan jumlah siswa 46 orang. Penelitian ini dilaksanakan 

sebanyak dua siklus, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes hasil 

belajar dan observasi. Data hasil belajar dianalisis dengan menggunakan analisis 

kuantitatif dan data hasil observasi dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 68,48. 

Sedang pada siklus II diperoleh nilai rata-rata siswa sebesar 73,55. Hal ini 

memperlihatkan adanya peningkatan hasil belajar fisika. Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkan metode pembelajaran Cooperative 

Script pada siswa kelas VIII SMP Darul Hikmah Makassar dalam proses 

pembelajaran, maka hasilbelajar fisika, dan keaktifan siswa dapat meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Achmadi (2014) dengan judul Penerapan 

Model Assure Dengan Menggunakan Media PowerPoint Dalam Pembelajaran 

Bahasa Inggris Sebagai Usaha Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas X Man Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013 Berdasarkan hasil data pada 

pretes, siklus pertama, kedua dan ketiga dapat di lihat pembelajaran bahasa Inggris 

dengan model ASSURE dan media powerpoint benar-benar dapat meningkatkan 

hasil belajar secara universal. Secara individu hasil belajar siswa mulai dari pretes 

sampai siklus ketiga mengalami peningkatan, sedangkan secara universal dapat 

dilihat dari nilai rata-rata pretes 64, pada siklus pertama 68, pada siklus kedua 74, 

dan pada siklus ketiga 79,52. Selain ditinjau dari nilai rata-rata, dapat diketahui 
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juga dari ketuntasan belajar yang didasarkan pada KKM adalah mulai dari pretes 

ketuntasannya hanya 47%, siklus pertama 57%, siklus kedua 86%, siklus ketiga 

100%.  

Penelitian yang dilakukan Malakhati (2014) dengan judul  Penerapan 

Model Numbered Head Togeher Berbantuan Microsoft PowerPoint untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Kelas IV SDN Salaman Mloyo Kota 

Semarang. Hasil penelitian ini adalah keterampilan guru pada siklus 1 

mendapatkan skor 25 dengan kriteria cukup, siklus 2 mendapatkan skor 31 dengan 

kriteria baik, dan siklus 3 mendapatkan skor 41 dengan kriteria sangat baik. 

Aktivitas siswa pada siklus 1 mendapatkan skor 25 dengan kriteria cukup, siklus 

2 mendapatkan skor 30,52 dengan kriteria baik, dan siklus 3 mendapatkan skor 

36,92 dengan kriteria baik. Hasil belajar siswa siklus 1 mendapatkan nilai rata-

rata 66,4 dengan ketuntasan klasikal 52 %, siklus 2 sebesar 73,49 dengan kriteria 

ketuntasan klasikal 72 %, dan siklus 3 mendapatkan rata-rata sebesar 80,64 

dengan kriteria ketuntasan 88 %. Hasil penelitian tersebut telah menunjukkan 

bahwa indikator keberhasilan telah tercapai sehingga penelitian ini dinyatakan 

berhasil.  

Penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2013) dengan judul Penggunaan 

PowerPoint Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Pada Pembelajaran 

IPS. Permasalahan penelitian ini adalah masih rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas IV A SD Negeri 1 Sukaraja Tiga 

Lampung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan media PowerPoint. Penelitian ini 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tiga siklus yang 
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setiap siklusnya terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Data dikumpulkan melalui lembar observasi dan 

instrumen tes pada setiap siklus. Analisis data menggunakan analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa 

penggunaan media powerpoint pada pembelajaran IPS kelas IV A SD Negeri 1 

Sukaraja Tiga Lampung Timur dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata aktivitas siswa pada siklus I (57,29), 

siklus II (65,63) dan siklus III (78,96). Rata-rata aktivitas siswa pada siklus I ke 

siklus II meningkat sebesar 8,34, dan pada siklus II ke siklus III meningkat sebesar 

13,33 Kemudian untuk rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I (66,58), siklus II 

menjadi (71,67) dan siklus III sebesar (78,58). Peningkatan nilai rata-rata kelas 

dari siklus I ke siklus II sebesar 5,09 dan pada siklus II ke siklus III meningkat 

sebesar 6,91. Sedangkan ketuntasan belajar pada siklus I (45,83%), siklus II 

(62,5%), dan siklus III (87,5%) dari jumlah keseluruhan 24 orang siswa. 

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

Melalui Model Cooperative Script Berbantuan Media PowerPoint Di Kelas V 

SDN  Plalangan 04 Kota Semarang”. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan hasil observasi di kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang 

menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pembelajaran, hal ini 

ditunjukkan dengan hasil ulangan harian pada semester I tahun ajaran 2014 / 2015 

mata pelajaran pada siswa kelas V. Dari 23 siswa hanya 8 siswa yang mendapat 

nilai di atas kkm sedangkan sisanya 15 siswa nilainya di bawah kkm., yaitu 65. 
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Peneliti akan memperbaiki kualitas pembelajaran IPS di kelas V SDN 

Plalangan 04 Kota Semarang dengan menerapkan model cooperative script 

dengan media powerpoint agar dapat membantu guru dalam memberikan materi 

dengan baik sehingga hasil belajar siswa akan mencapai hasil yang memuaskan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian tindakan 

kelas ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bagan 2.1 Kerangka berpikir 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir yang telah diuraikan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah Penerapan model pembelajaran cooperative script berbantuan media 

powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas V SDN 

Plalangan 04 Kota Semarang.

Kondisi Awal 

Tindakan 

Kondisi Akhir 

1. Sembilan keterampilan dasar mengajar belum dilaksanakan 

secara optimal oleh guru 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS belum optimal 

ditandai dengan siswa kurang berpartisipasi aktif selama 

pembelajaran. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS masih rendah 

ditandai dengan,dari 23 siswa hanya 8 siswa yang mendapat 

nilai di atas kkm sedangkan sisanya 15 siswa nilainya di 

bawah kkm., yaitu 65. 

 

Guru menerapkan model pembelajaran cooperative script 

berbantuan media powerpoint. 

1. Sembilan keterampilan dasar mengajar dilaksanakan oleh 

guru secara optimal. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran cooperative script dengan media powerpoint 

dapat meningkat. 

3. Hasil belajar siswa dapat meningkat  dalam 

pembelajaranIPS melalui model pembelajaran cooperative 

script dengan media powerpoint dapat meningkat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah Guru dan siswa kelas V. Siswa kelas V 

berjumlah 23 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Plalangan 04 Kota Semarang. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah  

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS materi perjuangan 

mempersiapkan kemerdekaan indonesia menggunakan model cooperative 

script berbantuan media powerpoint. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS materi perjuangan mempersiapkan 

kemerdekaan indonesia menggunakan model cooperative script berbantuan 

media powerpoint. 

3. Hasil belajar materi perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

menggunakan model cooperative script berbantuan media powerpoint. 

3.3 Prosedur atau Langkah-langkah PTK 

Daryanto (2011:4) menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui 

refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas 

sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Secara garis besar ada empat 

tahapan dalam model penelitian tindakan yaitu: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 
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3) pengamatan; 4) refleksi. Fase-fase dalam penelitian tindakan dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

 

     (Arikunto, 2014:16) 

Bagan 3.1 Prosedur penelitian tindakan kelas 

3.3.1 Perencanaan  

Dalam tahap rancangan ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Selain itu 

peneliti juga menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus untuk diamati kemudian membuat sebuah instrumen 

pengamatan (Arikunto, 2014:17-18). Dalam tahap perencanaan ini peneliti 

membuat perencanaan sebagai berikut:  

1  Menetapkan materi pokok yang menjadi sumber masalah rendahnya hasil 

belajar siswa. 

2 Menetapkan rencana siklus penelitian 

3 Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

4 Menyiapkan bahan ajar serta media yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

5 Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa untuk 

melihat tingkat penguasaan materi siswa pada tiap siklusnya. 
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3.3.2 Pelaksanaan Tindakan  

Daryanto (2011:26) Pelaksanaan tindakan merupakan tahap implementasi 

(pelaksanaan) dari semua rencana tindakan yang telah dibuat.Pelaksanaan sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya yaitu menerapkan model  

pembelajaran cooperative script berbantuan media powerpoint. Dalam 

pelaksanaan PTK ini dilaksanakan  dalam tiga  siklus dengan satu kali pertemuan 

setiap siklusnya. 

3.3.3 Observasi 

Tahap observasi ini sebenarnya berjalan bersamaan dengan tahap 

pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini guru guru sebagai peneliti melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlikan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung (Daryanto:2011) 

Kegiatan observasi ini dilakukan secara kolaboratif dengan guru untuk 

mengamati keterampilan guru dan aktivitassiswa saat pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran cooperative script dengan media powerpoint menggunakan 

instrument yang telah disediakan, serta memberikan tes untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. 

3.3.4 Refleksi 

Dengan dibantu oleh hasil analisis data, guru merenungkan diri: mengapa 

satu kejadian berlangsung? Dan mengapa seperti itu kejadiannya(Daryanto:2011). 

Dari kegiatan refleksi ini guru dapat menetapkan apa yang telah dicapai, apa yang 

belum dapat dicapai dan apa yang masih perlu diperbaiki lagi pada siklus 

berikutnya. 
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3.4 Siklus Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, setiap siklus terdiri dari satu 

pertemuan 

3.4.1.1 Perencanaan 

a. Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP. 

b. Menyiapkan sumber belajar dan media powerpoint. 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar soal beserta 

kunci jawabannya. 

d. Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan dan aktivitas siswa. 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdo’a. 

b. Guru melakukan presensi. 

c. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

Kegiatan Pendahuluan (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang materi 

BPUPKI dan PPKI. 

b. Guru memberi motivasi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Siswa membaca materi awal BPUPKI dan PPKI secara ringkas 

menggunakan media powerpoint yang disediakan gurusebagai 

pengantar. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. 
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c. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 2 orang. 

d. Guru membagikan bacaan tentang materi BPUPKI dan PPKI. 

e. Siswa membaca bacaan  materi yang telah dibagikan oleh guru. 

f. Siswa meringkas materi. 

g. Guru meminta siswa untuk menyampaikan kembali materi yang telah 

diringkas tadi.  

h. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 

pembicaradan siapa yang berperan sebagai pendengar.  

i. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, 

denganmemasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya.  

j. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar 

dansebaliknya.  

k. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

l. Siswa mengerjakan LKS dengan merangkum materi yang telah 

ditampilkan melalui powerpoint secara berkelompok. 

m. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

n. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

o. Kelompok lain memberikan sanggahan atau tanggapan. 

p. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah 

melakukan presentasi, dan yang menanggapi. 

q. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum jelas.  

Kegiatan Penutup ( ± 20 menit ) 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran 

dan menampilkannya dalam powerpoint. 
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b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru mengakhiri pelajaran. 

3.4.1.3 Observasi 

Keterampilan guru dan aktivitas siswa diamati untuk mengetahui 

keberhasilan pembelajaran pada materi BPUPKI dan PPKIselama proses 

pembelajaran berlangsung. 

3.4.1.4 Refleksi 

a.  Menganalisis keefektifan pelaksanaan pembelajaran  pada siklus I 

b.  Menelaah hasil penilaian proses dan hasil pembelajaran  siklus I 

c.  Menemukan permasalahan yang terjadi pada pembelajaran  pada siklus  

d.  Membuat perencanaan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang 

timbul pada pembelajaran pada siklus I. 

3.5 Data dan cara Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model cooperative script dengan media powerpoint 

yang diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus 

ketiga, hasil evaluasi dan hasil wawancara guru kelas (observer).  

3.5.1.2 Guru 

Sumber data diperoleh dari pengamatan aktivitas guru dalam mengajar. 

3.5.1.3 Data dokumen 

Sumber data dokumen dalam penelitian ini berupa data awal nilai hasil tes 

sebelum dilakukan tindakan, hasil pengamatan, dan hasil foto selama proses 

pembelajaran.  
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3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Menurut (Arikunto 2014: 131) data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa)  

dapat dianalisis secara deskriptif ,dalam hal ini peneliti menggunakan analisis 

statistik deskriptif.  

Data kuantitatif didapatkan dari perolehan hasil belajar yang diperoleh 

siswa kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang yang diambil selama 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran cooperative script dengan  

menggunakan media powerpoint. 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

didapatkan dari hasil observasi selama tindakan berlangsung dengan format 

lembar observasi berupa keterampilan guru dalam pembelajaran dan aktivitas 

siswa selama mengikuti pembelajaran di kelas. Data kualitatif diwujudkan dengan 

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

dikategorikan menjadi sangat baik, baik, cukup dan kurang. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.3.1 Teknik Non Tes 

Teknik non tes yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati 

(Poerwanti, 2008: 3.22). 
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Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa 

dalam pembelajaran perjuangan mempersiapkan kemerdekaan indonesia melalui 

model cooperative script berbantuan media powerpoint selama pelaksanaan 

tindakan dalam penelitian berlangsung. Lembar observasi ini berupa indikator-

indikator yang nampak pada guru maupun siswa, kemudian dinilai seberapa 

terampil guru dan seberapa aktif siswa. Lembar observasi ini merupakan data 

kuantitatif yang kemudian dideskripsikan untuk menentukan tingkat keterampilan 

guru serta aktivitas siswa. 

2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan guru untuk mendeskripsikan tentang 

keaktifan belajar siswa dan proses pembelajaran yang berlangsung menggunakan 

model pembelajaran cooperative script dengan media powerpoint. Catatan 

lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan 

sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 

3. Dokumentasi  

Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan 

bahkan untuk meramalkan jawaban dari focus perasalahan penelitian (Iskandar, 

2011: 73). 

Teknik dokumentasi digunakan  untuk memperkuat data yang kita peroleh 

dalam observasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil foto siswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Dokumen yang digunakan  berupa daftar 

nilai siswa, daftar nama siswa, Rencana Pelaksanan Pembelajaran dan lain-lain 

yang berfungsi untuk mengetahui segala hal yang berhubungan dengan orang 

yang diteliti. 
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3.5.4.5 Teknik Tes 

Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman 

dan penguasaanya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai 

dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008: 1.5). 

Sejalan dengan itu, Sugiyono (2010: 266) instrumen berupa tes ini dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi. 

Untuk mengukur kemampuan dasar antara lain: tes untuk mengukur inteligensi 

(IQ), tes minat, tes bakat khusus, dan sebaganya. 

Dalam penelitian ini, teknik tes yang digunakan adalah tes tertulis berupa 

soal evaluasi yang dikerjakan siswa pada akhir pembelajaran serta Lembar Kerja 

siswa (LKS) selama proses pembelajaran berlangsung. Tes dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau hasil belajar 

yang diberikan secara individu untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa , 

dilaksanakan pada pembelajaran siklus I, II dan III 

3.5.4 Teknik Analisa 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. 

3.5.4.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis 

denganmenggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau 
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rerata, skormaksimal, skor minimal. Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan 

dalambentuk persentase. 

Adapun langkah-langkahnya adalah: 

1. Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis dengan rumus: 

N = 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 

Nilai Siswa diambil dari kegiatan evaluasi dengan rumus skor yang 

diperoleh/jumlah jawaban yang benar dibagi skor maksimal/jumlah skor jika 

jawaban benar semua kemudian dikalikan 100. 

Keterangan: 

B = Skor yang diperoleh 

St = Skor maksimal 

N = Nilai 

(Poerwanti, 2008 : 6.3) 

2. Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal dan penyajian data kuantitatif 

dipaparkan dalam bentuk persentase. Adapun rumusnya adalah: 

F’ =
𝑓𝑛

Σf 
 x 100% 

Presentase frekuensi/ketuntasan belajar secara klasikal diperoleh dari frekuensi 

yang muncul/jumlah siswa yang tuntas dibagi dengan jumlah frekuensi/jumlah 

frekuensi kemudian dikalikan 100%. 
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Keterangan: 

Σf = jumlah frekuensi 

fn = frekuensi yang muncul 

f’ = Persentase frekuensi 

(Herrhyanto, 2008: 2.23) 

Ketuntasan belajar individu =
Σ nilai yang diperoleh siswa

Σ nilai maksimal
 x 100 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

Individual  Klasikal 

< 65 < 75%  Tidak tuntas  

≥ 65 ≥ 75%  Tuntas  

 

3.5.4.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data lembar hasil observasi aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran perjuangan mempersiapkan kemerdekaan 

indonesia dengan model pembelajaran cooperative script dengan media 

powerpoint, serta hasil catatan lapangan dan wawancara dianalisis dengan analisis 
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deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrumen pengamatan keterampilan guru dan instrumen pengamatan aktivitas 

siswa. Poerwanti dkk (2008: 6.9), menjelaskan dalam bentuk contoh instrumen 

untuk mengukur minat peserta didik yang telah berhasil dibuat adalah 10 butir. 

Jika rentangan yang dipakai adalah 1 – 5 maka skor terendah adalah 10 dan skor 

tertinggi adalah 50. Dengan demikian mediannya adalah (10 + 50)/2 yaitu sebesar 

30. Jika dibagi menjadi 4 kategori maka skala 10 – 20 termasuk tidak berminat, 

21 – 30 kurang berminat, 31 – 40 berminat dan skala 41 – 50 sangat berminat. 

Maka dari contoh tersebut untuk menentukan skor dalam 4 kategori, langkah 

langkah yang ditempuh yaitu: 

1. Menentukan skor maksimal dan skor minimal, 

2. Menentukan median dari data skor yang diperoleh dengan, 

3. Membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang). 

Jika: 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyak skor = (T-R) + 1 

Q1 = kuartil pertama 

Untuk rumus yang digunakan adalah (Herrhyanto, 2008: 5.3). 

Letak Q1 =
1

4
 (n + 2) untuk n genap atau Q1 = 

1 

4
(𝑛 + 1)untuk data ganjil 

Letak Q2 = 
2

4
(𝑛 + 1)untuk data genap maupun data ganjil 
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Letak Q3 = 
3

4
 (n +  1) untuk data genap atau Q3 = 

3

4
(n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal, maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut; 

Tabel 3.2 

Kategori Kriteria Ketuntasan 

Kriteria ketuntasan  Kategori  

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik  

Q2 ≤ skor < Q3  Baik  

Q1 ≤ skor < Q2  Cukup  

R ≤ skor < Q1  Kurang  

 

Tabel 3.3 

Deskripsi Kualitatif  Keterampilan guru 

Skor Nilai  

29,75≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

22,5 ≤ skor < 29,75 Baik 

17,25≤ skor < 22,5 Cukup 

9 ≤ skor < 17,25 Kurang 

 

Tabel 3.4 

Deskripsi Kualitatif Aktifitas Siswa 

Skor Nilai 

23,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

17,5  ≤ skor < 23,25 Baik (B) 

11,75 ≤ skor < 17,5 Cukup (C) 

7 ≤ skor <  11,75 Kurang (D) 
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3.6  Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dengan model cooperative script berbantuan media 

powerpoint pada siswa kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang dapat dikatakan 

berhasil jika : 

1. Ketrampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model cooperative scrip 

berbantuan media powerpoint meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 

baik (B). 

2. Aktivitas siswa pada pembelajaranIPS melalui model cooperative script 

berbantuan media powerpoint meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 

baik (B).  

3. Siswa kelas V mengalami ketuntasan belajar klasikal sekurang-kurangnya 75% 

dan mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 65 dalam pembelajaran  

melalui model cooperative script dengan media powerpoint. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian dilaksanakan dengan prosedur penelitian tindakan kelas, 

model pembelajaran cooperative script  yang di gunakan oleh peneliti pada 

penelitian ini terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SDN 

Plalangan 04 Kota Semaranng.  Hal tersebut terlihat dari hasil observasi proses 

pembelajaran IPS. Observasi dilakukan pada guru dan siswa serta peningkatan 

hasil belajar siswanya. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui tiga siklus. 

Dan setiap siklus terdiri dari beberapa tahap, meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, refleksi, dan revisi. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

4.1.1.1 Perencanaan Siklus 1 

Siklus I dilaksanakan dengan menggunakan model cooperative script 

dengan media powerpoint. Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut: 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I yaitu sebagai berikut: 

1. Membuat Perangkat Pembelajaran dengan Standar Kompetensi 

yaitu:Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan. dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar:Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam   

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.Dengan Indikator Pembelajaran: (1) 

Menjelaskan proses pembentukan BPUPKI dan PPKI, (2)Menguraikan peran 

BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, (3) 

Menganalisishasil sidang BPUPKI dan PPKI 
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2. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa media powerpoint 

tentang BPUPKI dan PPKI. 

3. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa 

dalampembelajaran serta catatan lapangan yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

4.1.1.2 Pelaksanaan Siklus I 

Dalam tahap ini ada banyak urutan-urutan pelaksanaan kegiatan, meliputi: 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

d. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdo’a. 

e. Guru melakukan presensi. 

f. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi BPUPKI dan PPKI. 

b. Guru memberi motivasi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Kegiatan Inti (40 menit)  

a. Siswa membaca materi awal BPUPKI dan PPKI  menggunakan media 

powerpoint sebagai pengantar. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. 

c. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap 

kelompok beranggotakan 2 orang. 

d. Guru membagikan bacaan tentang materi BPUPKI dan PPKI. 

e. Siswa membaca bacaan  materi yang telah dibagikan oleh guru. 
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f. Siswa meringkas materi. 

g. Guru meminta siswa untuk menyampaikan kembali materi yang telah 

diringkas tadi.  

h. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.  

i. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan 

memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya.  

j. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar 

dan sebaliknya.  

k. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

l. Siswa mengerjakan LKS. 

m. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

n. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

o. Kelompok lain memberikan sanggahan atau tanggapan. 

p. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah 

melakukan presentasi, dan yang menanggapi. 

q. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas.  

4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi 

pembelajaran dan menampilkannya dalam powerpoint. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru mengakhiri pelajaran. 
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4.1.1.3 Hasil Observasi Siklus 1 

1) Data hasil observasi ketrampilan guru dalam pembelajaran, data yang 

diperoleh dari observasi ketrampilan guru meliputi sebagai berikut: 

Indikator Skor 

1. Membuka pelajaran (ketrampilan membuka pelajaran) 2 

2. Menjelaskan materi pelajaran dengan media 

powerpoint (ketrampilan menjelaskan) 

3 

3. Bertanya (ketrampilan bertanya) 2 

4. Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan 

menerapkan model pembelajaran cooperative script 

(keterampilan mengelola kelas) 

3 

5. Membimbing siswa untuk merangkum materi 

pembelajaran dan bergantian membacakan hasil 

rangkuman kepada pasangannya (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

membimbing diskusi dan kelompok kecil) 

2 

6. Mengajarkan materi dengan menggunakan media 

powerpoint(ketrampilan mengadakan variasi) 

3 

7. Membimbing jalannya diskusi dengan menerapkan 

model pembelajaran cooperative script(keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

2 

8. Memberi penguatan (ketrampilan memberi penguatan) 2 

9. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 2 

Jumlah 21 

Kriteria Cukup 

Tabel 4.1: Hasil observasi keterampilan guru siklus I 

Skor Nilai  

29.75≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

22,5 ≤ skor < 29.75 Baik 

17,25≤ skor < 22,5 Cukup 

9 ≤ skor < 17,25 Kurang 

Tabel 4.2: Tabel kriteria ketuntasan keterampilan guru siklus I 
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Gambar 4.1 : Diagram data ketrampilan guru siklus I 

Dari hasil pengamatan ketrampilan guru dalam poin membuka pelajaran, 

diketahui bahwa guru hanya memperoleh skor penilaian 2. Skor tersebut diperoleh 

dari deskriptor yang menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan kegiatan pra 

pembelajaran yang baik dengan memberi salam, mengajak siswa berdoa dan 

melakukan presensi. Sedangkan hal lain yang tidak dilakukan guru pada indikator 

membuka pelajaran ini adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan apersepsi sesuai materi dengan menghubungkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan dipelajari. 

Terjadi peningkatan poin menjadi 3 pada tahap guru menjelaskan materi 

pelajaran dengan media powerpoint. Guru telah mampu untuk menjelaskan 

materisesuai indikator yang akan dicapai tanpa harus terpaku pada bahan 

ajar,menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dalam menjelaskan 

materi pembelajaran dan yang terakhir adalah guru sudah mampu untuk 

menyajikan materi dengan bantuan media powerpoint. Walaupun demikian, ada 

satu poin yang belum dikuasai guru, yaitu guru belum memberikan penjelasan 
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berkaitan tentang contoh-contoh permasalahan yang terjadi pada kegiatan sehari-

hari. 

Skor 2 didapat oleh guru dalam indikator bertanya berupa menanyakan 

materi yang belum jelas. Di indikator ini guru telah menanyakan kepada siswa 

tentang materi yang belum jelas dan memberi pertanyaan secara klasikal untuk 

memancing pemahaman siswa. Sedangkan hal lain yang belum dilakukan adalah 

guru belum menunjuk siswa secara individual yang sekiranya belum dipahami dan 

memberikan penguatan verbal terhadap siswa yang bertanya. 

Sedangkan pada poin indikator membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok dengan menerapkan model pembelajaran cooperative script, indikator 

ini mendapat 3 poin yaitu guru membentuk kelompok secara heterogen sebelum 

pembelajaran dimulai.mengarahkan siswa berkumpul ke dalam kelompok, 

membantu siswa mengatur tempat duduk. 

Pada indikator membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran 

dan bergantian membacakan hasil rangkuman kepada pasangannya tampak 2 

deskriptor saat pembelajaran berlangsung yaitu membimbing siswa merangkum 

materi pembelajaran. (secara ringkas dan jelas) dan membimbing siswa bergantian 

membacakan rangkumannya. Sedangkan yang belum dilakukan guru yaitu 

menayakan kesulitan yang dihadapi siswa saat merangkum materi dan Memantau 

siswa agar siswa membacakan rangkumannya dengan jelas dan lengkap kepada 

pasangannya.  

Pada indikator mengajarkan materi dengan menggunakan media 

powerpoint deskriptor yang tampak yaitu media powerpoint disediakan oleh guru 

dan media jelas dan mudah dibaca. Hanya satu diskriptor yang tidak tampak yaitu 

media terlihat oleh seluruh siswa. 
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Aspek berikutnya adalah aspek dalam membimbing jalannya diskusi 

dengan menerapkan model pembelajaran cooperative script. Dalam aspek ini guru 

mendapatkan poin 2. Ada sedikit kekurangan guru dalam kegiatan membimbing 

kegiatan diskusi, kekurangan tersebut adalah guru belum memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang jelas, guru belum 

mampu mengkondisikan kelompok di dalam kelas. Siswa masih merasa canggung 

dan bingung dengan model pembelajaran yang baru mereka dapatkan.  

Aspek selanjutnya adalah memberikan penguatan, dalam hal ini guru baru 

memberikan penguatan secara non verbal kepada siswanya.. Dalam aspek ini 

didapat skor hanya 2, dikarenakan guru belum menyiapkan pengutan secara 

verbal. 

Aspek yang terakhir adalah menutup pelajaran. Di penilaian terakhir ini, 

didapat skor 2. Guru telah melaksanakan kegiatan bersama dengan siswa berupa 

penyimpulan materi pembelajaran dan memberikan evaluasi berupa tes tertulis. 

Akan tetapi hal yang belum dilaksanakan oleh guru adalah memberi kesempatan 

siswa tentang materi yang belum jelas dan memberikan tindak lanjut. 

 Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa guru hanya 

mampu memperoleh poin 21 dalam lembar pengamatan ketrampilan guru, ini 

mengartikan bahwa guru mendapatkan pencapaian ketrampilan cukup dan belum 

mencapai target indikator yang diharapkan. 

2) Data hasil observasi aktivitas siswa 

Indikator  Skor 

a. Kesiapan siswa mengikuti pelajaran dengan pembelajaran 

model cooperative script 

3 

b. Mendengarkan penjelasan guru  2 

c. Menanyakan hal yang belum jelas 2 
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d. Siswa berkelompok sesuai dengan model pembelajaran 

cooperative script 

2 

e. Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok  2 

f. Melaksanakan kegiatan penyampaian hasil diskusi 

kelompok  

3 

g. Mengikuti kegiatan akhir 2 

Jumlah 15 

Kriteria Cukup 

Tabel 4.3: Hasil observasi aktivitas siswa siklus I 

Skor Nilai 

23,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

17,5  ≤ skor < 23,25 Baik (B) 

11,75 ≤ skor < 17,5 Cukup (C) 

7 ≤ skor < 11,75 Kurang (D) 

Tabel 4.4: Tabel kriteria ketuntasan aktivitas siswa siklus I 

 

Gambar 4.2: Diagram data aktivitas siswa siklus I 

Dari hasil pengamatan aktivitas siswa dalam aspek kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran dengan pembelajaran model cooperative script, terdapat tiga 

deskriptor yang tampak yaitu siswa mengeluarkan peralatan menulis, menyiapkan 

buku pelajaran, dan bersemangat dalam menjawab salam hanya saja siswa belum 

menyiapkan buku tulisnya. 

Untuk aspek mendengarkan penjelasan dari guru, skor yang diperoleh 

adalah 2. Hal tersebut terlihat dari sikap para siswa yang mendengarkan 
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penjelasan guru dengan seksama dan siswa tidak tidur saat guru memberi 

penjelasan. Sedangkan hal lain yang belum terlihat yaitu siswa belum mencatat 

hal-hal penting dalam materi yang dijelaskan oleh guru dan masih ada siswa yang 

terlihat main sendiri saat guru memberikan penjelasan. 

Sedangkan untuk aspek ketiga yang berkaitan dengan menanyakan hal 

yang belum jelas kepada guru, terlihat banyak siswa yang mengajukan pertanyaan 

sesuai dengan materi pelajaran dan sikap mereka untuk mengajukan pertanyaan 

juga santun dan sopan. Untuk aspek ketiga ini didapat skor 2. 

Sementara itu, di aspek keempat yang merupakan aspek siswa 

berkelompok sesuai arahan guru, siswa sudah berkumpul sesuai instruksi guru, 

membagi tugas bersama kelompoknya, namun siswa masih adabermain seniri di 

dalam kelompokdan siswa belum menyadari akan tugas yang diembannya 

masing-masing. Dalam aspek yang keempat ini, didapat poin yang kurang 

memuaskan, yaitu hanya memperoleh skor 2. 

Untuk aspek melaksanakan kegiatan diskusi kelompok didapat skor 2. 

Deskriptor yang tampak pada aspek ini yaitu siswa tidak egois mau 

mendiskusikan jawaban dengan teman sekelompoknya dan mau membandingkan 

jawaban dengan teman sekelompoknya. Dan deskriptor yang belum nampak yaitu 

siswa masih malas memeriksa jawaban dan memperbaiki jawaban mereka. 

Sedangkan untuk aspek melaksanakan kegiatan penyampaian hasil diskusi 

kelompok didapat skor 3. Hal yang tampak untuk pemberian skor tersebut ialah 

terlaksananya kegiatan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, tidak takut 

mengemukakan pendapat kelompoknya dan siswa mau mendengarkan presentasi 

kelompok lainnya. Namun siswa masih takut untuk memberikan tanggapan 

terhadap hasil diskusi kelompok lain. 
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Aspek terakhir adalah aspek mengikuti kegiatan akhir. Pada tahap ini, 

semua siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu dengan tenang dan tertib. 

Pada saat guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pengerjaan lembar 

evaluasi individu, semua siswa mengumpulkan dengan tenang dan siswa mau 

menjawab pertanyaan saat menyimpulkan materi. Untuk aspek ini mendapatkan 

skor sebesar 3. 

3) Paparan hasil belajar siswa 

Berdasarkan data berupa hasil penelitian di siklus I mengenai hasil belajar 

IPS dengan menggunakan model pembelajaran cooperative script, diperoleh data 

sebagai berikut:  

No Hasil Belajar Siklus I 

1 Rata-rata 63,7 

2 Ketuntasan 13 (56%) 

3 Tidak tuntas 10 (44%) 

4 Nilai terendah 40 

5 Nilai tertinggi 90 

Tabel 4.5: Hasil belajar siswa siklus I 

Pada tabel diatas terlihat bahwa hasil belajar IPS diperoleh data tertinggi 

adalah 90 dan nilai terendah adalah 40.  Ketuntasan klasikal menunjukkan angka 

56%. Selain itu, jumlah siswa tuntas dan yang tidak tuntas adalah 13 siswa 

berbanding dengan 10 siswa atau apabila diganti dalam bentuk prosentase maka 

berbanding antara 56% dengan 44%. Data hasil belajar IPS pada siklus I dapat 

dijabarkan dalam diagram batang sebagai berikut:  
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Gambar 4.3: Diagram data ketuntasan hasil belajar IPS pada siklus I 

4.1.2.1 Refleksi 

Refleksi tindakan pada siklus I memiliki banyak sekali permasalahan yang 

perlu segera dilakukan. Permasalahan-permasalahannya adalah sebagai berikut: 

4.1.2.4.1 Keterampilan Guru 

1. Membuka pelajaran (ketrampilan membuka pelajaran) 

  Penilaian ketrampilan guru dalam hal membuka pelajaran, terdapat 

dua descriptor yang tidak nampak, yaitu kegiatan menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan apersepsi sesuai materi dengan 

menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari. 

Apabila diperhatikan, guru masih terlihat canggung dalam kegiatan membuka 

pelajaran. Maka perlu diadakan perbaikan lebih lanjut lagi, agar pada siklus 

berikutnya terjadi perbaikan yang lebih baik lagi. 

2. Menjelaskan materi pelajaran dengan media powerpoint (ketrampilan 

menjelaskan. 

  Setelah melihat hasil yang telah dilaksanakan oleh guru pada saat 

mengadakan pembelajaran siklus I, pada indikator menjelaskan materi 

pelajaran dengan media powerpoint, terdapat satu deskriptor yang tidak 
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nampak, yaitu kegiatan guru menyampaikan materi denganmemberikan 

contoh dalam kegiatan sehari-hari. Tentunya hal ini perlu ditindak lanjuti. 

3. Bertanya (keterampilan bertanya) 

  Penilaian keterampialan guru dalam aspek bertanya terdapat dua 

deskriptor yang tidak tampak yaitu menunjuk siswa secara individu tentang 

materi yang sekiranya belum dipahami dan guru belum memberikan 

penguatan secara verbal kepada siswa yang bertanya. 

4. Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok (ketrampilan mengelola kelas) 

  Siklus pertama ini, terdapat satu deskriptor yang tidak tampak, yaitu 

menjelaskan tentang pembagian tugas yang harus dilakukan oleh setiap 

anggota kelompok. Oleh karena itu perlu dilakukan tindak lanjut yang lebih 

komprehensif lagi. 

5. Membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran dan bergantian 

membacakan hasil rangkuman kepada pasangannya (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, membimbing diskusi dan kelompok kecil) 

  Terdapat dua deskriptor yang tidak Nampak pada indikator ini, yaitu 

menayakan kesulitan yang dihadapi siswa saat merangkum materi dan 

memantau siswa agar siswa membacakan rangkumannya dengan jelas dan 

lengkap kepada pasangannya. Guru kurang memperhatikan perilaku siswa 

saat bergantian membacakan hasil rangkumannya. 

6. Mengajarkan materi dengan menggunakan media powerpoint (ketrampilan 

mengadakan variasi) 

  Pada kegiatan mengajarkan materi menggunakan media powerpoint 

ada satu deskriptor yang belum muncul, yaitu powerpoint yang ditayangkan 

belumdapat terlihat oleh semua siswa di kelas. Hal itu dikarenakan tempat 
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dudukyang acak, dimana ada beberapa siswa yang kurang tinggi tetapi duduk 

dibelakang, sehingga tertutup oleh siswa besar di depannya. 

7. Membimbing jalannya diskusi dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative script (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

  Ada dua deskriptor yang tidak nampak pada indikator ini, yaitu guru 

belum memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada hal-hal 

yang kurang jelas guru dan belum mampu mengkondisikan kelompok di 

dalam kelas. Siswa masih merasa canggung dan bingung dengan model 

pembelajaran yang baru mereka dapatkan. 

8. Memberi penguatan(ketrampilan memberi penguatan) 

  Dalam indikator memberi penguatan ini masih ada 2 deskriptor yang 

tidak tampak yaitu Memberi penguatan kepada seluruh siswa(memberikan 

acungan jempol, senyuman, anggukan kepala, tepuk tangan dll) dan memberi 

reward kepada siswa yang aktif selama pembelajaran berupa simbol (stiker, 

gambar). Oleh karena itu pada siklus selanjutnya guru harus menyiapkan 

penguatan secara verbal. 

9. Menutup pelajaran (ketrampilan menutup pelajaran) 

  Hal yang belum nampak pada indikator ini adalah pada kegiatan 

guru untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apakah ada 

materi yang belum jelas dan guru belum memberikan tindak lanjut. Padahal 

seorang siswa kemampuannya berbeda beda-beda, belum tentu semua siswa 

telah memahami materi, dan belum memberikan tindak lanjut berupa PR agar 

di rumah siswa mau belajar. 
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4.1.2.4.2 Aktivitas Siswa 

1. Kesiapan siswa mengikuti pelajaran dengan pembelajaran model 

cooperative script 

  Ada salah satu deskriptor yang tidak nampak pada aspek ini, yaitu 

pada kegiatan menyiapkan buku tulisnya. Pada indikator ini, sebagian 

besar siswa belum melaksanakan kegiatan menyiapkan buku tulisnya. 

Tentunya hal ini perlu ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan agar 

kesadaran siswa untuk kesiapan mengikuti pelajaran menjadi meningkat. 

2. Mendengarkan penjelasan guru 

 Deskriptor yang tidak nampak pada indikator ini adalah siswa 

belum mencatat hal-hal penting saat guru sedang menjelaskan dan tidak 

bermain sendiri saat guru memberi penjelasan. Tentunya hal ini perlu 

ditindak lanjuti aga proses kegiatan pembelajaran berlangsung efektif. 

3. Menanyakan hal yang belum jelas 

 Deskriptor yang tidak nampak pada indikator ini adalahbertanya 

dengan kalimat yang jelas dan berinisiatif bertanya setiap ada kesempatan. 

Siswa belum berinisiatif untuk bertanya di setiap ada kesempatan hanya 

siswa tertentu yang mau bertanya dan masih ada siswa yang bertanya 

dengan kalimat yang kurang jelas 

4. Siswa berkelompok sesuai dengan arahan guru 

  Ada dua deskriptor yang tidak tampak yaitu menyadari akan tugas 

yang diembannya masing-masing dan tidak bermain sendiri di dalam 

kelompok. Apabila dilihat dari deskriptor yang belum nampak tersebut, 

siswa masih terlihat canggung karena mereka masih menganggap aneh 
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dan asing dengan model pembelajaran yang baru diterapkan kepada 

mereka. 

5. Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok 

  Ada dua deskriptor yang tidak tampak yaitu memeriksa jawaban 

dan memperbaiki jawaban kelompok. Perlu segera dilakukan perbaikan 

untuk merangsang sikap siswa agar aktif dalam kegiatan diskusi 

kelompok. 

6. Melaksanakan kegiatan penyampaian hasil diskusi kelompok 

  Ada satu saja descriptor yang tidak Nampak pada siklus I ini, 

yaitumemberikan tanggapan. Siswa masih takut untuk menyampaikan 

tanggapannya. Perlu adanya tindak lanjut agar siswa tidak takut 

menyampaikan tanggapannya. 

7. Mengikuti kegiatan akhir. 

Kegiatan yang paling akhir ini juga didapatkan satu deskriptor yang 

tidak nampak, yaitu pada kegiatan siswa yang tidak mencatat kesimpulan 

pelajaran. Para siswa ingin segera istirahat.  

4.1.2.4.3   Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan dari hasil data yang didapat pada siklus I. masih banyak siswa 

kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang belum mencapai KKM yang 

ditetapkan. Ada 10 siswa yang belum tuntas atau sekitar 43% sedangkan sisanya 

sudah tuntas. Tentunya hal ini perlu diadakan perbaikan lagi agar di siklus II 

terjadi perbaikan dalam mengurangi siswa yang tidak tuntas dalam hasil belajar 

mereka.  
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4.1.2.5 Revisi 

Adapun perbaikan yang dilakukan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Guru harus mempersiapkan diri untuk mengembangkan kemampuan 

dalam indikator ketrampilan membuka pelajaran,khususnya dalam 

aspekmenyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan apersepsi 

sesuai materi dengan menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan 

materi yang akan dipelajari, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami 

pembelajaran yang akan diajarkan. 

2. Guru sebaiknya mampu memberikan materi pelajaran denganmemberikan 

contoh dalam kegiatan sehari-hari siswa. Hal ini merupakan salah satu 

descriptor dari ketrampilan menjelaskan. Permasalahan ini perlu segera 

dicarikan solusinya.  

3. Guru harus memperbaiki ketrampilan bertanya khususnya dalam aspek 

menunjuk siswa secara individual yang sekiranya belum dipahami dan 

memberikan penguatan verbal terhadap siswa yang bertanya. Hal ini perlu 

ditindak lanjuti agar guru tau siswa yang belum paham tentang materi. 

4. Guru harus mampu memperbaiki ketrampilannya dalam hal ketrampilan 

mengelola kelas. Guru sebaiknya mampu menjelaskan tentang pembagian 

tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan 

model pembelajaran cooperative script, agar apa yang disampaikan guru 

dapat diterima murid. Alangkah baiknya kalau guru menggunakan bahasa-

bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. 

5. Guru sebaiknya dapat meningatkan keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, membimbing diskusi dan kelompok kecil. Dalam 

aspek menayakan kesulitan yang dihadapi siswa saat merangkum materi 
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dan memantau siswa agar siswa membacakan rangkumannya dengan jelas 

dan lengkap kepada pasangannya. Guru harus teliti dalam mengamati 

siswa dalam berdiskusi. 

6. Guru sebaiknya mampu meningkatkan kemampuannya dalam hal 

ketrampilan mengadakan variasi. Khususnya padamedia terlihat ke 

suluruh siswa. Apabila hal ini dilakukan dengan baik, maka membuat 

anak-anak mudah memahami dan menerima penjelasan dari guru. 

7. Guru harus lebih sering mengintrospeksi diri pada ketrampilannya dalam 

hal membimbing diskusi kelompok kecil. Guru sebaiknya mengingatkan 

anggota kelompok yang tidak serius saat kegiatan diskusi, karena pada 

siklus I sering terlihat beberapa siswa yang tidak serius untuk melakukan 

kegiatan diskusi.  

8. Guru sebaiknya lebih bisa meningkatkan kemampuannya pada aspek 

ketrampilan memberi penguatan. Langkah konkret adalah memberikan 

penguatan kepada setiap individu siswa dan tanpa adanya sikap guru yang 

tidak adil dalam pemberian penguatan kepada individu maupun kelompok. 

9. Guru harus lebih meningkatkan kemampuan menutup pelajarandengan 

memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas dan memberi siswa tugas rumah 

4.1.2 Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus II 

4.1.2.1 Perencanaan siklus II 

Siklus II dilaksanakan dengan menggunakan model cooperative script 

dengan media powerpoint. Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut: 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II yaitu sebagai 

berikut:  
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1. Membuat Perangkat Pembelajaran dengan Standar Kompetensi 

yaitu:Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan. dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar:Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam   

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.Dengan Indikator Pembelajaran:  

- Menjelaskan pentingnya proses perumusan dasar negara Indonesia. 

- Membandingkan rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila. 

- Membuat kronologi proses perumusan dasar negara Indonesia 

2. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa media powerpoint 

tentang perumusan dasar negara. 

3. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa 

dalampembelajaran serta catatan lapangan yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Siklus II 

Dalam tahap ini ada banyak urutan-urutan pelaksanaan kegiatan, meliputi: 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdo’a. 

b. Guru melakukan presensi. 

c. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi, dengan bertanya kepada siswa tentang materi 

perumusan dasar negara. 

b. Guru memberi motivasi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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3. Kegiatan Inti (40 menit)  

a. Siswa membaca materi awal perumusan dasar negara  

menggunakanmedia powerpoint sebagai pengantar. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. 

c. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap 

kelompok beranggotakan 2 orang. 

d. Guru membagikan bacaan tentang materi perumusan dasar negara. 

e. Siswa membaca bacaan  materi yang telah dibagikan oleh guru. 

f. Siswa meringkas materi. 

g. Guru meminta siswa untuk menyampaikan kembali materi yang telah 

diringkas tadi.  

h. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.  

i. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan 

memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya.  

j. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar 

dan sebaliknya.  

k. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

l. Siswa mengerjakan LKS. 

m. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

n. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

o. Kelompok lain memberikan sanggahan atau tanggapan. 

p. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah 

melakukan presentasi, dan yang menanggapi. 
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q. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas.  

4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

d. Guru mengakhiri pelajaran 

4.1.2.3 Hasil Observasi Siklus II 

1) Data hasil observasi ketrampilan guru dalam pembelajaran, data yang diperoleh 

dari observasi ketrampilan guru meliputi sebagai berikut: 

Indikator Skor 

1. Membuka pelajaran (ketrampilan membuka pelajaran) 3 

2. Menjelaskan materi pelajaran dengan media 

powerpoint (ketrampilan menjelaskan) 

4 

3. Bertanya (ketrampilan bertanya) 2 

4. Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan 

menerapkan model pembelajaran cooperative script 

(keterampilan mengelola kelas) 

4 

5. Membimbing siswa untuk merangkum materi 

pembelajaran dan bergantian membacakan hasil 

rangkuman kepada pasangannya (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

membimbing diskusi dan kelompok kecil) 

2 

6. Mengajarkan materi dengan menggunakan media 

powerpoint(ketrampilan mengadakan variasi) 

3 

7. Membimbing jalannya diskusi dengan menerapkan 

model pembelajaran cooperative script (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

3 

8. Memberi penguatan (ketrampilan memberi penguatan) 3 

9. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 3 

Jumlah 27 

Kriteria Baik 

Tabel 4.6: Hasil observasi ketrampilan guru siklus II 
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Skor Nilai  

29.75≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

22,5 ≤ skor < 29.75 Baik 

17,25≤ skor < 22,5 Cukup 

9 ≤ skor < 17,25 Kurang 

Tabel 4.7 : Kriteria ketuntasan  penilaian ketrampilan guru siklus II 

Gambar 4.4 : Diagram data ketrampilan guru siklus II 

Dari hasil pengamatan ketrampilan guru dalam poin membuka pelajaran, 

diketahui bahwa guru hanya memperoleh skor penilaian 3. Skor tersebut diperoleh 

dari deskriptor yang menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan kegiatan pra 

pembelajaran yang baik dengan memberi salam, mengajak siswa berdoa dan 

melakukan presensi. Sedangkan hal lain yang tidak dilakukan guru pada indikator 

membuka pelajaran ini adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Terjadi peningkatan poin menjadi 4 pada tahap guru menjelaskan materi 

pelajaran dengan media powerpoint. Guru telah mampu untuk menjelaskan 

materisesuai indikator yang akan dicapai tanpa harus terpaku pada bahan ajar, 

menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dalam menjelaskan materi 
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pembelajaran , guru sudah mampu untuk menyajikan materi dengan bantuan 

media powerpoint dan guru mampu memberikan penjelasan berkaitan tentang 

contoh-contoh permasalahan yang terjadi pada kegiatan sehari-hari. 

Skor 2 didapat oleh guru dalam indikator bertanya berupa menanyakan 

materi yang belum jelas. Di indikator ini guru telah menanyakan kepada siswa 

tentang materi yang belum jelas dan memberi pertanyaan secara klasikal untuk 

memancing pemahaman siswa. Sedangkan hal lain yang belum dilakukan adalah 

guru belum menunjuk siswa secara individual yang sekiranya belum dipahami dan 

memberikan penguatan verbal terhadap siswa yang bertanya. 

Sedangkan pada poin indikator membagi kelas kedalam beberpa kelompok 

dengan menerapkan model pembelajaran cooperative script, indikator ini 

mendapat 4 poin yaitu guru membentuk kelompok secara heterogen sebelum 

pembelajaran dimulai,mengarahkan siswa berkumpul ke dalam kelompok, 

membantu siswa mengatur tempat duduk dan menjelaskan tentang pembagian 

tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok 

Pada indikator membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran 

dan bergantian membacakan hasil rangkuman kepada pasangannya tampak 2 

deskriptor saat pembelajaran berlangsung yaitu membimbing siswa merangkum 

materi pembelajaran.(secara ringkas dan jelas) dan membimbing siswa bergantian 

membacakan rangkumannya. Sedangkan yang belum dilakukan guru yaitu 

menayakan kesulitan yang dihadapi siswa saat merangkum materi dan Memantau 

siswa agar siswa membacakan rangkumannya dengan jelas dan lengkap kepada 

pasangannya.  

Pada indikator mengajarkan materi dengan menggunakan media 

powerpoint deskriptor yang tampak yaitumedia powerpoint disediakan oleh guru 
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dan media jelas dan mudah dibaca, media menarik perhatian siswa. Hanya satu 

diskriptor yang tidak tampak yaitu media terlihat oleh seluruh siswa. 

Aspek berikutnya adalah aspek dalam membimbing jalannya diskusi 

dengan menerapkan model pembelajaran cooperative script. Dalam aspek ini guru 

mendapatkan poin 3. Ada sedikit kekurangan guru dalam kegiatan membimbing 

kegiatan diskusi, kekurangan tersebut adalah guru belum memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang jelas guru belum 

mampu mengkondisikan kelompok di dalam kelas. Siswa masih merasa canggung 

dan bingung dengan model pembelajaran yang baru mereka dapatkan.  

Aspek selanjutnya adalah memberikan penguatan, deskriptor yang tampak 

dalam aspe ini berjumlah 3, yaitu Memberikan penguatan kepada kelompok 

terbaik (memberikan acungan jempol, senyuman, anggukan kepala, tepuk tangan 

dll), Memberikan penguatan kepada kelompok lain (memberi tepuk tangan, 

mengajak agar tidak kalah dengan kelompok terbaik), Memberi reward kepada 

siswa yang aktif selama pembelajaran berupa simbol (stiker, gambar). Hanya satu 

deskriptor yang tidak tampak yaituMemberi penguatan kepada seluruh 

siswa(memberikan acungan jempol, senyuman, anggukan kepala, tepuk tangan 

dll). 

Aspek yang terakhir adalah menutup pelajaran. Di penilaian terakhir ini, 

didapat skor 3. Guru telah melaksanakan kegiatan bersama dengan siswa berupa 

penyimpulan materi pembelajaran,memberikan evaluasi berupa tes tertulis dan 

dan memberikan tindak lanjut.Hal yang blum dilaksanakan oleh guru adalah 

memberi kesempatan siswa tentang materi yang belum jelas. 

 Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa guru sudah 

mampu memperoleh poin 27 dalam lembar pengamatan ketrampilan guru, ini 
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mengartikan bahwa guru mendapatkan pencapaian ketrampilan baik dan sudah 

mencapai target indikator yang diharapkan. 

2) Data hasil observasi ketrampilan guru dalam pembelajaran, data yang 

diperoleh dari observasi ketrampilan guru meliputi sebagai berikut: 

Indikator 
 Skor 

a. Kesiapan siswa mengikuti pelajaran dengan pembelajaran 

model cooperative script 

4 

b. Mendengarkan penjelasan guru  3 

c. Menanyakan hal yang belum jelas 3 

d. Siswa berkelompok sesuai dengan model pembelajaran 

cooperative script 

3 

e. Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok  2 

f. Melaksanakan kegiatan penyampaian hasil diskusi 

kelompok  

3 

g. Mengikuti kegiatan akhir 3 

Jumlah 21 

Kriteria Baik 

Tabel 4.8 : Hasil penilaian observasi aktivitas siswa siklus II 

Skor Nilai 

23,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

17,5  ≤ skor < 23,25 Baik (B) 

11,75 ≤ skor < 17,5 Cukup (C) 

7 ≤ skor < 11,75 Kurang (D) 

Tabel 4.9 : Tabel kriteria ketuntasan aktivitas siswa siklus II 

 

    Gambar 4.5 : Diagram data aktivitas siswa siklus II 
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Dari hasil pengamatan aktifitas siswa dalam aspek kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran dengan pembelajaran model cooperative script mendapatkan 

skor sempurna yaitu siswa mengeluarkan peralatan menulis, menyiapkan buku 

pelajaran, bersemangat dalam menjawab salamdan siswa menyiapkan buku 

tulisnya. 

Untuk aspek mendengarkan penjelasan dari guru, skor yang diperoleh 

adalah 3. Hal tersebut terlihat dari sikap para siswa yang mendengarkan 

penjelasan guru dengan seksama,siswa tidak tidur saat guru memberi penjelasan 

dan tidak ada siswa yang terlihat main sendiri saat guru memberikan penjelasan. 

Sedangkan hal lain yang belum terlihat yaitu siswa belum mencatat hal-hal 

penting dalam materi yang dijelaskan oleh guru. 

Sedangkan untuk aspek ketiga yang berkaitan dengan menanyakan hal 

yang belum jelas kepada guru, terlihat banyak siswa yang mengajukan pertanyaan 

sesuai dengan materi pelajaran, sikap mereka untuk mengajukan pertanyaan juga 

santun dan sopan lalu siswa bertanya dengan kalimat yang jelas. Untuk aspek 

ketiga ini didapat skor 3. 

Sementara itu, di aspek keempat yang merupakan aspek siswa 

berkelompok sesuai arahan guru, siswa sudah berkumpul sesuai instruksi guru, 

membagi tugas bersama kelompoknya,siswa tidak bermain sendiri di dalam 

kelompokan tetapi siswa belum menyadari akan tugas yang diembannya masing-

masing. Dalam aspek yang keempat ini, didapat poin yang cukup memuaskan, 

yaitu hanya memperoleh skor 3. 

Untuk aspek melaksanakan kegiatan diskusi kelompok didapat skor 2. 

Deskriptor yang tampak pada aspek ini yaitu siswa tidak egois mau 

mendiskusikan jawaban dengan teman sekelompoknya dan mau membandingkan 
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jawaban dengan teman sekelompoknya. Dan deskriptor yang belum nampak yaitu 

siswa masih malas memeriksa jawaban dan memperbaiki jawaban mereka. 

Sedangkan untuk aspek melaksanakan kegiatan penyampaian hasil diskusi 

kelompok didapat skor 3. Hal yang tampak untuk pemberian skor tersebut ialah 

terlaksananya kegiatan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, tidak takut 

mengemukakan pendapat kelompoknya dan siswa mau mendengarkan presentasi 

kelompok lainnya. Namun siswa masih takut untuk memberikan tanggapan 

terhadap hasil diskusi kelompok lain. 

Aspek terakhir adalah aspek mengikuti kegiatan akhir. Pada tahap ini, 

semua siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu dengan tenang dan tertib. 

Pada saat guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pengerjaan lembar 

evaluasi individu, semua siswa mengumpulkan dengan tenang dan siswa mau 

menjawab pertanyaan saat menyimpulkan materi. Untuk aspek ini mendapatkan 

skor sebesar 3. 

4.1.2.1 Paparan hasil belajar siswa 

Berdasarkan data berupa hasil penelitian di siklus II mengenai hasil belajar 

IPS dengan menggunakan model pembelajaran cooperative script, diperoleh data 

sebagai berikut:  

No Hasil Belajar Siklus II 

1 Rata-rata 69,8 

2 Ketuntasan 16 (69%) 

3 Tidak tuntas 7 (31%) 

4 Nilai terendah 45 

5 Nilai tertinggi 100 

Tabel 4.10: Hasil belajar siswa siklus II 

Pada tabel diatas terlihat bahwa hasil belajar IPS diperoleh data tertinggi 

adalah 100 dan nilai terendah adalah 45.  Ketuntasan klasikal menunjukkan angka 
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69%. Selain itu, jumlah siswa tuntas dan yang tidak tuntas adalah 16 siswa 

berbanding dengan 7 siswa atau apabila diganti dalam bentuk prosentase maka 

berbanding antara 69% dengan 43%. Data hasil belajar IPS pada siklus II dapat 

dijabarkan dalam diagram batang sebagai berikut:  

 
Gambar 4.6: Diagram data ketuntasan hasil belajar IPS pada siklus II 

 

4.1.2.4 Refleksi 

Refleksi tindakan pada siklus II memiliki banyak sekali permasalahan 

yang perlu segera dilakukan perbaikan. Permasalahan-permasalahannya adalah 

sebagai berikut: 

4.1.3.4.1 Keterampilan Guru 

1. Membuka pelajaran (ketrampilan membuka pelajaran) 

  Penilaian ketrampilan guru dalam hal membuka pelajaran, terdapat 

satu descriptor yang tidak nampak, yaitu kegiatan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Apabila diperhatikan, guru sudah tidak canggung dalam 

membuka pelajaran namun masih  perlu diadakan perbaikan lebih lanjut lagi, 

agar pada siklus berikutnya terjadi perbaikan yang lebih baik lagi. 

2. Menjelaskan materi pelajaran dengan media powerpoint (ketrampilan 

menjelaskan. 
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  Setelah melihat hasil yang telah dilaksanakan oleh guru pada saat 

mengadakan pembelajaran siklus II, pada indikator menjelaskan materi 

pelajaran dengan media powerpoint, didapat hasil yang memuaskan dengan 

skor 4. 

3. Bertanya (keterampilan bertanya) 

   Penilaian keterampialan guru dalam aspek bertanya terdapat dua 

deskriptor yang tidak tampak yaitu menunjuk siswa secara individu tentang 

materi yang sekiranya belum dipahami dan guru belum memberikan 

penguatan secara verbal kepada siswa yang bertanya. 

4. Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok (ketrampilan mengelola kelas) 

   Siklus kedua ini, dalam indikator ini diperoleh hasil yang 

memuaskan dengan skor 4. 

5. Membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran dan bergantian 

membacakan hasil rangkuman kepada pasangannya (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, membimbing diskusi dan kelompok kecil) 

   Terdapat dua deskriptor yang tidak Nampak pada indikator ini, yaitu 

menayakan kesulitan yang dihadapi siswa saat merangkum materi dan 

memantau siswa agar siswa membacakan rangkumannya dengan jelas dan 

lengkap kepada pasangannya. Guru kurang memperhatikan perilaku siswa 

saat bergantian membacakan hasil rangkumannya. 

6. Mengajarkan materi dengan menggunakan media powerpoint(ketrampilan 

mengadakan variasi) 

   Pada kegiatan mengajarkan materi menggunakan media powerpoint 

ada satu deskriptor yang belum muncul, yaitu powerpoint yang ditayangkan 

belumdapat terlihat oleh semua siswa di kelas. Hal itu dikarenakan tempat 
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dudukyang acak, dimana ada beberapa siswa yang kurang tinggi tetapi duduk 

dibelakang, sehingga tertutup oleh siswa besar di depannya. 

7. Membimbing jalannya diskusi dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative script (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

   Ada satu deskriptor yang tidak nampak pada indikator ini, yaitu guru 

belum memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada hal-hal 

yang kurang jelas guru. Siswa masih merasa canggung dan bingung dengan 

model pembelajaran yang baru mereka dapatkan. 

8. Memberi penguatan(ketrampilan memberi penguatan) 

  Dalam indikator memberi penguatan ini masih ada satu deskriptor 

yang tidak tampak yaitu Memberi penguatan kepada seluruh 

siswa(memberikan acungan jempol, senyuman, anggukan kepala, tepuk 

tangan dll) Oleh karena itu pada siklus selanjutnya guru harus memberikan 

penguatan kepada seluruh siswa. 

9. Menutup pelajaran (ketrampilan menutup pelajaran) 

   Hal yang belum nampak pada indikator ini adalah pada kegiatan 

guru untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apakah ada 

materi yang belum jelas dan guru belum memberikan tindak lanjut. Padahal 

seorang siswa kemampuannya berbeda-beda, belum tentu semua siswa telah 

memahami materi. 

4.1.3.4.2 Aktivitas Siswa 

1. Kesiapan siswa mengikuti pelajaran dengan pembelajaran model cooperative 

script dalam indikator ini diperoleh hasil yang memuaskan dengan skor 4. 

2. Mendengarkan penjelasan guru 
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   Deskriptor yang tidak nampak pada indikator ini adalah siswa belum 

mencatat hal-hal penting, tentunya hal ini perlu ditindak lanjuti aga proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung efektif. 

3. Menanyakan hal yang belum jelas 

   Deskriptor yang tidak nampak pada indikator ini adalah berinisiatif 

bertanya setiap ada kesempatan. Siswa belum berinisiatif untuk bertanya di 

setiap ada kesempatan hanya siswa tertentu yang mau bertanya. 

4. Siswa berkelompok sesuai dengan arahan guru 

   Ada satu deskriptor yang tidak tampak yaitu menyadari akan tugas 

yang diembannya masing-masing. Apabila dilihat dari deskriptor yang belum 

nampak tersebut, siswa masih terlihat canggung karena mereka masih 

menganggap aneh dan asing dengan model pembelajaran yang baru 

diterapkan kepada mereka. 

5. Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok 

   Ada dua deskriptor yang tidak tampak yaitu memeriksa jawaban dan 

memperbaiki jawaban kelompok. Perlu segera dilakukan perbaikan untuk 

merangsang sikap siswa agar aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 

6. Melaksanakan kegiatan penyampaian hasil diskusi kelompok 

   Ada satu saja descriptor yang tidak Nampak pada siklus I ini, 

yaitumemberikan tanggapan. Siswa masih takut untuk menyampaikan 

tanggapannya. Perlu adanya tindak lanjut agar siswa tidak takut 

menyampaikan tanggapannya. 
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7. Mengikuti kegiatan akhir. 

    Kegiatan yang paling akhir ini juga didapatkan satu deskriptor yang 

tidak nampak, yaitu pada kegiatan siswa yang tidak mencatat kesimpulan 

pelajaran. Para siswa ingin segera istirahat.  

4.1.3.4.3   Hasil Belajar Siswa 

  Berdasarkan dari hasil data yang didapat pada siklus II. Masih banyak 

siswa kelas VSDN Plalangan 04 Kota Semarang belum mencapai KKM yang 

ditetapkan. Ada 7 siswa yang belum tuntas atau sekitar 69% sedangkan sisanya 

sudah tuntas. Tentunya hal ini perlu diadakan perbaikan lagi agar di siklus II 

terjadi perbaikan dalam mengurangi siswa yang tidak tuntas dalam hasil belajar 

mereka. 

4.1.2.5 Revisi 

4.1.2.5.1 Ketrampilan guru 

1. Guru harus mempersiapkan diri untuk mengembangkan kemampuan dalam 

indikator ketrampilan membuka pelajaran,khususnya dalam 

aspekmenyampaikan tujuan pembelajaran. Hal ini perlu ditindak lanjuti pada 

siklus selanjutnya. 

2. Guru harus memperbaiki ketrampilan bertanya khususnya dalam aspek 

menunjuk siswa secara individual yang sekiranya belum dipahami dan 

memberikan penguatan verbal terhadap siswa yang bertanya. Dalam aspek ini 

belumterjadi peningkatan dari siklus sebelumnya. Hal ini perlu ditindak 

lanjuti agar guru tau siswa yang belum paham tentang materi. 

3. Guru sebaiknya dapat meningatkan keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, membimbing diskusi dan kelompok kecil. Dalam aspek 

menayakan kesulitan yang dihadapi siswa saat merangkum materi dan 
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memantau siswa agar siswa membacakan rangkumannya dengan jelas dan 

lengkap kepada pasangannya. Guru harus teliti dalam mengamati siswa dalam 

berdiskusi, guru harus berkeliling beberapa kali untuk mengetahui siswa yang 

kurang serius dalam pembelajaran. 

4. Guru sebaiknya mampu meningkatkan kemampuannya dalam hal 

ketrampilan mengadakan variasi. Khususnya pada media terlihat ke suluruh 

siswa. Apabila hal ini dilakukan dengan baik, maka membuat anak-anak 

mudah memahami dan menerima penjelasan dari guru. 

5. Guru harus lebih sering mengintrospeksi diri pada ketrampilannya dalam hal 

membimbing diskusi kelompok kecil. Guru sebaiknya mengingatkan anggota 

kelompok yang tidak serius saat kegiatan diskusi dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apa yang belum jelas. 

6. Guru sebaiknya lebih bisa meningkatkan kemampuannya pada aspek 

ketrampilan memberi penguatan. Langkah konkret adalah memberikan 

penguatan kepada seluruh siswa agar siswa menjadi senang dan lebih giat lagi 

saat pembelajaran selanjutnya. 

7. Guru harus lebih meningkatkan kemampuan menutup pelajaran dengan 

memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang belum jelas 

agar siswa tidak bingung saat pembelajaran telah berakhir. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1 Perencanaan Siklus III 

Siklus II dilaksanakan dengan menggunakan model cooperative script 

dengan media powerpoint. Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut: 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II yaitu 

sebagaiberikut:  
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1. Membuat Perangkat Pembelajaran dengan Standar Kompetensi 

yaitu:Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan. dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar: Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam   

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.Dengan Indikator Pembelajaran: 

- Menyebutkan tokoh persiapan kemerdekaan, 

- Menentukan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan,  

- Mengemukakan cara menghargai jasa para tokoh persiapan kemerdekaan 

2. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa media powerpoint 

tentang perumusan dasar negara. 

3. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa 

dalampembelajaran serta catatan lapangan yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

4.1.3.2 Pelaksanaan siklus III 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdo’a. 

b. Guru melakukan presensi. 

c. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi, dengan bertanya kepada tentang materi yang 

akan diberikan. 

b. Guru memberi motivasi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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3. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Siswa membaca materi awal Peranan tokoh dan cara menghargainya  

menggunakan media powerpoint sebagai pengantar. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. 

c. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap 

kelompok beranggotakan 2 orang. 

d. Guru membagikan bacaan tentang materi peranan tokoh dan cara 

menghargainya. 

e. Siswa membaca bacaan  materi yang telah dibagikan oleh guru. 

f. Siswa meringkas materi. 

g. Guru meminta siswa untuk menyampaikan kembali materi yang telah 

diringkas tadi.  

h. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.  

i. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan 

memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya.  

j. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar 

dan sebaliknya.  

k. Guru membagikan LKS kepada setiap  

l. Siswa mengerjakan LKS. 

m. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

n. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

o. Kelompok lain memberikan sanggahan atau tanggapan. 
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p. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah 

melakukan presentasi, dan yang menanggapi. 

q. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas. 

4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

d. Guru mengakhiri pelajaran. 

4.1.3.3 Hasil Observasi siklus III 

1) Data hasil observasi ketrampilan guru dalam pembelajaran, data yang diperoleh 

dari observasi ketrampilan guru meliputi sebagai berikut: 

Indikator Skor 

1. Membuka pelajaran (ketrampilan membuka pelajaran) 4 

2. Menjelaskan materi pelajaran dengan media 

powerpoint (ketrampilan menjelaskan) 

4 

3. Bertanya (ketrampilan bertanya) 3 

4. Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan 

menerapkan model pembelajaran cooperative script 

(keterampilan mengelola kelas) 

4 

5. Membimbing siswa untuk merangkum materi 

pembelajaran dan bergantian membacakan hasil 

rangkuman kepada pasangannya (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

membimbing diskusi dan kelompok kecil) 

3 

6. Mengajarkan materi dengan menggunakan media 

powerpoint(ketrampilan mengadakan variasi) 

4 

7. Membimbing jalannya diskusi dengan menerapkan 

model pembelajaran cooperative script (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

3 

8. Memberi penguatan (ketrampilan memberi penguatan) 3 
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9. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 4 

Jumlah 32 

Kriteria Sangat 

Baik 

Tabel 4.11 :Hasil observasi ketrampilan guru siklus III 

Skor Nilai  

29.75≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

22,5 ≤ skor < 29.75 Baik 

17,25≤ skor < 22,5 Cukup 

9 ≤ skor < 17,25 Kurang 

Tabel 4.12 : Tabel kriteria ketuntasan ketrampilan guru siklus III 

 

 Gambar 4.7 : Diagram data keterampilan guru siklus III 

Dari hasil observasi siklus III, ketrampilan guru dalam membuka pelajaran 

dapat diketahui bahwa skor yang diperoleh adalah 4. Guru telah Melakukan 

kegiatan pra pembelajaran dengan memberi salam, mrngajak siswa berdoa dan 

melakukan presensi,memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan 

mengajak siswa untuk bersikap serius dalam belajar,menyampaikan tujuan 

pembelajaran,memberikan apersepsi sesuai materi dengan menghubungkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari. Guru menyadari 
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kemampuannya pada saat kegiatan pembelajaran di siklus I dan II. Banyak 

perubahan yang terjadi, guru menyadari apa yang belum dilakukan saat 

pembelajaran siklus I dan II. 

Indikator kedua yaitu tentang kemampuan guru dalam menjelaskan materi 

pelajaran dengan media powerpoint. Kemampuan guru dalam menjelaskan materi 

pelajaran mengalami peningkatan dengan mendapatkan skor 4 atau mengalami 

peningkatan. Semua deskriptor Nampak dan guru juga melaksanakan kegiatan 

menjelskan materi dengan baik. Guru mampumenyajikan materi menggunakan 

bahasa yang baik dan benar, memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari 

agar siswa lebih mudah emahami. 

Sedangkan di indikator yang ketiga yang berisi tentang kemampuan guru 

untuk menanyakan materi kepada siswa. Kemampuan guru mengalami 

peningktan walaupun skor yang diperoleh belum sempurna dengan mendapatkam 

skor 3. Apabila dilihat, guru masih mampu untuk melaksanakan kegiatan berupa 

menanyakan kepada siswa tentang materi yang belum jelas, menanyakan secara 

klasikal mengenai pertanyaan-pertanyaan supaya siswa terpancing untuk 

mengembangkan kemampuan mereka, dan yang belum dlakukan oleh guru belum 

memberikan penguatan secara verbal terhadap siswa yang mau bertanya siswa. 

Aspek keempat yang berupa kemampuan guru untuk membagi kelas ke 

dalam beberapa kelompok dengan menerapkan model pembelajaran cooperative 

script. Di akhir siklus ini, tercapainya skor maksimal yang diperoleh guru, yaitu 

4. Hal ini didukung dari nampaknya semua deskriptor yang ada.  Cara guru 

menjelaskan dan meminta siswa untuk berkelompok sesuai dengan tata cara yang 

diinginkan guru. Siswa sudah mampu untuk memahami apa yang diinginkan oleh 

guru dengan baik.  
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 Komponen penilaian aktivitas guru yang kelima adalah membimbing 

siswa untuk merangkum materi pembelajaran dan bergantian membacakan hasil 

rangkuman kepada pasangannya (keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan, membimbing diskusi dan kelompok kecil). Pada indikator ini skor 

yang didapatkan adalah sebesar 3.  Hal ini nampak pada deskriptor yang muncul 

adalah membimbing siswa merangkum materi pembelajaran.(secara ringkas dan 

jelas),membimbing siswa bergantian membacakan rangkumannya, memantau 

siswa agar siswa membacakan rangkumannya dengan jelas dan lengkap kepada 

pasangannya. Hanya satu deskriptor yang tidak nmpak yaitu menayakan kesulitan 

yang dihadapi siswa saat merangkum materi. 

Sedangkan di aspek keenam yang berupamengajarkan materi dengan 

menggunakan media powerpoint (ketrampilan mengadakan variasi). Pada 

indikator ini skor yang didapatkan adalah sebesar 4 atau meningkat dari siklus-

siklus sebelumnya, hal ini nampak pada deskriptor yang muncul adalah media 

yang digunakan guru sudah baik, jelas dan menarik. Media dapat terlihat ke 

seluruh siswa. 

Aspek yang ketujuh adalah ketrampilan guru membimbing jalannya 

diskusi dengan menerapkan model pembeajaran cooperative script. Komponen 

ketrampilan yang muncul pada kegiatan ini adalah guru memantau jalannya 

diskusi dengan berkeliling membimbing diskusi pada tiap-tiap kelompok, 

mengkondisikan kelompok didalam kelas dan mengatur jalannya diskusi.. 

Sehingga kesimpulannya adalah didapatkan skor 3 untuk ketrampilan guru 

membimbing jalannya diskusi dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative script. 
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Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas guru dalam hal memberikan 

penguatan. Guru mendapatkan skor 3. Komponen yang muncul pada kegiatan ini 

adalah telah dilakukannya kegiatan penguatan kelompok terbaik, dan memberikan 

penuatan kepada kelompok lain dan yang terakhir adalah kepada individu yang 

aktif diskusi kelompok. Dan perlu digaris bawahi, guru mampu memberikan 

penguatan verbal yang adil dan bijak ke semua anggota kelompok.  

 Aspek terakhir adalah mengenai ketrampilan guru untuk menutup 

pelajaran. Didapatkan skor maksimal yaitu 4, meningkat dari siklus sebelumnya, 

karena guru telah menyadari komponen yang belum dilakukan di siklus 

sebelumnya. 

 Dari berbagai uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan guru 

mencapai skor 32 atau termasuk dalam kategori sangat baik. Tentunya hal ini 

melebihi target yang ditetapkan pada rencana penelitian yang hanya menargetkan 

ketrampilan guru dengan kriteria baik. 

2)  Data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran, data yang diperoleh 

dari observasi aktivitas siswa meliputi sebagai berikut: 

Indikator 
 Skor 

a. Kesiapan siswa mengikuti pelajaran dengan pembelajaran 

model cooperative script 

4 

b.  Mendengarkan penjelasan guru  4 

c.  Menanyakan hal yang belum jelas 3 

d. Siswa berkelompok sesuai dengan model pembelajaran 

cooperative script 

4 

e.  Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok  3 

f. Melaksanakan kegiatan penyampaian hasil diskusi 

kelompok  

3 

g. Mengikuti kegiatan akhir 3 

Jumlah 24 

Kriteria Sangat 

Baik 

Tabel 4.13: Hasil penilaian observasi aktivitas siswa siklus III 
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Skor Nilai 

23,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

17,5  ≤ skor < 23,25 Baik (B) 

11,75 ≤ skor < 17,5 Cukup (C) 

7 ≤ skor < 11,75 Kurang (D) 

Tabel 4.14 : Tabel kriteria ketuntasan aktivitas siswa siklus III 

 
Gambar 4.8: Diagram data aktivitas siswa siklus III 

 

Dari hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III, terdapat beberapa aspek 

penilaian aktivitas siswa yang mengalami kemajuan dibandingkan pada saat 

kegiatan penelitian di siklus I dan II. hal ini tentunya merupakan suatu kemajuan 

yang baik terlihat ada beberapa aspek yang mengalami peningkatan skor. Berikut 

adalah penjelasan yang berkaitan dengan hasil dari setiap aspek penilaian aktivitas 

siswa. 

Dari hasil pengamatan aktivitas siswa dalam aspek kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran dengan pembelajaran model cooperative script mendapatkan 

skor sempurnasama dengan siklus ang sebelumnya yaitu siswa mengeluarkan 

peralatan menulis, menyiapkan buku pelajaran, bersemangat dalam menjawab 

salam dan siswa menyiapkan buku tulisnya. 

Untuk aspek mendengarkan penjelasan dari guru, skor yang diperoleh 

maksimal yaitu 4, meningkat dari siklus siklus sebelumnya. Hal tersebut terlihat 
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dari sikap para siswa yang mendengarkan penjelasan guru dengan seksama,siswa 

tidak tidur saat guru memberi penjelasan dan tidak ada siswa yang terlihat main 

sendiri saat guru memberikan penjelasan. Sedangkan hal yang belum terlihat di 

siklus sebelumnya yaitu siswa belum mencatat hal-hal penting dalam materi yang 

dijelaskan oleh guru pada siklus ini sudah terlihat. 

Sedangkan untuk aspek ketiga yang berkaitan dengan menanyakan hal 

yang belum jelas kepada guru, terlihat banyak siswa yang mengajukan pertanyaan 

sesuai dengan materi pelajaran, sikap mereka untuk mengajukan pertanyaan juga 

santun dan sopan lalu siswa bertanya dengan kalimat yang jelas. Untuk aspek 

ketiga ini didapat skor 3 masih sama dengan siklus sebelumnya. 

Sementara itu, di aspek keempat yang merupakan aspek siswa 

berkelompok sesuai arahan guru mendapat skor maksimal yaitu 4, siswa sudah 

berkumpul sesuai instruksi guru, membagi tugas bersama kelompoknya, siswa 

tidakbermain seniri di dalam kelompokakan tetapi siswa belum menyadari akan 

tugas yang diembannya masing-masing dan siswa sudah menyadari akan tugas 

yang diemban masing masing siswa. 

Untuk aspek melaksanakan kegiatan diskusi kelompok didapat skor 3, 

walaupun belum sempurna namus sudah meningkat bila dibandingkan dengan 

silus sebelumnya. Deskriptor yang tampak pada aspek ini yaitu siswa tidak egois 

mau mendiskusikan jawaban dengan teman sekelompoknya, mau 

membandingkan jawaban dengan teman sekelompoknya dan siswa mau 

memeriksa jawabnnya namun masih ada siswa yang malas untuk memperbaiki 

jawabannya.  

Sedangkan untuk aspek melaksanakan kegiatan penyampaian hasil diskusi 

kelompok didapat skor 3 masih sama dengan siklus yang sebelumnya. Hal yang 
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tampak untuk pemberian skor tersebut ialah terlaksananya kegiatan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, tidak takut mengemukakan pendapat 

kelompoknya dan siswa mau mendengarkan presentasi kelompok lainnya pada 

tahp ini siswa sudah bisa menghargai teman yang sedang menyampaikn hasil 

diskusi dengan mendengarkannya. Namun masih tetap sama siswa masih takut 

untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. 

Aspek terakhir adalah aspek mengikuti kegiatan akhir,  hasil observasi 

menunjukkan skor 3 pada aspek ini . Pada tahap ini, semua siswa mengerjakan 

soal evaluasi secara individu dengan tenang dan tertib. Pada saat guru meminta 

siswa untuk mengumpulkan hasil pengerjaan lembar evaluasi individu, semua 

siswa mengumpulkan dengan tenang dan siswa mau menjawab pertanyaan saat 

menyimpulkan materi. Namun siswa masih malas untuk mencatat kesimpulan 

yang telah dilakukan bersama sama dengan guru.  

4.1.3.3 Paparan hasil belajar siswa 

Berdasarkan data berupa hasil penelitian di siklus III mengenai hasil 

belajar IPS dengan menggunakan model pembelajaran cooperative script, 

diperoleh data sebagai berikut: 

No Hasil Belajar Siklus II 

1 Rata-rata 80 

2 Ketuntasan 20 (87%) 

3 Tidak tuntas 3 (13%) 

4 Nilai terendah 55 

5 Nilai tertinggi 100 

Tabel 4.15: Hasil belajar siswa siklus III 

Pada tabel diatas terlihat bahwa hasil belajar IPS diperoleh data tertinggi 

adalah 100 dan nilai terendah adalah 55.  Ketuntasan klasikal menunjukkan angka 

87%. Selain itu, jumlah siswa tuntas dan yang tidak tuntas adalah 20 siswa 
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berbanding dengan 3 siswa atau apabila diganti dalam bentuk prosentase maka 

berbanding antara 87% dengan 13%. Data hasil belajar IPS pada siklus III dapat 

dijabarkan dalam diagram batang sebagai berikut:  

 
Gambar 4.9 : Diagram data ketuntasan hasil belajar IPS pada siklus III 

Diagram diatas menunjukkan bahwa presentase ketuntasan klasikal belajar 

siswa di kelas V SDN Plalangan  04 Kota Semarang pada pelajaran IPS dengan 

menerapkan model cooperative script dengan media powerpoint dapat 

meningkatkan hasil belajar mereka. 

4.1.3.4 Refleksi 

4.1.3.4.1 Keterampilan Guru 

1. Bertanya (keterampilan bertanya) 

  Penilaian keterampialan guru dalam aspek bertanya terdapat satu 

deskriptor yang tidak tampak yaitu guru belum memberikan penguatan secara 

verbal kepada siswa yang bertanya. 

2. Membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran dan bergantian 

membacakan hasil rangkuman kepada pasangannya (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, membimbing diskusi dan kelompok kecil) 
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  Terdapat satu deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini, yaitu 

menayakan kesulitan yang dihadapi siswa saat merangkum materi. Guru 

kurang memperhatikan perilaku siswa saat bergantian membacakan hasil 

rangkumannya. 

3. Membimbing jalannya diskusi dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative script (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

  Ada satu deskriptor yang tidak nampak pada indikator ini, yaitu guru 

belum memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada hal-hal 

yang kurang jelas guru. Guru harus lebih fokus dalam membimbing jalannya 

diskusi. 

4. Memberi penguatan(ketrampilan memberi penguatan) 

  Dalam indikator memberi penguatan ini masih ada satu deskriptor yang 

tidak tampak yaitu Memberi penguatan kepada seluruh siswa(memberikan 

acungan jempol, senyuman, anggukan kepala, tepuk tangan dll). 

4.1.3.4.2 Aktivitas Siswa 

1. Menanyakan hal yang belum jelas 

  Deskriptor yang tidak nampak pada indikator ini adalah berinisiatif 

bertanya setiap ada kesempatan. Siswa belum berinisiatif untuk bertanya di 

setiap ada kesempatan hanya siswa tertentu yang mau bertanya. 

2. Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok 

   Ada satu deskriptor yang tidak tampak yaitu memperbaiki jawaban 

kelompok. Perlu segera dilakukan perbaikan untuk merangsang sikap siswa 

agar aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 
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3. Melaksanakan kegiatan penyampaian hasil diskusi kelompok 

   Ada satu saja descriptor yang tidak Nampak pada siklus I ini, yaitu 

memberikan tanggapan. Siswa masih takut untuk menyampaikan 

tanggapannya. Perlu adanya tindak lanjut agar siswa tidak takut menyampaikan 

tanggapannya. 

4. Mengikuti kegiatan akhir. 

   Kegiatan yang paling akhir ini juga didapatkan satu deskriptor yang 

tidak nampak, yaitu pada kegiatan siswa yang tidak mencatat kesimpulan 

pelajaran. Para siswa ingin segera istirahat.  

4.1.3.4.3   Hasil Belajar Siswa 

  Berdasarkan dari hasil data yang didapat pada siklus III. Hanya beberapa 

siswa kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang belum mencapai KKM yang 

ditetapkan. Ada 3 siswa yang belum tuntas atau sekitar 13% sedangkan sisanya 

sudah tuntas.  

4.1.2.5 Revisi  

1. Guru harus memperbaiki ketrampilan bertanya khususnya dalam aspek 

memberikan penguatan verbal terhadap siswa yang bertanya. Dalam aspek 

ini sudah terjadi peningkatan dari siklus sebelumnya. Hal ini perlu ditindak 

lanjuti agar dapat diperoleh skor maksimal. 

2. Guru sebaiknya dapat meningatkan keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, membimbing diskusi dan kelompok kecil. Dalam 

aspek menayakan kesulitan yang dihadapi siswa saat merangkum materi. 

Guru harus teliti dalam mengamati siswa dalam berdiskusi, guru harus 

berkeliling beberapa kali dan bertanya kepada siswa di dalam kelompok. 
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3. Guru harus lebih sering mengintrospeksi diri pada ketrampilannya dalam 

hal membimbing diskusi kelompok kecil. Guru sebaiknya mengingatkan 

anggota kelompok yang tidak serius saat kegiatan diskusi dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apa yang belum jelas. 

4. Guru sebaiknya lebih bisa meningkatkan kemampuannya pada aspek 

ketrampilan memberi penguatan. Langkah konkret adalah memberikan 

penguatan kepada seluruh siswa agar siswa menjadi senang dan lebih giat 

lagi saat pembelajaran. 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Dari beberapa siklus yang telah dilakukan mengenai penilaian observasi 

ketrampilan guru. Maka didapat hasil sebagai berikut: 

Indikator Skor 

Siklus I 

Skor 

Siklus II 

Skor 

Siklus 

III 

1. Membuka pelajaran  2 3 4 

2. Menjelaskan materi pelajaran dengan 

media powerpoint 

3 4 4 

3. Bertanya (ketrampilan bertanya) 2 2 3 

4. Membagi kelas ke dalam beberapa 

kelompok dengan menerapkan model 

pembelajaran cooperative script 

3 4 4 

5. Membimbing siswa untuk merangkum 

materi pembelajaran dan bergantian 

membacakan hasil rangkuman kepada 

pasangannya (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, 

membimbing diskusi dan kelompok kecil) 

2 2 3 

6. Mengajarkan materi dengan menggunakan 

media powerpoint(ketrampilan 

mengadakan variasi) 

3 3 4 

7. Membimbing jalannya diskusi dengan 

menerapkan model pembelajaran 

cooperative script (ketrampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

2 3 3 
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8. Ketrampilan memberi 

penguatan(ketrampilan memberi 

penguatan) 

2 3 3 

9. Menutup pelajaran  2 3 4 

Jumlah 

 

 

21 27 32 

Kriteria Cukup Baik Sangat 

Baik 

Tabel 4.16  : Data Observasi Ketrampilan Guru 

 

 

Diagram 4.10 : Keterampilan guru siklus I - III 

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa ketrampilan guru dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran coopertive script 

dengan media powerpoint mengalami peningkatan dalam setiap siklusnya. 

Diagram diatas dapat diuraikan menjadi penjelasan-penjelasan seperti berikut: 

1) Siklus I 

a) Membuka pelajaran (Keterampilan membuka pelajaran) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

membuka pelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative 

script diperoleh skor 2, hal ini berarti masih kurangnya ketrampilan guru 

Siklus I
Siklus II

Siklus III

21 27 32

Data Penelitian tentang Ketrampilan 
Guru Siklus I-III 

Siklus I Siklus II Siklus III
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untuk membuka pelajaran. Penelitian ini sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru, yaitu keterampilan 

membuka  yang memiliki komponen : meningkatkan perhatian,  

menimbulkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan dengan materi 

yang dipelajari, meninjau kembali, mengevaluasi. Menurut Abimanyu 

(dalam Rusman, 2014: 81) berpendapat bahwa membuka pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi atau suasana 

setiap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar berfokus pada hal-hal 

yang akan di pelajari.  

b) Menjelaskan materi pelajaran dengan media powerpoint (Keterampilan 

menjelaskan) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

menjelaskan dengan model pembelajaran cooperative script diperoleh 

kesimpulan bahwa guru masih belum memaksimalkan kemampuannya 

dalam menyampaikan materi pelajaran dengan memperoleh skor 3. 

Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan guru, yaitu 

keterampilan menjelaskan dengan komponennya adalah: Isi pesan 

kesesuaian dengan penerima pesan (siswa), Kejelasan, Penggunaan contoh, 

Penekanan terhadap informasi yang penting, dan Umpan balik. Ketrampilan 

menjelaskan ini juga dapat diartikan sebagai cara guru menyajikan 

informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan 

menunjukkan hubungan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran 

adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis 

untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya (Rusman, 

2014: 86).  
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c) Bertanya (Ketrampilan bertanya) 

  Berdasarkan tabel ketrampilan guru dalam aspek bertanya dan catatan 

lapangan pada saat mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

cooperative script. Pada siklus 1 ini guru belum maksimal menerapkan 

kemampuannya dalam hal memberikan pertanyaan secara individu maupun 

klasikal di dalam kelas dengan memperoleh skor 2. Penelitian ini sesuai 

dengan salah satu keterampilan guru yaitu Keterampilan bertanya adalah 

kegiatan yang dilakukan guru dalam memberikan pertanyaan kepada siswa 

sebagai bentuk interaksi dalam pembelajaran dan mengharapkan adanya 

umpan balik. Hal ini selaras dengan pendapat John I Bolla (dalam Rusman, 

2014: 82).  

d) Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan menerapkan 

pembelajaran  model cooperative script  (Keterampilan mengelola kelas) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan menggunakan model 

pembelajaran   cooperative script  diperoleh hasil yang cukup bagus dengan 

skor 3. Penelitian ini sesuai dengan salah satu  ketrampilan dasar guru yang 

dituliskan oleh Menurut Uzer Usman (dalam Rusman, 2014: 90) 

pengelolaan 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.  
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e) Membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran dan bergantian 

membacakan hasil rangkuman kepada pasangannya (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, membimbing diskusi dan kelompok kecil) 

(Ketrampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran dan bergantian 

membacakan hasil rangkuman kepada pasangannya. Skor yang diperoleh 

kurang memuaskan. Pembelajaran ini terjadi bila jumlah siswa yang 

dihadapi oleh guru jumlahnya terbatas, yaitu antara dua sampai delapan 

orang untuk kelompok kecil, dan seorang untuk perseorangan (Rusman, 

2014: 91).  

f) Mengajarkan materi dengan menggunakan media powerpoint (Ketrampilan 

mengadakan variasi) 

   Berdasarkan hasil yang didapat pada saat kegiatan penelitian siklus 

I ini menunjukkan bahwa guru telah mampu untuk memperlihatkan 

kemampuannya akan cara menyampaikan materi pelajaran dengan media 

powerpoint yang menarik minat siswa supaya bersemangat dalam kegiatan 

pembelajaran dengan memperoleh skor 3. Penelitian ini sesuai dengan salah 

satu ketrampilan dasar mengajar yaitu ketrampilan mengadakan variasi. 

Penggunaan variasi dalam pembelajaran ditujukan untuk mengatasi 

kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton. 

Dengan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan 

pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran (Rusman, 2014:85).  
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g) Membimbing jalannya diskusi dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative script (Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

   Berdasarkan  tabel ketrampilan  guru dan catatan lapangan pada 

saat membimbing jalannya diskusi dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative script  diperoleh skor kurang memuaskan pada 

siklus I ini dengan skor 2. Penelitian ini sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil yang meliputi pemusatan perhatian, mengklasifikasi 

masalah, menganalisis pandangan anak didik, meningkatkan distribusi, 

membagi partisipasi, dan menutup diskusi. Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara 

kelompok (Rusman, 2014: 89).  

h) Memberi penguatan (Keterampilam memberi penguatan)  

   Berdasarkan  tabel pada saat memberikan penguatan dapat 

diperoleh skor kurang memuaskan dengan skor 2. Penelitian ini sesuai 

dengan salah satu keterampilan dasar mengajar yaitu  keterampilan memberi 

penguatan. Penguatan adalah penghargaan yang diberikan oleh guru atas 

setiap aktivitas positif yang dilakukan siswa selama pembelajaran. Menurut 

Rusman (2014: 84) penguatan merupakan respon positif yang dilakukan 

guru atas perilaku positif yang dicapai peserta didik dalam proses belajarnya 

dengan tujuan untuk mempertahankankan meningkatkan perilaku tersebut. 

Penguatan kepada siswa yang meliputi penguatan verbal, penguatan 

gestural, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, 
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penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan, dan 

penguatan berupa tanda atau benda.  

i) Menutup pelajaran (Keterampilam menutup pelajaran) 

   Berdasarkan  tabel aktivitas dan  catatan lapangan pada saat 

menutup pelajaran diperoleh skor kurang memuaskan memperoleh skor 2. 

Penelitian ini sesuai dengan salah satu  keterampilan dasar mengajar yang 

harus dimiliki guru, yaitu keterampilan menutup pelajaran yang memiliki 

komponen meningkatkan perhatian,  menimbulkan motivasi, memberi acua, 

membuat kaitan dengan materi yang dipelajari, meninjau kembali, 

mengevaluasi. Sedangkan penjelasan mengenai keterampilan menutup 

pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, 

mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. 

(Rusman, 2014: 92).  

2) Siklus II 

a) Membuka pelajaran (Keterampilan membuka pelajaran) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

membuka pelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative 

script diperoleh skor 3, hal ini berarti terjadi peningkatan deskriptor yang 

nampak. Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan dasar 

mengajar yang harus dimiliki guru, yaitu keterampilan membuka  yang 

memiliki komponen : meningkatkan perhatian,  menimbulkan motivasi, 

memberi acuan, membuat kaitan dengan materi yang dipelajari, meninjau 

kembali, mengevaluasi. Menurut Abimanyu (dalam Rusman, 2014: 81) 
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berpendapat bahwa membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk menciptakan kondisi atau suasana setiap mental dan 

menimbulkan perhatian siswa agar berfokus pada hal-hal yang akan di 

pelajari.  

b) Menjelaskan materi pelajaran dengan media powerpoint (Keterampilan 

menjelaskan) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

menjelaskan dengan model pembelajaran cooperative script diperoleh 

kesimpulan bahwa guru telah memaksimalkan kemampuannya dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Jumlah deskriptor yang nampak naik dari 

yang sebelumnya, yaitu 4. Penelitian ini sesuai dengan salah satu 

keterampilan guru, yaitu keterampilan menjelaskan dengan komponennya 

adalah: Isi pesan Kesesuaian dengan penerima pesan (siswa), Kejelasan, 

Penggunaan contoh, Penekanan terhadap informasi yang penting, dan 

Umpan balik. Ketrampilan menjelaskan ini juga dapat diartikan sebagai cara 

guru menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis 

dengan tujuan menunjukkan hubungan. Keterampilan menjelaskan dalam 

pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi 

secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang 

lainnya (Rusman, 2014: 86).  

c) Bertanya (Ketrampilan bertanya) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dalam aspek bertanya dan 

catatan lapangan pada saat mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative script. skor yang diperoleh kurang memuaskan 

yaitu 2 masih sama dengan siklus sebelumnya. Penelitian ini selaras dengan 
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pendapat John I Bolla (dalam Rusman, 2014: 82) yang menegaskan bahwa 

keterampilan bertanya adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam 

memberikan pertanyaan kepada siswa sebagai bentuk interaksi dalam 

pembelajaran dan mengharapkan adanya umpan balik.  

d) Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan menerapkan 

pembelajaran  model cooperative script  (Keterampilan mengelola kelas) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan menggunakan model 

pembelajaran   cooperative script  diperoleh hasil yang sempurna, yaitu 

mendapatkan skor 4. Penelitian ini sesuai dengan salah satu  ketrampilan 

dasar guru yang dituliskan oleh Menurut Uzer Usman (dalam Rusman, 

2014: 90) pengelolaan 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.  

e) Membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran dan bergantian 

membacakan hasil rangkuman kepada pasangannya (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, membimbing diskusi dan kelompok kecil) 

(Ketrampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran dan bergantian 

membacakan hasil rangkuman kepada pasangannya, diperoleh skor yang 

kurang memuaskan yaitu 2 masih sama dengan siklus sebelumnya. 
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Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan guru yaitu ketrampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pembelajaran ini terjadi bila 

jumlah siswa yang dihadapi oleh guru jumlahnya terbatas, yaitu antara dua 

sampai delapan orang untuk kelompok kecil, dan seorang untuk 

perseorangan (Rusman, 2014: 91).  

f) Mengajarkan materi dengan menggunakan media powerpoint (Ketrampilan 

mengadakan variasi) 

   Berdasarkan hasil yang didapat pada saat kegiatan penelitian siklus 

II, diperoleh skor 3 sama dengan siklus sebelumnya. Penelitian ini sesuai 

dengan salah satu ketrampilan dasar mengajar yaitu ketrampilan 

mengadakan variasi. Penggunaan variasi dalam pembelajaran ditujukan 

untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang 

monoton. Dengan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran 

diharapkan pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa 

senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi 

dalam kegiatan pembelajaran (Rusman, 2014:85).  

g) Membimbing jalannya diskusi dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative script (Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

   Berdasarkan  tabel ketrampilan  guru dan catatan lapangan pada 

saat membimbing jalannya diskusi dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative script  diperoleh skor 3 terjadi peningkatan pada 

siklus II ini. Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan dasar 

mengajar yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang 

meliputi pemusatan perhatian, mengklasifikasi masalah, menganalisis 

pandangan anak didik, meningkatkan distribusi, membagi partisipasi, dan 
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menutup diskusi. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah 

salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok (Rusman, 2014: 

89). 

h) Memberi penguatan (Keterampilam memberi penguatan)  

   Berdasarkan  tabel keterampilan guru dan catatan lapangan pada 

saat memberikan penguatan dapat diperoleh skor sebesar 3 meningkat dari 

siklus sebelumnya. Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan 

dasar mengajar yaitu  keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah 

penghargaan yang diberikan oleh guru atas setiap aktivitas positif yang 

dilakukan siswa selama pembelajaran. Menurut Rusman (2014: 84) 

penguatan merupakan respon positif yang dilakukan guru atas perilaku 

positif yang dicapai peserta didik dalam proses belajarnya dengan tujuan 

untuk mempertahankankan meningkatkan perilaku tersebut. Penguatan 

kepada siswa yang meliputi penguatan verbal, penguatan gestural, 

penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan 

dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan, dan penguatan berupa 

tanda atau benda.  

i) Menutup pelajaran (Keterampilam menutup pelajaran) 

   Berdasarkan  tabel keterampilan guru dan  catatan lapangan pada 

saat menutup pelajaran diperoleh skor 3 sudah meningkat dari siklus 

sebelumnya. Penelitian ini sesuai dengan salah satu  keterampilan dasar 

mengajar yang harus dimiliki guru, yaitu keterampilan menutup pelajaran 

yang memiliki komponen meningkatkan perhatian,  menimbulkan motivasi, 

memberi acua, membuat kaitan dengan materi yang dipelajari, meninjau 
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kembali, mengevaluasi. Sedangkan penjelasan mengenai keterampilan 

menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 

siswa, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. 

(Rusman, 2014: 92).  

3)    Siklus III 

a) Membuka pelajaran (Keterampilan membuka pelajaran) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

membuka pelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative 

script diperoleh skor maksimal. Penelitian ini sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru, yaitu keterampilan 

membuka  yang memiliki komponen : meningkatkan perhatian,  

menimbulkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan dengan materi 

yang dipelajari, meninjau kembali, mengevaluasi. Menurut Abimanyu 

(dalam Rusman, 2014: 81) berpendapat bahwa membuka pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi atau suasana 

setiap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar berfokus pada hal-hal 

yang akan di pelajari.  

b) Menjelaskan materi pelajaran dengan media powerpoint (Keterampilan 

menjelaskan) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

menjelaskan dengan model pembelajaran cooperative script diperoleh 

kesimpulan bahwa guru telah memaksimalkan kemampuannya dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Penelitian ini sesuai dengan salah satu 
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keterampilan guru, yaitu keterampilan menjelaskan dengan komponennya 

adalah: Isi pesan Kesesuaian dengan penerima pesan (siswa), Kejelasan, 

Penggunaan contoh, Penekanan terhadap informasi yang penting, dan 

Umpan balik. Ketrampilan menjelaskan ini juga dapat diartikan sebagai cara 

guru menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis 

dengan tujuan menunjukkan hubungan. Keterampilan menjelaskan dalam 

pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi 

secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang 

lainnya (Rusman, 2014: 86).  

c) Bertanya (Ketrampilan bertanya) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dalam aspek bertanya dan 

catatan lapangan pada saat mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative script. Guru memperoleh skor 3 meningkat dari 

siklus sebelumya. Penelitian ini selaras dengan pendapat John I Bolla 

(dalam Rusman, 2014: 82) yang menegaskan bahwa keterampilan bertanya 

adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam memberikan pertanyaan kepada 

siswa sebagai bentuk interaksi dalam pembelajaran dan mengharapkan 

adanya umpan balik.  

d) Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan menerapkan 

pembelajaran  model cooperative script  (Keterampilan mengelola kelas) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

membagi kelas ke dalam beberapa kelompok dengan menggunakan model 

pembelajaran   cooperative script  diperoleh hasil yang sempurna. Penelitian 

ini sesuai dengan salah satu  ketrampilan dasar guru yang dituliskan oleh 

Menurut Uzer Usman (dalam Rusman, 2014: 90) pengelolaan kelas adalah 
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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.  

e) Membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran dan bergantian 

membacakan hasil rangkuman kepada pasangannya (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, membimbing diskusi dan kelompok kecil) 

(Ketrampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) 

   Berdasarkan tabel ketrampilan guru dan catatan lapangan pada saat 

membimbing siswa untuk merangkum materi pembelajaran dan bergantian 

membacakan hasil rangkuman kepada pasangannya, diperoleh skor 3 

meningkat dari siklus sebelumnya. Penelitian ini sesuai dengan salah satu 

keterampilan guru yaitu ketrampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. Pembelajaran ini terjadi bila jumlah siswa yang dihadapi oleh 

guru jumlahnya terbatas, yaitu antara dua sampai delapan orang untuk 

kelompok kecil, dan seorang untuk perseorangan (Rusman, 2014: 91). 

f) Mengajarkan materi dengan menggunakan media powerpoint (Ketrampilan 

mengadakan variasi) 

   Berdasarkan hasil yang didapat pada saat kegiatan penelitian siklus 

III, diperoleh skor maksimal. Penelitian ini sesuai dengan salah satu 

ketrampilan dasar mengajar yaitu ketrampilan mengadakan variasi. 

Penggunaan variasi dalam pembelajaran ditujukan untuk mengatasi 

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

pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran (Rusman, 2014:85).  

g) Membimbing jalannya diskusi dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative script (Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

   Berdasarkan  tabel ketrampilan  guru dan catatan lapangan pada 

saat membimbing jalannya diskusi dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative script  diperoleh skor 3 sama dengan siklus 

sebelumnya. Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan dasar 

mengajar yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang 

meliputi pemusatan perhatian, mengklasifikasi masalah, menganalisis 

pandangan anak didik, meningkatkan distribusi, membagi partisipasi, dan 

menutup diskusi. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah 

salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok (Rusman, 2014: 

89).  

h) Memberi penguatan (Keterampilam memberi penguatan)  

   Berdasarkan  tabel keterampilan guru dan catatan lapangan pada 

saat memberikan penguatan dapat diperoleh skor sebesar 3 masih sama dari 

siklus sebelumnya. Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan 

dasar mengajar yaitu  keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah 

penghargaan yang diberikan oleh guru atas setiap aktivitas positif yang 

dilakukan siswa selama pembelajaran. Menurut Rusman (2014: 84) 

penguatan merupakan respon positif yang dilakukan guru atas perilaku 
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positif yang dicapai peserta didik dalam proses belajarnya dengan tujuan 

untuk mempertahankankan meningkatkan perilaku tersebut. Penguatan 

kepada siswa yang meliputi penguatan verbal, penguatan gestural, 

penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan 

dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan, dan penguatan berupa 

tanda atau benda.  

i) Menutup pelajaran (Keterampilam menutup pelajaran) 

   Berdasarkan  tabel keterampilan guru dan  catatan lapangan pada 

saat menutup pelajaran diperoleh skor sempurna. Penelitian ini sesuai 

dengan salah satu  keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru, 

yaitu keterampilan menutup pelajaran yang memiliki komponen 

meningkatkan perhatian,  menimbulkan motivasi, memberi acua, membuat 

kaitan dengan materi yang dipelajari, meninjau kembali, mengevaluasi. 

Sedangkan penjelasan mengenai keterampilan menutup pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat 

keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. (Rusman, 2014: 92).  

Dari uraian hasil pengamatan keterampilan guru, terjadi 

peningkatan keterampilan guru dari siklus I sampai dengan siklus III. Dari 

siklus I memperoleh skor 21 yang masuk dalam kategori cukup (C), 

kemudian meningkat pada siklus II memperoleh skor 27 yang termasuk 

dalam kategori baik (B), dan terjadi peningkatan lagi pada siklus III dengan 

mendapatkan skor 32 yang masuk dalam kategori sangat baik (A). Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa keterampilan guru sudah mencapai indikator 
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keberhasilan yang ditetapkan yaitu keterampilan guru meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Wijayanti (2013) Model cooperative script dengan media 

audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran IPS. 

Peningkatan tersebut bertahap dalam pelaksanaan penelitian selama tiga 

siklus. Keterampilan guru sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu keterampilan guru meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik dan penelitian yang dilakukan Malakhati (2014), melalui 

penerapan model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 

Salaman Mloyo Semarang.  

4.2.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Indikator 

Skor 

aktivitas 

siswa 

siklus I 

Skor 

aktivitas 

siswa 

siklus II 

Skor 

aktivitas 

siswa 

siklus III 

1. Kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran dengan pembelajaran 

model cooperative script 

3 4 4 

2. Mendengarkan penjelasan guru  2 3 4 

3. Menanyakan hal yang belum 

jelas 

2 3 3 

4. Siswa berkelompok sesuai 

dengan arahan guru 

2 3 4 

5. Melaksanakan kegiatan diskusi 

kelompok 

2 2 3 

6. Melaksanakan kegiatan 

penyampaian hasil diskusi 

kelompok 

3 3 3 

7. .Mengikuti kegiatan akhir  3 3 3 

Jumlah 17 21 24 

Kriteria Cukup Baik Sangat 

Baik 

Tabel 4.17: Data observasi aktivitas siswa 



133 

 

 
 

 

Gambar 4.11: Aktivitas siswa siklus I-III 

 Sardiman (2011: 97) menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar, subjek 

didik/siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa dalam belajar sangat 

diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, proses belajar itu tidak mungkin 

akan berlangsung dengan baik. Yang dimaksud aktivitas belajar adalah aktivitas 

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

harus selalu berkait. Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Dierich (dalam 

Sadiman, 2004: 101) menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara 

lain sebagai berikut:  

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.  

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.  

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan : uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato.  

Siklus I
Siklus II

Siklus III

17 21 24

Data penelitian tentang aktivitas siswa 
siklus I-III

Siklus I Siklus II Siklus III
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d. Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin.  

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.  

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.  

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.  

h. Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

1)  Siklus I 

 Hasil pengamatan yang diperoleh selama proses pembelajaran IPS pada 

siklus I dengan menerapkan model pembelajaran cooperative script di kelas  V 

SDN Plalangan 04 Semarang memiliki dampak yang positif ke peserta didik. 

 Pada aspek kesiapan siswa mengikuti pelajaran dengan pembelajaran 

model cooperative script, terdapat 3 deskriptor yang tampak. Menurut 

Marno(2009:75) mengungkapkan bahwa pada awal pembelajaran, tidak semua 

siswa memiliki kesiapan mental dan tertarik untuk mengikuti hal-hal yang 

dipelajari. Oleh karena itu kegiatan di awal pelajaran yang baik merupakan salah 

satu kunci keberhasilan dari seluruh proses belajar mengajar yang akan dilalui 

siswa. Jika pada awal pelajaran seorang guru gagal mengkondisikan mental dan 

menarik perhatian siswa, maka proses belajar mengajar yang dinamis tidak dapat 

tercapai.  

 Aspek mendengarkan penjelasan guru. Aspek ini menunjukkan 

kemampuan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru masih kurang, dengan 

ditandai data yang menunjukkan skor 2. Menurut (Anitah,2009:5.18) 
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mendengarkan penjelasan guru akan memerlukan perhatian atau pemusatan 

pemikiran atau perasaan tehadap apa yang diinformasikan oleh guru.  

 Aspek ketiga yang berkaitan dengan menanyakan hal yang belum jelas 

kepada guru, skor yang diperoleh masih rendah yaitu 2. Marno (2008:115) 

mengungkapkan bahwa dalam proses belajar mengajar, bertanya memegang 

peranan penting, sebab pertanyaan yang tersususn dengan baik dengan teknik 

pelontaran yang tepat akan mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif 

dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya.  

 Selanjutnya adalah aspek keempat yang merupakan aspek siswa 

berkelompok sesuai arahan guru diperoleh skor yang kurang memuaskan yaitu 2. 

Kondisi ini sesuai dengan pernyataan bahwa tujuan kelompok dan tanggung jawab 

individu adalah dalam memberikan intensif kepada siswa untuk saling membantu 

satu sama lain dan untuk saling mendorong untuk melakukan hal yang maksimal. 

(Slavin,2010:82).  

 Pada indikator yang kelima adalah melaksanakan kegiatan diskusi 

kelompok. Sebagian deskriptor tidak tampak pada pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, skor yang diperoleh hanya 2. Menurut Dierich dalam 

hamalik(2001:172) menyebutkan bahwa mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi merupakan salah 

satu aktivitas siswa yang berada dalam kategori kegiatan-kegiatan lisan.  

 Berdasarkan tabel pengamatan aktivitas siswa dalam aspek penyampaian 

hasil diskusi kelompok didapat skor 3. Hal yang tampak untuk pemberian skor 

tersebut ialah terlaksananya kegiatan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, 

tidak takut mengemukakan pendapat kelompoknya dan siswa mau mendengarkan 
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presentasi kelompok lainnya. Meier (2003:108) mengungkapkan bahwa tujuan 

tahap penampilan hasil adalah membantu pembelajar menerapkan dan 

memperluas pengetahuan atau ketrampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga 

hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat.  

 Indikator penilaian aktivitas siswa yang terakhir adalah aspek mengikuti 

kegiatan akhir. Pada tahap ini, semua siswa mengerjakan soal evaluasi secara 

individu dengan tenang dan tertib. Pada saat guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil pengerjaan lembar evaluasi individu, semua siswa 

mengumpulkan dengan tenang dan siswa mau menjawab pertanyaan saat 

menyimpulkan materi. Menurut Meier (2003:301) menyatakan bahwa informasi 

yang dikumpulkan dari evaluasi selama pelajaran dan setelah pelajaran dapat 

digunakan untuk mengubah dan meningkatkan seluruh aspek program belajar 

secara berkelanjutan.  

2) Siklus II 

Pada aspek kesiapan siswa mengikuti pelajaran dengan pembelajaran model 

cooperative script, mendapat skor sempurna. Menurut Marno(2009:75) 

mengungkapkan bahwa pada awal pembelajaran, tidak semua siswa memiliki 

kesiapan mental dan tertarik untuk mengikuti hal-hal yang dipelajari. Oleh karena 

itu kegiatan di awal pelajaran yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan 

dari seluruh proses belajar mengajar yang akan dilalui siswa. Jika pada awal 

pelajaran seorang guru gagal mengkondisikan mental dan menarik perhatian 

siswa, maka proses belajar mengajar yang dinamis tidak dapat tercapai.  

Aspek mendengarkan penjelasan guru. Aspek ini menunjukkan 

kemampuan siswa dalam mendengarkan penjelasan guru sudah mulai membaik, 

dengan ditandai data yang menunjukkan skor 3. Menurut (Anitah,2009:5.18) 



137 

 

 
 

mendengarkan penjelasan guru akan memerlukan perhatian atau pemusatan 

pemikiran atau perasaan tehadap apa yang diinformasikan oleh guru.  

 Aspek ketiga yang berkaitan dengan menanyakan hal yang belum jelas 

kepada guru, skor yang diperoleh mengalami kenaikan yaitu 3. Marno (2008:115) 

mengungkapkan bahwa dalam proses belajar mengajar, bertanya memegang 

peranan penting, sebab pertanyaan yang tersususn dengan baik dengan teknik 

pelontaran yang tepat akan mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif 

dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. 

 Selanjutnya adalah aspek keempat yang merupakan aspek siswa 

berkelompok sesuai arahan guru. Dalam aspek yang keempat ini, didapat poin 

yang cukup memuaskan, yaitu  memperoleh skor 3. Kondisi ini sesuai dengan 

pernyataan bahwa tujuan kelompok dan tanggung jawab individu adalah dalam 

memberikan intensif kepada siswa untuk saling membantu satu sama lain dan 

untuk saling mendorong untuk melakukan hal yang maksimal (Slavin,2010:82).  

 Pada indikator yang kelima adalah melaksanakan kegiatan diskusi 

kelompok. Sebagian deskriptor tidak tampak pada pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Skor yang diperoleh hanya 2. Menurut Dierich dalam 

hamalik(2001:172) menyebutkan bahwa mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi merupakan salah 

satu aktivitas siswa yang berada dalam kategori kegiatan-kegiatan lisan.  

 Berdasarkan tabel pengamatan aktivitas siswa dalam aspek penyampaian 

hasil diskusi kelompok didapat skor 3 sama dengan siklus sebelumnya. Hal yang 

tampak untuk pemberian skor tersebut ialah terlaksananya kegiatan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, tidak takut mengemukakan pendapat 
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kelompoknya dan siswa mau mendengarkan presentasi kelompok lainnya. Meier 

(2003:108) mengungkapkan bahwa tujuan tahap penampilan hasil adalah 

membantu pembelajar menerapkan dan memperluas pengetahuan atau 

ketrampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan 

penampilan hasil akan terus meningkat.  

 Indikator penilaian aktivitas siswa yang terakhir adalah aspek mengikuti 

kegiatan akhir. Pada tahap ini, semua siswa mengerjakan soal evaluasi secara 

individu dengan tenang dan tertib. Pada saat guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil pengerjaan lembar evaluasi individu, semua siswa 

mengumpulkan dengan tenang dan siswa mau menjawab pertanyaan saat 

menyimpulkan materi, pada aspek ini mendapat skor 3. Menurut Meier 

(2003:301) menyatakan bahwa informasi yang dikumpulkan dari evaluasi selama 

pelajaran dan setelah pelajaran dapat digunakan untuk mengubah dan 

meningkatkan seluruh aspek program belajar secara berkelanjutan.  

3)  Siklus III 

 Pada aspek kesiapan siswa mengikuti pelajaran dengan pembelajaran 

model cooperative script, mendapat skor sempurna. Menurut Marno(2009:75) 

mengungkapkan bahwa pada awal pembelajaran, tidak semua siswa memiliki 

kesiapan mental dan tertarik untuk mengikuti hal-hal yang dipelajari. Oleh karena 

itu kegiatan di awal pelajaran yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan 

dari seluruh proses belajar mengajar yang akan dilalui siswa. Jika pada awal 

pelajaran seorang guru gagal mengkondisikan mental dan menarik perhatian 

siswa, maka proses belajar mengajar yang dinamis tidak dapat tercapai.  

Aspek mendengarkan penjelasan guru. skor yang diperoleh maksimal 

yaitu 4, meningkat dari siklus siklus sebelumnya. Menurut (Anitah,2009:5.18) 
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mendengarkan penjelasan guru akan memerlukan perhatian atau pemusatan 

pemikiran atau perasaan tehadap apa yang diinformasikan oleh guru.

 Aspek ketiga yang berkaitan dengan menanyakan hal yang belum jelas 

kepada guru, skor yang diperoleh mengalami peningkatan yaitu 3. Marno 

(2008:115) mengungkapkan bahwa dalam proses belajar mengajar, bertanya 

memegang peranan penting, sebab pertanyaan yang tersususn dengan baik dengan 

teknik pelontaran yang tepat akan mengembangkan pola berpikir dan cara belajar 

aktif dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya.  

 Selanjutnya adalah aspek keempat yang merupakan aspek siswa 

berkelompok sesuai arahan guru. Dalam aspek yang keempat ini, didapat poin 

yang sangat memuaskan, yaitu  memperoleh skor 4.  Kondisi ini sesuai dengan 

pernyataan bahwa tujuan kelompok dan tanggung jawab individu adalah dalam 

memberikan intensif kepada siswa untuk saling membantu satu sama lain dan 

untuk saling mendorong untuk melakukan hal yang maksimal (Slavin,2010:82).  

 Pada indikator yang kelima adalah melaksanakan kegiatan diskusi 

kelompok . Skor mengalami kenaikan. Satu deskriptor tidak tampak pada 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Skor yang diperoleh yaitu 3. Menurut Dierich 

dalam hamalik(2001:172) menyebutkan bahwa mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi merupakan salah 

satu aktivitas siswa yang berada dalam kategori kegiatan-kegiatan lisan.  

 Berdasarkan tabel pengamatan aktivitas siswa dalam aspek penyampaian 

hasil diskusi kelompok didapat skor 3 sama dengan siklus sebelumnya. Hal yang 

tampak untuk pemberian skor tersebut ialah terlaksananya kegiatan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, tidak takut mengemukakan pendapat 
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kelompoknya dan siswa mau mendengarkan presentasi kelompok lainnya. Meier 

(2003:108) mengungkapkan bahwa tujuan tahap penampilan hasil adalah 

membantu pembelajar menerapkan dan memperluas pengetahuan atau 

ketrampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan 

penampilan hasil akan terus meningkat.  

 Indikator penilaian aktivitas siswa yang terakhir adalah aspek mengikuti 

kegiatan akhir. Pada tahap ini, semua siswa mengerjakan soal evaluasi secara 

individu dengan tenang dan tertib. Pada saat guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil pengerjaan lembar evaluasi individu, semua siswa 

mengumpulkan dengan tenang dan siswa mau menjawab pertanyaan saat 

menyimpulkan materi, pada aspek ini mendapat skor 3 masih sama dengan siklus 

sebelumnya. Menurut Meier (2003:301) menyatakan bahwa informasi yang 

dikumpulkan dari evaluasi selama pelajaran dan setelah pelajaran dapat digunakan 

untuk mengubah dan meningkatkan seluruh aspek program belajar secara 

berkelanjutan.  

 Dari uraian hasil pengamatan aktivitas siswa, terjadi peningkatan aktivitas 

siswa dari siklus I sampai dengan siklus III. Dari siklus I memperoleh skor 17 

yang masuk dalam kategori cukup (C), kemudian meningkat pada siklus II 

memperoleh skor 21 yang termasuk dalam kategori baik (B), dan terjadi 

peningkatan lagi pada siklus III dengan mendapatkan skor 24 yang masuk dalam 

kategori sangat baik (A). Dari data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu aktivitas siswa meningkat 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Wijayanti (2013)  model cooperative script dengan media audiovisual 

dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS. Peningkatan tersebut 
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bertahap dalam pelaksanaan penelitian selama tiga siklus. Aktivitas siswa sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu aktivitas siswa meningkat 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dan penelitian yang dilakukan 

Malakhati (2014) model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, hal ini dibuktikan dengan 

peningkatan keterampilan guru pada tiap siklus. Pada siklus I keterampilan guru 

mendapat skor 25 dengan kriteria cukup, Pada siklus II keterampilan guru 

mengalami peningkatan skor yaitu 31 dengan kriteria baik, dan pada siklus III 

keterampilan guru meningkat mencapai skor 42 dengan kriteria sangat baik. 

4.2.3 Hasil Belajar Siswa  

No pencapaian Data siklus I Data siklus II Data siklus III 

1 Rata-rata 63,7 69,7 80 

2 Nilai tertinggi 90 100 100 

3 Nilai terendah 40 45 55 

4 Jumlah siswa tuntas 13 (56%) 16 (69%) 20 (87%) 

5 Jumlah siswa tidak 

tuntas 

10 (44%) 7(21%) 3 (13%) 

Tabel 4.18: Hasil belajar siswa siklus I-III 

 

Gambar 4.12: Hasil belajar siswa siklus I-III 

Siklus I Siklus II Siklus III

56%
69%

87%

Data penelitian tentang hasil belajar 
siswa siklus I-III

Siklus I Siklus II Siklus III
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 Suprijono (2011: 5) mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

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

keterampilan. Bloom dalam Sardiman (2011: 23) menyampaikan tiga taksonomi 

yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif (cognitive domain), ranah 

afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain). 

 Hasil belajar dalam penelitian ini didapatkan dari hasil kegiatan evaluasi 

yang dilaksanakan pada akhir setiap siklus. Rata-rata hasil evaluasi pembelajaran 

IPS mengalami peningkatan. Setelah dilaksanakan siklus III melalui model 

cooperative script dengan media powerpoint, terjadi peningkatan kembali pada 

hasil belajar klasikal dengan nilai rata-rata naik menjadi 83% dengan nilai 

terendah 55, dan nilai tertinggi 100, siswa yang tuntas sebanyak 20 siswa (83%) 

dan hanya 3 siswa (17%) yang belum mengalami ketuntasan. Hasil data tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, hasil 

tersebut menunjukkan sudah tercapainya indikator keberhasilan yang harus 

dicapai yaitu 83% dari indikator yang direncanakan sebesar minimal 75%. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2013) model 

cooperative script dengan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS. Adanya peningkatan terhadap hasil belajar siswa yang menunjukkan sudah 

tercapainya indikator keberhasilan yang harus dicapai dengan kategori baik (B), 

dan penelitian yang dilakukan oleh Malakhati (2014) model numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, hal ini dapat dilihat dari data awal (prasiklus) dengan nilai rata-rata 62,3 

dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 36%. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 

66,4 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 52%. Pada siklus II diperoleh nilai 

rata-rata 73,49 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 72%. dan pada siklus III 



143 

 

 
 

diperoleh nilai rata-rata 80,64 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 88%. Hasil 

penelitian tersebut telah mencapai indikator keberhasilan, yaitu 75% siswa kelas 

IV SDN Salaman Mloyo Semarang mengalami ketuntasan belajar individual yaitu 

≥ 60 pada pembelajaran IPS menggunakan model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint. 

 Berdasarkan penjabaran hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model Coopertave Script dengan media powerpoint di SDN Plalangan 04 Kota 

Semarang telah dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa. 

4.3 Implikasi Hasil Penelitian 

  Berdasarkan hasil analisis penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 

kelas V SD Plalangan 04 Kota Semarang dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative script dengan media powerpoint didapatkan adanya kesimpulan 

bahwa terjadi peningkatan baik berupa peningkatan ketrampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa 

model pembelajaran cooperative script dengan media powerpoint sangat cocok 

diterapkan dalam pembelajaran IPS SD. Karena dalam model pembelajaran 

cooperative script terdapat komponen-komponen yang sangat lengkap, sehingga 

dengan menerapkan model pembelajaran ini lebih memaksimalkan proses 

pembelajaran 

  Implementasi model pembelajaran cooperative script dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan ketrampilan guru sehingga dalam menunjang 

proses belajar mengajar dapat lebih berinovasi dan dapat memasuki dunia siswa. 

Guru juga dapat melakukan prosedur yang objektif dan sistematis dalam 
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mengorganisasikan pengalaman belajar yang dipunyai anak untuk mencapai 

tujuan belajar.  

  Dalam kegiatan pembelajara di penelitian tindakan kelas ini, faktor 

aktivitas siswa yang sebelumnya mengalami tingkat kejenuhan akhirnya berubah 

menjadi aktif kembali. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh yang 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran cooperative script mampu 

meningkatkan aktivitas siswa.   

Sedangkan dalam hal hasil belajar siswa, terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan dibuktikan dari hasil data yang diperoleh pada setiap siklus yang 

dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut dapat juga dikaitkan bahwa siswa telah 

berhasil melaksanakan proses pembelajaran. Pencapaian hasil belajar yang 

optimal merupakan perolehan dari proses belajar yang optimal pula. Tentu saja, 

proses maupun hasil belajar yang baik akan diperoleh bilamana proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  SIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas 

siswa,dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS di kelas V SDN Plalangan 04 Kota 

Semarang diperoleh kesimpulan bahwa terjadi peningkatan kualitas pembelajaran 

IPS.  

1. Model cooperative script berbantuan media powerpoint dapat meningkatkan 

keterampilan guru pada pembelajaran IPS. Peningkatan tersebut bertahap 

dalam pelaksanaan penelitian selama tiga siklus. Keterampilan guru sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu keterampilan guru 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik.   

2. Model cooperative script berbantuan media powerpoint dapat meningkatkan 

aktivitas siswa pada pembelajaran IPS. Peningkatan tersebut bertahap dalam 

pelaksanaan penelitian selama tiga siklus. Aktivitas siswa sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu aktivitas siswa meningkat 

dengankriteria sekurang-kurangnya baik.  

3. Model cooperative script berbantuan media powerpoint dapat meningkatkan 

hasil belajar IPS. Adanya peningkatan terhadap hasil belajar siswa yang 

menunjukkan sudah tercapainya indikator keberhasilan. 

 Dengan menerapkan model pembelajaran cooperative script berbantuan 

media powerpoint pada mata pelajaran IPS, sangat memudahkan siswa untuk 

menerima pembelajaran. Hal ini dikarenakan di dalam model cooperative script 

terdapat tahap membaca, menulis, dan mendengarkan. Tahap membaca dan 

menulis  terdapat pada kegiatan siswa diberi wacana/materi untuk dibaca dan 
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dibuat ringkasannya, kemudian untuk tahap mendengarkan  terdapat pada 

kegiatan siswa mendengarkan penjelasan dari guru dan siswa bergantian 

membacakan hasil ringkasannya kepada pasangannya. Media powerpoint juga 

sangat berpengaruh di dalam pembelajaran, siswa lebih tertarik untuk menyimak 

apa yang disampaikan oleh guru. 

 Paparan simpulan penelitian menunjukkan bahwa hipotesis tindakan yang 

menyatakan bahwa model cooperative script berbantuan media powerpoint dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang terdiri dari keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar IPS di kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang telah 

terbukti kebenarannya. 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas V SDN 

Plalangan 04 Kota Semarang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

a. Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan 

menggunakan media pembelajaran, salah satunya adalah model cooperative 

script berbantuan media powerpoint untuk meningkatkan keterampilan guru 

pada pembelajaran IPS di SD dan juga menerapkan model cooperative script 

berbantuan media powerpoint pada mata pelajaran lain. 

b. Siswa hendaknya menambah pengalaman belajar dengan lebih aktif dan kreatif 

dalam pembelajaran melalui model cooperative script berbantuan media 

powerpoint. Sebagai pelajar haruslah mau menambah pengetahuan darisegala 

macam sumber termasuk dari temannya sendiri sehingga dapat berpikir kritis. 

c. Agar hasil belajar meningkat, penerapan model cooperative script berbantuan 

media powerpoint hendaknya dioptimalkan, sehingga hasil belajar siswa pun 

optimal. 
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Lampiran 1 

Nilai Kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang Prasiklus 

MAPEL : IPS 

KELAS  : V 

KKM      : 65 

KD     : Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam   

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

No Nama Siswa Nilai 

1 FM 30 

2 APN 55 

3 BAS 65 

4 DF 45 

5 DA 70 

6 DTH 80 

7 FC 45 

8 HMA 60 

9 IY 75 

10 JEP 80 

11 JOK 40 

12 ODP 60 

13 PVA 65 

14 PAO 40 

15 PA 50 

16 RN 75 

17 SCPS 55 

18 SL 45 

19 TNC 50 

20 VBY 45 

21 HP 75 

22 AA 60 

23 REM 35 

Keterangan : 

Warna merah : Siswa tidak tuntas 

Warna hitam : Siswa yang tuntas 

Siswa yang tidak tuntas sebanyak 15 siswa dari 23 siswa 

Presentase Ketidaktuntasan = 
15

23
 x 100% =65 % 

Presentase Ketuntasan = 
8

23
 x 100% = 35 % 
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Lampiran 2 

Pedoman Kisi-Kisi Ketrampilan Guru 

Ketrampilan Dasar 

Mengajar Guru 

Pembelajaran IPS 

melalui model 

pembelajaran cooperative 

script 

Indikator Ketrampilan Guru melalui 

mode pembelajaran cooperative script 

1. Keterampilan 

membu-ka 

pelajaran. 

2. Keterampilan 

bertanya. 

3. Keterampilan 

memberi 

penguatan. 

4. Keterampilan 

meng-adakan 

variasi. 

5. Keterampilan 

menjelas-kan. 

6. Keterampilan 

membim-bing 

diskusi kelompok 

kecil. 

7. Keterampilan 

mengelo-la kelas. 

8. Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan. 

9. Keterampilan 

menutup 

pelajaran. 

1. Menyampaikan topik 

dan tujuan 

pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

2. Menjelaskan materi 

menggunakan 

powerpoint sebagai 

pengantar. 

3. Membentuk kelompok 

siswa yang anggotanya 

2  orang. 

4. Guru membagikan 

bacaan tentang materi 

yang akan dipelajari. 

5. Siswa membaca bacaan  

materi yang telah 

dibagikan oleh guru. 

6. Siswa meringkas 

materi. 

7. Guru meminta siswa 

untuk menyampaikan 

kembali materi yang 

telah diringkas tadi.  

8. Guru dan siswa 

menetapkan siapa yang 

pertama berperan 

sebagai pembicara dan 

siapa yang berperan 

sebagai pendengar.  

9. Pembicara 

membacakan 

ringkasannya 

selengkap mungkin, 

dengan memasukkan 

ide-ide pokok dalam 

ringkasannya.  

10. Bertukar peran, semula 

sebagai pembicara 

ditukar menjadi 

pendengar dan 

sebaliknya. 

1. Membuka pelajaran (ketrampilan 

membuka pelajaran) 

2. Mengawali pembelajaran de-ngan 

memberikan apersepsi. (keterampilan 

bertanya) 

3. Menyampaikan topik dan tu-juan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

(keterampilan menjelaskan) 

4. Menjelaskan materi menggunakan 

powerpoint sebagai pengantar. 

(ketrampilan menjelaskan) 

5. Mengkondisikan siswa men-jadi 

beberapa kelompok de-ngan setiap 

kelompok ber-anggotakan 2 orang. 

(Keterampilan mengelola kelas) 

6. Menyiapkan media pembelajaran 

berupa powerpoint yang akan 

ditampilkan melalui LCD. 

(Keterampilan mengadakan variasi) 

7. Siswa diminta untuk merangkum 

materi melaui bacaan yang telah 

dibagikan. (Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan) 

8. Membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. (Keterampilan 

mengadakan variasi) 

9. Membimbing siswa dalam melakukan 

diskusi kelompok. (Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

10. Memberikan penghargaan kepada 

siswa(ketrampilan memberi 

penguatan) 

11. Menutup pelajaran (ketrampilan 

menutup pelajaran) 
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Ketrampilan Dasar 

Mengajar Guru 

Pembelajaran IPS 

melalui model 

pembelajaran cooperative 

script 

Indikator Ketrampilan Guru melalui 

mode pembelajaran cooperative script 

11. Memberikan LKS pada 

setiap kelompok. 

12. Meminta salah satu ke-

lompok 

mempresentasi-kan 

hasil diskusi dan 

mempersilahkan ke-

lompok lain sebagai 

penyangga dan 

penanya. 

13. Guru memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang sudah 

melakukan presentasi, 

dan yang menanggapi. 

14. Menyimpulkan dan 

mem-beri penguatan  
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Lampiran 3 

Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa 

Aktivitas Siswa 
Model Cooperative Script 

dengan powerpoint 

Indikator aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

Cooperative Script 

dengan media 

powerpoint 

1. Visual activities, 

misalnya: membaca, 

memperhatikan gambar, 

demonstrasi, percobaan.  

2. Oral activities, 

misalnya: bertanya, 

memberikan saran, 

mengeluarkan pendapat 

dan diskusi.  

3. Listening activities, 

misalnya: 

mendengarkan uraian, 

percakapan dalam 

diskusi  

4. Writing activities, 

misalnya: menulis 

laporan, menyalin.  

5. Drawing activities, 

misalnya: menggambar, 

membuat grafik, 

diagram.  

6. Motor activities, 

misalnya: melakukan 

percobaan, permainan  

7. Mental activities, 

misalnya: mengingat, 

menganalisis, 

mengambil keputusan, 

memecahkan soal  

8. Emotional activities, 

misalnya: gembira, 

berani, bergairah, 

semangat 

1.  Menyampaikan topik 

dan tujuan 

pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

2. Menjelaskan materi 

menggunakan 

powerpoint sebagai 

pengantar. 

3. Membentuk kelompok 

siswa yang anggotanya 

2  orang. 

4. Guru membagikan 

bacaan tentang materi 

yang akan dipelajari. 

5. Siswa membaca bacaan  

materi yang telah 

dibagikan oleh guru. 

6. Siswa meringkas 

materi. 

7. Guru meminta siswa 

untuk menyampaikan 

kembali materi yang 

telah diringkas tadi.  

8. Guru dan siswa 

menetapkan siapa yang 

pertama berperan 

sebagai pembicara dan 

siapa yang berperan 

sebagai pendengar.  

9. Pembicara 

membacakan 

ringkasannya selengkap 

mungkin, dengan 

memasukkan ide-ide 

pokok dalam 

ringkasannya.  

10. Bertukar peran, semula 

sebagai pembicara 

ditukar menjadi 

1. Kesiapan dalam 
belajar (Emotional 
activities)  
2. Kemampuan 
menjawab pertanyaan 
dari guru (Listening 
activities, Oral activities, 
Mental activities)  
3. Memperhatikan 
materi yang 
ditayangkan 
menggunakan media 
powerpoint (Visual 
activities, Listening 
activities)  
4. Memperhatikan 
penjelasan guru (Visual 
activities)  
5. Membuat ringkasan 
materi (Writing 
activities)  
6. Mendemonstrasikan 
keterampilan tertentu 
(Motor activities, 
Emotional activities)  
7. Memberikan 
pendapat (Oral 
activities)  



155 

 

 
 

Aktivitas Siswa 
Model Cooperative Script 

dengan powerpoint 

Indikator aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

Cooperative Script 

dengan media 

powerpoint 

pendengar dan 

sebaliknya. 

11. Memberikan LKS pada 

setiap kelompok. 

12. Meminta salah satu ke-

lompok 

mempresentasi-kan 

hasil diskusi dan 

mempersilahkan ke-

lompok lain sebagai 

penyangga dan 

penanya. 

13. Menyimpulkan dan 

mem-beri penguatan 

 

8. Menyimpulkan hasil 
pembelajaran (Writing 
activities)  
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Lampiran 4 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Cooperative Script 

Berbantuan Media PowerPoint Di Kelas V SDN Plalangan 04 Kota Semarang 

No Variabel Indikator Sumber Data 
Alat/ 

Instrumen 

1 Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

pendekatan 

scientific 

dengan model 

cooperative 

script 

berbantuan 

media 

powerpoint. 

1. Ketrampilan membuka 

pelajaran. 

2. Menjelaskan materi 

pelajaran dengan media 

powerpoint. 

3. Menanyakan materi 

yang belum jelas 

4. Membagi kelas ke 

dalam beberapa 

kelompok dengan 

menerapkan model 

pembelajaran 

cooperative script 

5. Membimbing siswa 

untuk merangkum 

materi pembelajaran 

(keterampilan meng-

ajar kelompok kecil 

dan perorangan, 

membimbing diskusi 

dan kelompok kecil) 

6. Mengajarkan materi 

dengan menggunakan 

media powerpoint 

(ketrampilan 

mengadakan variasi) 

7. Membimbing jalannya 

diskusi dengan 

menerapkan model 

pembelajaran 

cooperative script 

8. Ketrampilan memberi 

penguatan 

9. Ketrampilan menutup 

pelajaran 

 Guru kelas 

V 

 Foto 

 Catatan 

Lapangan 

 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

Lapangan 

 Wawancara 

 

2 Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran 

dengan pembelajaran 

model cooperative 

 Siswa 

Kelas V 

 Foto 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

Lapangan 
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No Variabel Indikator Sumber Data 
Alat/ 

Instrumen 

pendekata 

scientific 

dengan 

pembelajaran 

model 

cooperative 

script 

berbantuan 

media 

powerpoint 

script (listening and 

emotional activities). 

2. Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

(listening activities). 

3. Menanyakan materi 

yang belum dipahami 

(oral activities). 

4. Siswa berkelompok 

sesuai arahan guru 

(drawing and 

emotional activities). 

5. Melaksanakan 

kegiatan diskusi 

kelompok (oral, 

mental,  and listening 

activities) 

6. Melaksanakan 

kegiatan 

penyampaian hasil 

diskusi kelompok 

(oral activities) 

7. Mengikuti kegiatan 

akhir (writing, 

listening and drawing 

activities). 

 Catatan 

Lapangan 

 

 

3 Hasil belajar 

IPS melalui 

pendekatan 

scientific  

dengan model 

cooperative 

script 

berbantuan 

Media power  

point. 

Nilai yang diperoleh 

siswa saat kegiatan 

evaluasi belajar 

Siswa  

 

Tes 

tertulis 
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Lampiran 5 

Lembar Pengamatan Keterampilan Guru  Melalui Pembelajaran Model 

Cooperative Script 

Siklus ............................... 

Kelas/Semester : V/II 

Hari/Tanggal : ............................ 

Petunjuk  : 1. Berikan tanda check (√) pada kolom descriptor yang tampak. 

2. Skor penilaian : 

4 : apabila ada 4 deskriptor tampak 

3 : apabila ada 3 deskriptor tampak 

2 : apabila ada 2 deskriptor tampak 

1 : apabila hanya ada 1 deskriptor tampak 

Indikator Deskriptor Tamp

ak 

Jumlah 

1. Membuka pelajaran 

(ketrampilan membuka 

pelajaran) 

1. Melakukan kegiatan pra pembelajaran 

dengan memberi salam, mrngajak siswa 

berdoa dan melakukan presensi 

  

2. Memotivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan mengajak siswa untuk 

bersikap serius dalam belajar 

 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

4. Memberikan apersepsi sesuai materi dengan 

menghubungkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang akan dipelajari  

 

2. Menjelaskan materi 

pelajaran dengan media 

powerpoint (ketrampilan 

menjelaskan) 

1. Memberikan materi sesuai indikator yang 

akan dicapai 

  

2. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami. 

 

3. Memberikan contoh dalam kegiatan sehari-

hari 

 

4. Menyajikan materi dengan powerpoint  

3. Bertanya (ketrampilan 

bertanya) 

1. Menanyakan kepada siswa tentang materi 

yang belum jelas 

  

2. Menunjuk siswa secara individual yang 

sekiranya belum dipahami 

 

3. Memberi pertanyaan secara klasikal untuk 

memancing pemahaman siswa 

 

4. Memberikan penguatan verbal terhadap 

siswa yang bertanya 
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Indikator Deskriptor Tamp

ak 

Jumlah 

4. Membagi kelas ke dalam 

beberapa kelompok 

dengan menerapkan model 

pembelajaran cooperative 

script 

 

1. Membentuk kelompok secara heterogen.   

2. Mengarahkan siswa berkumpul ke dalam 

kelompok 

 

3. Membantu siswa mengatur tempat duduk  

4. Menjelaskan tentang pembagian tugas yang 

harus dilakukan oleh setiap anggota 

kelompok 

 

5. Membimbing siswa untuk 

merangkum materi 

pembelajaran dan 

bergantian membacakan 

hasil rangkuman kepada 

pasangannya (keterampilan 

mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, 

membimbing diskusi dan 

kelompok kecil) 

1. Membimbing siswa merangkum materi 

pembelajaran.(secara ringkas dan jelas) 

  

2. Menayakan kesulitan yang dihadapi siswa 

saat merangkum materi 

 

3. Membimbing siswa bergantian 

membacakan rangkumannya.  

 

4. Memantau siswa agar siswa membacakan 

rangkumannya dengan jelas dan lengkap 

kepada pasangannya 

 

6. Mengajarkan materi 

dengan menggunakan 

media powerpoint 

(ketrampilan mengadakan 

variasi) 

 

1. Media powerpoint disediakan oleh guru   

2. Media jelas dan mudah dibaca  

3. Setiap kelompok siswa mengetahui dengan 

jelas media  yang disediakan oleh guru 

 

4. Mendemonstrasikan pemakaian media 

dalam kegiatan pembelajaran 

 

7. Membimbing jalannya 

diskusi dengan 

menerapkan model 

pembelajaran cooperative 

script (ketrampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Guru memantau ketertiban siswa selama 

berdiskusi 

  

2. Guru memantau ketertiban siswa selama 

berdiskusi 

 

3. Mengingatkan aturan diskusi  

4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apabila ada hal-hal yang kurang 

jelas 

 

8. Ketrampilan memberi 

penguatan (ketrampilan 

memberi penguatan) 

1. Memberi penguatan kepada seluruh siswa 

(memberikan acungan jempol, senyuman, 

anggukan kepala, tepuk tangan dll) 

  

2. Memberikan penguatan kepada kelompok 

terbaik (memberikan acungan jempol, 

senyuman, anggukan kepala, tepuk tangan 

dll) 

 

3. Memberikan penguatan kepada kelompok 

lain (memberi tepuk tangan, mengajak agar 

tidak kalah dengan kelompok terbaik)  
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Indikator Deskriptor Tamp

ak 

Jumlah 

4. Memberi reward kepada siswa yang aktif 

selama pembelajaran berupa simbol (stiker, 

gambar) 

 

9. Menutup pelajaran 

(ketrampilan menutup 

pelajaran) 

1. Memberi kesempatan siswa tentang materi 

yang belum jelas 

  

2. Menyimpulkan materi pelajaran  

3. Memberikan evaluasi berupa tes tertulis  

4. Memberikan tindak lanjut berupa PR  

JUMLAH  

Untuk menentukan kriteria penilaian, disamakan antara jumlah skor yang 

diperoleh dengan tabel dibawah ini: 

Skor Nilai  

29.75≤ skor ≤ 36 Sangat Baik 

22,5 ≤ skor < 29.75 Baik 

17,25≤ skor < 22,5 Cukup 

9 ≤ skor < 17,25 Kurang 
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Lampiran 6 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa  Melalui Pembelajaran Model 

Cooperative Script 

Siklus ............ 

Hari/Tanggal : ............................ 

Petunjuk  : 1. Berikan tanda check (√) pada kolom descriptor yang 

tampak 

2. Skor penilaian : 

4 : apabila ada 4 deskriptor tampak 

3 : apabila ada 3 deskriptor tampak 

2 : apabila ada 2 deskriptor tampak 

1 : apabila hanya ada 1 deskriptor tampak 

Indikator deskriptor Tampak 
Jumlah 

Skor 

1. Kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran 

dengan pembelajaran 

model cooperative 

script 

1. Siswa menyiapkan buku tulisnya    

2. Siswa mengeluarkan peralatan 

menulis  

 

3. Siswa menyiapkan buku pelajaran   

4. Mendengarkan penjelasan guru  

2. Mendengarkan 

penjelasan guru 

1. Mendengarkan penjelasan guru 

dengan seksama 

  

2. Mencatat hal-hal penting  

3. Tidak tidur saat guru memberi 

penjelasan 

 

4. Tidak bermain sendiri saat guru 

memberi penjelasan. 

 

3. Menanyakan hal yang 

belum jelas  

1. Pertanyaan yang diajukan sesuai 

dengan materi 

  

2. Bertanya dengan sikap yang baik.  

3. Bertanya dengan kalimat yang 

jelas 

 

4. Berinisiatif bertanya setiap ada 

kesempatan 

 

4. Siswa berkelompok 

sesuai dengan arahan 

guru 

1. Berkumpul sesuai instruksi guru   

2. Membagi tugas bersama 

kelompoknya 

 

3. Tidak membedakan teman  
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Indikator deskriptor Tampak 
Jumlah 

Skor 

4. Menyadari akan tugas yang 

diembannya masing-masing 

 

5. Melaksanakan kegiatan 

diskusi kelompok  

1. Siswa menentukan penyebab 

terjadinya masalah 

  

2. Membandingkan jawaban dengan 

teman sekelompoknya 

 

3. Memeriksa jawaban  

4. Memperbaiki jawaban  

6. Melaksanakan kegiatan 

penyampaian hasil 

diskusi kelompok  

1. Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 

  

2. Mengemukakan pendapat.   

3. Mendengarkan presentasi hasil 

diskusi kelompok lain 

 

4. Memberikan tanggapan terhadap 

pertanyaan dan komentar dari 

kelompok lain 

 

7. Mengiktui kegiatan 

akhir 

1. Mengerjakan soal evaluasi 

individu 

  

2. Mengumpulkan lembar soal dan 

jawaban dengan tenang 

 

3. Menjawab pertanyaan saat 

menyimpulkan materi bersama 

 

4. Mencatat kesimpulan  

JUMLAH  

  

Untuk menentukan kriteria penilaian, disamakan antara jumlah skor yang 

diperoleh dengan tabel dibawah ini: 

Skor Nilai 

23,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

17,5  ≤ skor < 23,25 Baik (B) 

11,75 ≤ skor < 17,5 Cukup (C) 

7 ≤ skor < 11,75 Kurang (D) 
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Lampiran 7 

Wawancara Respons Guru Terhadap Pembelajaran IPS 

Dengan Model Cooperative Script 

Nama Guru  : 

Nama SD  : SDN Plalangan 04 Kota Semarang 

Kelas/Semester : 

Hari / Tanggal  : 

 

Pertanyaan: 

 

1. Apakah kegiatan pembelajaran tadi telah sesuai dengan rencana pembelajaran?  

Jawab: 

2. Apakah menurut ibu pembelajaran model cooperative script cocok diterapkan 

pada pembelajaran IPS? 

Jawab: 

3. Apakah menurut ibu model pembelajaran cooperative Script dengan media 

powerpoint dapat membantu siswa memahami materi yang diajarkan?  

Jawab: 

4. Apakah menurut bapak/ibu pembelajaran model cooperative script yang baru 

saja dilaksanakan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS? 

Jawab: 

5. Apakah menurut bapak/ibu pembelajaran model cooperative script yang baru 

saja dilaksanakan berhasil meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V 

SDN Plalangan 04 Kota Semarang? 

Jawab: 
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Lampiran 8 

Catatan Lapangan Selama Pembelajaran IPS dengan Model Cooperative 

Script dengan Media PowerPoint 

Siklus.......... 

 

Nama Guru  :  

Nama SD  : SDN Plalangan 04 Kota Semarang 

Hari / Tanggal  :  

Pukul   :  

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada siswa, 

dan proses pembelajaran dengan pembelajaran model 

cooperative script 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................... 
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Lampiran 9  

Silabus  

Silabus Pembelajaran Siklus I 

Nama Sekolah : SDN Plalangan 04 Kota Semarang  

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas / Semester : V/2 

Tahun Ajaran : 2014/2015 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

2.2 

Menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh 

2.2.1 

Menjelaskan 

proses 

pembentukan 

BPUPKI dan 

Persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

dan 

perumusan 

a. Siswa membaca materi awal 

BPUPKI dan PPKI  

menggunakan media powerpoint 

sebagai pengantar. 

b. Guru bersama siswa bertanya 

jawab tentang materi awal yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. 

c. Siswa dikondisikan menjadi 

beberapa kelompok dengan 

Pilihan 

ganda 

dan 

uraian 

2x35menit 

(1xpertem

uan) 

1. Standar 

proses 

2. Standar Isi 

3. 

Susilaningsih, 

Endang.2008. 
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perjuangan 

dalam 

mempersiapka

n 

kemerdekaan 

Indonesia 

PPKI 

2.2.2 

Menguraikan 

peran BPUPKI 

dan PPKI 

dalam usaha 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.2.3 

Menganalisish

asil sidang 

BPUPKI dan 

PPKI 

 

dasar negara setiap kelompok beranggotakan 2 

orang. 

d. Guru membagikan bacaan 

tentang materi BPUPKI dan 

PPKI. 

e. Siswa membaca bacaan  materi 

yang telah dibagikan oleh guru. 

f. Siswa meringkas materi. 

g. Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan kembali materi 

yang telah diringkas tadi.  

h. Guru dan siswa menetapkan siapa 

yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa yang 

berperan sebagai pendengar.  

i. Pembicara membacakan 

ringkasannya selengkap 

mungkin, dengan memasukkan 

ide-ide pokok dalam 

ringkasannya.  

j. Bertukar peran, semula sebagai 

pembicara ditukar menjadi 

pendengar dan sebaliknya.  

k. Guru membagikan LKS kepada 

setiap kelompok. 

l. Siswa mengerjakan LKS. 

m. Guru membimbing siswa dalam 

melakukan diskusi kelompok. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 5Untuk 

SD/MI. Jakarta 

: 

Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 

4. Syamsiah, 

Siti dkk. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

untuk SD/MI 

Kelas 5. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 



167 

 

 
 

n. Siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaan kelompok. 

o. Kelompok lain memberikan 

sanggahan atau tanggapan. 

p. Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang sudah 

melakukan presentasi, dan yang 

menanggapi. 

q. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang materi yang 

belum jelas.  
 

Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, Bertanggungjawab 
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Silabus Pembelajaran Siklus II 

Nama Sekolah  : SDN Plalangan 04 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas / Semester : V/2 

Tahun Ajaran  : 2014/2015 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.2.4 Menjelaskan 

pentingnya 

proses 

perumusan 

dasar negara 

Indonesia 

2.2.5 Membanding 

kan rumusan 

Piagam 

Jakarta 

dengan rumusan 

Pancasila 

2.2.6 Membuat 

kronologi 

Persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

dan 

perumusan 

dasar negara 

a. Siswa membaca materi awal 

perumusan dasar negara  

menggunakan media powerpoint 

sebagai pengantar. 

b. Guru bersama siswa bertanya 

jawab tentang materi awal yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. 

c. Siswa dikondisikan menjadi 

beberapa kelompok dengan 

setiap kelompok beranggotakan 2 

orang. 

d. Guru membagikan bacaan 

tentang materi perumusan dasar 

negara. 

Pilihan 

ganda 

dan 

uraian 

2x35 

menit 

(1x 

pertem 

uan) 

1. Standar proses 

2. Standar Isi 

3. Susilaningsih, 

Endang.2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 5Untuk 

SD/MI. Jakarta : 

Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

4. Syamsiah, Siti 

dkk. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 
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proses 

perumusan 

dasar negara 

Indonesia 

e. Siswa membaca bacaan  materi 

yang telah dibagikan oleh guru. 

f. Siswa meringkas materi. 

g. Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan kembali materi 

yang telah diringkas tadi.  

h. Guru dan siswa menetapkan siapa 

yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa yang 

berperan sebagai pendengar.  

i. Pembicara membacakan 

ringkasannya selengkap 

mungkin, dengan memasukkan 

ide-ide pokok dalam 

ringkasannya.  

j. Bertukar peran, semula sebagai 

pembicara ditukar menjadi 

pendengar dan sebaliknya.  

k. Guru membagikan LKS kepada 

setiap kelompok. 

l. Siswa mengerjakan LKS. 

m. Guru membimbing siswa dalam 

melakukan diskusi kelompok. 

n. Siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaan kelompok. 

o. Kelompok lain memberikan 

sanggahan atau tanggapan. 

untuk SD/MI 

Kelas 5. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 
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p. Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang sudah 

melakukan presentasi, dan yang 

menanggapi. 

q. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang materi yang 

belum jelas.  

 

Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, Bertanggungjawab  
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Silabus Pembelajaran Siklus III 

Nama Sekolah : SDN Plalangan 04 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas / Semester : V/2 

Tahun Ajaran : 2014/2015 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

2.2.7 Menyebutkan 

tokoh 

persiapan 

kemerdekaan 

2.2.8 Menentukan 

peranan 

tokoh dalam 

Persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

dan 

perumusan 

dasar negara 

a. Siswa membaca materi awal 

BPUPKI dan PPKI  

menggunakan media powerpoint 

sebagai pengantar. 

b. Guru bersama siswa bertanya 

jawab tentang materi awal yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. 

c. Siswa dikondisikan menjadi 

beberapa kelompok dengan 

setiap kelompok beranggotakan 2 

orang. 

Pilihan 

ganda 

dan 

uraian 

2x35 

menit 

(1x 

pertem 

uan) 

1. Standar proses 

2. Standar Isi 

3. Susilaningsih, 

Endang.2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 5Untuk 

SD/MI. Jakarta : 
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Indonesia persiapan 

kemerdekaan 

2.2.9 M 

Mengemuka 

kan cara 

menghargai jasa 

para 

tokoh 

persiapan 

kemerdekaan 

d. Guru membagikan bacaan 

tentang materi BPUPKI dan 

PPKI. 

e. Siswa membaca bacaan  materi 

yang telah dibagikan oleh guru. 

f. Siswa meringkas materi. 

g. Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan kembali materi 

yang telah diringkas tadi.  

h. Guru dan siswa menetapkan siapa 

yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa yang 

berperan sebagai pendengar.  

i. Pembicara membacakan 

ringkasannya selengkap 

mungkin, dengan memasukkan 

ide-ide pokok dalam 

ringkasannya.  

j. Bertukar peran, semula sebagai 

pembicara ditukar menjadi 

pendengar dan sebaliknya.  

k. Guru membagikan LKS kepada 

setiap kelompok. 

l. Siswa mengerjakan LKS. 

m. Guru membimbing siswa dalam 

melakukan diskusi kelompok. 

n. Siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaan kelompok. 

Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

4. Syamsiah, Siti 

dkk. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 

untuk SD/MI 

Kelas 5. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 
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o. Kelompok lain memberikan 

sanggahan atau tanggapan. 

p. Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang sudah 

melakukan presentasi, dan yang 

menanggapi. 

q. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang materi yang 

belum jelas.  
 

Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, Bertanggungjawab  
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Lampiran 10 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

( RPP ) 

Siklus 1 

Sekolah   : SDN Plalangan 04 Kota Semarang 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : V/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1xpertemuan) 

Hari/Tanggal  : Selasa/ 26 Mei 2015 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

II. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

III. Indikator 

2.2.1 Menjelaskan proses pembentukan BPUPKI dan PPKI 

2.2.2 Menguraikan peran BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia 

2.2.3 Menganalisis hasil sidang BPUPKI dan PPKI 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan meringkasan, siswa dapat menjelaskan proses 

pembentukan BPUPKI dan PPKI dengan benar. 
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2. Melalui kegiatan tanya jawab tentang pembentukan BPUPKI dan PPKI, 

siswa dapat menguraikan peran BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia dengan benar. 

3. Melalui kegiatan meringkas, siswa dapat menganalisis hasil sidang BPUPKI 

dan PPKI dengan tepat.  

Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, 

Bertanggungjawab 

V. Model, Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran cooperative script dengan pendekatan scientific  

Metode : 

1. Tanya Jawab 

2. Diskusi 

3. Penugasan 

VI. Materi Ajar 

1. Pembentukan BPUPKI dan PPKI 

2. Peranan BPUPKI dan PPKI 

3. Hasil sidang BPUPKI dan PPKI 

VII.Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

g. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdo’a. 

h. Guru melakukan presensi. 

i. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 
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2. Kegiatan Awal (5 menit) 

d. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang materi 

BPUPKI dan PPKI. 

e. Guru memberi motivasi kepada siswa. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Kegiatan Inti (40 menit)  

d. Siswa membaca materi awal BPUPKI dan PPKI  menggunakan media 

powerpoint sebagai pengantar. 

e. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. 

f. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 2 orang. 

g. Guru membagikan bacaan tentang materi BPUPKI dan PPKI. 

h. Siswa membaca bacaan  materi yang telah dibagikan oleh guru. 

i. Siswa meringkas materi. 

j. Guru meminta siswa untuk menyampaikan kembali materi yang telah 

diringkas tadi.  

k. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara 

dan siapa yang berperan sebagai pendengar.  

l. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan 

memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya.  

m. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan 

sebaliknya.  
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n. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 

o. Siswa mengerjakan LKS. 

p. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

q. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

r. Kelompok lain memberikan sanggahan atau tanggapan. 

s. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan 

presentasi, dan yang menanggapi. 

t. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum jelas.  

4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

d. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran 

dan menampilkannya dalam powerpoint. 

e. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

f. Guru mengakhiri pelajaran. 

VIII. Sumber Belajar 

1. Standar Proses 

2. Standar Isi 

3. Susilaningsih, Endang.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 Untuk SD/MI. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas 

4. Syamsiah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

IX. Media / Alat Peraga 

1. Powerpoint 

2. LCD 
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3. Laptop 

X. Penilaian 

a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal : - 

2. Tes Proses : Ada 

3. Tes Akhir : Ada 

b. Jenis Tes 

1. Tes awal : - 

2. Tes perbuatan : diskusi  

3. Tes akhir : soal evaluasi (tes tertulis) 

c. Bentuk Tes : Pilihan ganda dan uraian 

d. Alat Tes 

1. Soal-soal Tes : Terlampir 

2. Kunci Jawaban : Terlampir 

3. Kriteria Penilaian : Terlampir 

e. Kisi kisi alat evaluasi: Terlampir 

 

Semarang,26 Mei 2015 

Guru Kelas      Peneliti 

 

 

Sri Sikhatun, S.Pd     Aji  Susilo 

NIP. 196307041994012002    NIM. 1401411480 
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MATERI AJAR 

Usaha Mempersiapkan Kemerdekaan 

1. Usaha mempersiapkan kemerdekaan 

Secara resmi persiapan kemerdekaan Indonesia dilakukan Badan Penyelidik 

Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Mari kita bahas keduanya. 

a. Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 

1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah 

tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, 

Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut rakyat Indonesia 

sebagaipenyerbu negara mereka. Pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah 

Militer Jepang di Jawa, Kumakici Harada, mengumumkan pembentukan 

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI). Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Coosakai. BPUPKI 

dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan 

negara Indonesia merdeka. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 

1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang. Dr. K.R.T Radjiman 

Wedyodiningrat ditunjuk menjadi ketua didampingi dua orang ketua muda, 

yaitu R.P Suroso dan Ichibangase. 

Selain menjadi ketua muda, R.P. Suroso juga diangkat menjadi kepala kantor 

tata usaha BPUPKI dibantu Toyohiko Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo. 

Tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus upacara 
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pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Chuo Sangiin (Gedung 

Pancasila sekarang). Selama berdiri BPUPKI mengadakan dua kali masa 

sidang resmi, yaitu: 

1. Sidang resmi pertama 

Sidang resmi pertama berlangsung lima hari, yaitu 28 Mei sampai 1 Juni 1945. 

Pada masa sidang resmi pertama ini, dibahas dasar negara. Banyak anggota 

sidang yang memberikan pandangannya tentang pembahasan 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 undangundang 

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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b. Persiapan kemerdekaan oleh PPKI 

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, pada 7 Agustus 1945 dibentuk 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas 

mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi 

negara Indonesia baru. Badan ini beranggotakan 21 orang. Adapun yang 

ditunjuk sebagai ketua adalah Ir. Sukarno, sedangkan wakil ketuanya Drs. 

Moh Hatta. Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian, 

anggota PPKI ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu Wiranatakusumah, Ki 

Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa 

Kusumasumantri, dan Ahmad Subarjo. Ketika PPKI terbentuk, keinginan 

rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan 

itu terbukti dengan adanya tekad dari semua golongan untuk segera 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menghendaki 

agar kemerdekaan diproklamasikan 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. PPKI baru dapat bersidang sehari 

setelah proklamasi kemerdekaan 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 
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tersebut, berakhirlah tugas PPKI. PPKI sangat berperan dalam penataan awal 

negara Indonesia. Walaupun kelompok muda menganggap PPKI sebagai 

lembaga buatan Jepang, peran dan jasa badan ini tidak boleh kita lupakan. 

Anggota PPKI telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka 

dengan sebaikbaiknya. Sampai akhirnya PPKI dapat meletakkan dasar-dasar 

ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang baru saja berdiri.  

Hasil Sidang PPKI 

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 kebangsaan segera dibentuk. 
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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 
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LEMBAR KERJA SISWA  

Nama anggota: 

1.   

2.  

Perintah! 

Sebutkan apa yang dibahas pada sidang BPUPKI dan apa hasil sidang PPKI! 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan  

dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Kompe

tensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapai

an 

Penilaian Ranah Nomor 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

2.2 

Mengha

rgai jasa 

dan 

peranan 

Tokoh 

perjuan

gan 

Dalam 

memper

siapkan 

kemerd

ekaan 

Indones

ia 

Perjuan

gan 

Mempe

rsiapka

n 

Kemerd

ekaan 

Indones

ia 

2.2.1 

Menjelas

kan 

proses 

Pembent

ukan 

BPUPKI 

dan PPKI 

 

2.2.2 

Mengurai

kan peran 

BPUPKI 

dan PPKI 

dalam 

usaha 

Persiapan 

kemerde

kaan 

Indonesia 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

1, 

2, 

4, 

6, 

10 

 

 

 

 

 

7,9 
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2.2.3Men

ganalisis 

hasil 

sidang 

BPUPKI 

dan 

PPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

3,5,8 
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SOAL EVALUASI 

 

 

A. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Kemerdekaan Indonesia sudah dipersiapkan sejak ... . 

a. pasukan Jepang terdesak oleh pasukan Sekutu 

b. Jepang masuk Indonesia 

c. Inggris menduduki Indonesia 

d. Jauh hari sebelum kesempatan memproklamasikan kemerdekaan tiba 

2. Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

adalah ... . 

a. Kumakici Harada 

b. Sukarno 

c. Ichibangase 

d. Radjiman Wedyodiningrat 

3. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan wilayah Indonesia dibagi 

menjadi... 

a. Enam provinsi 

b. Delapan provinsi 

c. Enam negara bagian 

d. Delapan negara bagian 

4. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah ... 

Nama : 

 

No.Absen : 
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a. Sukarno 

b. Ahmad Subarjo 

c. Drs. Mohammad Hatta 

d. Radjiman Wedyodiningrat 

5. Pada hasil sidang PPKI pertama yang dipilih sebagai presiden dan wakil 

presiden adalah... 

a. Ir. Soekarno dan Moh Hatta 

b. Ahmad Soebardjo dan Latief 

c. Moh Hatta dan Ir. Soekarno 

d. Sayuti Melik dan S. Suhud 

6. Dokuritsu Zumbi Cosakai adalah nama Jepang untuk ... . 

a. PPKI 

b. BPUPKI 

c. Panitia Kecil 

d. Panitia Sembilan 

7. Badan yang bertugas menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan negara 

Indonesia merdeka adalah... 

a. BPUPKI 

b. PPKI 

c. KNIP 

d. PNI 

8. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang... 

a. pembagian wilayah negara 
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b. rancangan undang-undang dasar 

c. dasar negara 

d. bentuk negara 

9. Pernyataan tentang PPKI berikut ini yang benar adalah ... . 

a. PPKI diterima secara total oleh rakyat Indonesia 

b. PPKI dibentuk sebelum BPUPKI 

c. PPKI berjasa dalam menyiapkan UUD bagi negara Indonesia 

d. PPKI tidak berhasil mengesahkan UUD 

10. BPUPKI dibentuk pada tanggal... 

a. 1 Juni 1945 

b. 1 Maret 1945 

c. 17 Agustus 1945 

d. 6 Agustus 1945 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal . . . . 

2. Apa yang dibahas dalam sidang BPUPKI yang pertama . . . . 

3. Sidang PPKI pertama kali dilakukan pada tanggal . . . . 

4. Sidang PPKI yang keempat membahas tentang . . . . 

5. Radjiman Wedyodiningrat adalah ketua  . . . . 
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KUNCI JAWABAN 

Jawaban  

1. D 

2. D 

3. B 

4. A 

5. A 

6. B 

7. A 

8. C 

9. C 

10. B 

 

B. 

Jawaban        

1. 28 Mei sampai 1 Juni 1945 

2. Dasar negara 

3. 18 Agustus 1945 

4.  Komite Nasional,  Partai Nasional, Badan Keamanan Rakyat 

5. BPUPKI 

 

Penilaian =   
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x  100 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

( RPP ) 

Siklus 2 

Sekolah    : SDN Plalangan 04 Semarang 

Mata Pelajaran   : IPS 

Kelas/Semester   : V/2 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit (1xpertemuan) 

Hari/Tanggal   : Selasa/ 9 Juni 2015 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

II. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

III. Indikator 

2.2.4 Menjelaskan pentingnya proses perumusan dasar negara Indonesia 

2.2.5 Membandingkan rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila 

2.2.6 Membuat kronologi proses perumusan dasar negara Indonesia 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan membaca ringkasan tentang perumusan dasar negara 

Indonesia, siswa dapat menjelaskan pentingnya proses perumusan dasar negara 

Indonesia dengan tepat. 
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2. Melalui kegiatan membaca rumusan piagam Jakarta dan rumusan Pancasila, 

siswa dapat membandingkan rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan 

Pancasila dengan benar. 

3. Melalui penugasan, siswa dapat membuat kronologi proses perumusan dasar 

negara Indonesia dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, 

Bertanggungjawab 

V. Model, Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran cooperative script dengan pendekatan scientific  

Metode : 

1. Tanya Jawab 

2. Diskusi 

3. Penugasan 

VI. Materi Ajar 

1. Proses perumusan dasar negara 

2. Rumusan piagam Jakarta dan rumusan Pancasila 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

j. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdo’a. 

k. Guru melakukan presensi. 

l. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 



193 

 

 
 

a. Guru melakukan apersepsi, dengan bertanya kepada siswa tentang materi 

perumusan dasar negara. 

b. Guru memberi motivasi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Siswa membaca materi awal perumusan dasar negara  menggunakan media 

powerpoint sebagai pengantar. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. 

c. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 2 orang. 

d. Guru membagikan bacaan tentang materi perumusan dasar negara. 

e. Siswa membaca bacaan  materi yang telah dibagikan oleh guru. 

f. Siswa meringkas materi. 

g. Guru meminta siswa untuk menyampaikan kembali materi yang telah 

diringkas tadi.  

h. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara 

dan siapa yang berperan sebagai pendengar.  

i. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan 

memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya.  

j. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan 

sebaliknya.  

k. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
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l. Siswa mengerjakan LKS. 

m. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

n. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

o. Kelompok lain memberikan sanggahan atau tanggapan. 

p. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan 

presentasi, dan yang menanggapi. 

q. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum jelas.  

4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran.  

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

d. Guru mengakhiri pelajaran 

VIII. Sumber Belajar 

1. Standar Proses 

2. Standar Isi 

3. Susilaningsih, Endang.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 Untuk SD/MI. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas. 

IX. Media/ Alat Peraga 

1. Powerpoint 

2. LCD 

3. Laptop 

 

X. Penilaian 
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a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal : - 

2. Tes Proses : Ada 

3. Tes Akhir : Ada 

b. Jenis Tes 

1. Tes awal : - 

2. Tes perbuatan : diskusi  

3. Tes akhir : soal evaluasi (tes tertulis) 

c. Bentuk Tes : Pilihan ganda dan uraian 

d. Alat Tes 

1. Soal-soal Tes : Terlampir 

2. Kunci Jawaban : Terlampir 

3. Kriteria Penilaian : Terlampir 

e. Kisi kisi alat evaluasi: Terlampir 

 

 

Semarang, 9 Juni 20 

Guru Kelas           Peneliti 

 

 

Sri Sikhatun, S.Pd          Aji  Susilo 

NIP. 196307041994012002        NIM. 1401411480 
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MATERI AJAR 

 

Perumusan dasar negara 

Perumusan dasar negara untuk negara Indonesia yang akan berdiri 

dilakukan oleh BPUPKI. Mengapa sebuah negara perlu dasar? Bagaimana proses 

perumusan dasar negara kita? Mari kita bahas lebih lanjut. 

a. Perlunya perumusan dasar negara 

Seperti sebuah rumah, negara memerlukan dasar atau landasan. Dasar yang 

kokoh memungkinkan rumah berdiri dengan mantap. Di atas dasar itulah, sebuah 

negara melakukan pembangunan menuju masyarakat makmur. Di atas dasar itulah 

kehidupan negara diatur dan diarahkan. Mengingat begitu besar peran dasar negara 

bagi kelangsungan hidup suatu negara, maka dasar negara harus dirumuskan dan 

ditetapkan. Hal-hal yang menjadi alasan mengapa suatu dasar negara perlu 

dirumuskan, antara lain: 

1. Nilai-nilai kepribadian bangsa perlu dirumuskan secara resmi. 

Semua bangsa di dunia ini mempunyai nilai-nilai kepribadian luhur. Nilai-

nilai itu telah dihayati dari zaman ke zaman sebagai pandangan dan penghayatan 

hidup. Namun, nilai-nilai itu belum nyata jika belum dirumuskan secara resmi. 

Nilai-nilai Pancasila seperti pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, 

berperikemanusiaan, bela negara, musyawarah, hidup bersama dalam perbedaan, 

dan nilai-nilai lainnya telah ada sejak dahulu. Dengan perumusan dasar negara 

nilai-nilai itu diakui secara resmi. 

2. Negara memerlukan dasar untuk melangkah maju 
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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.  

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. 
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3. Ir. Sukarno mengusulkan konsep dasar negara dalam rapat BPUPKI tanggal 1 

Juni 1945. Selain mengusulkan konsep dasar negara, Bung Karno juga 

mengusulkan nama bagi dasar negara yaitu Pancasila. Berikut ini lima dasar yang 

diusulkan oleh Bung Karno. 

a. Kebangsaan Indonesia. 

b. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 

c. Mufakat atau demokrasi. 

d. Kesejahteraan sosial. 

e. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Setelah sidang pada tanggal 1 Juni 1945 itu, BPUPKI memasuki masa jeda. 

Sampai dengan saat itu belum ada rumusan dasar negara. Yang ada hanyalah 

usulan dasar negara Indonesia. Sebelum masuk masa jeda itu telah terbentuk sebuah 

panitia kecil yang diketuai Ir. Sukarno, dengan anggota Drs. Mohammad Hatta, 

Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto 

Iskandardinata, M. Yamin, dan A. A. Maramis. Panitia kecil ini bertugas 

menampung saran dari anggota BPUPKI. 

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil mengadakan pertemuan dengan 38 

anggota BPUPKI. Bung Karno menyebut pertemuan itu sebagai “rapat pertemuan 

antara Panitia Kecil dengan anggota BPUPKI.” Pertemuan itu menampung 

suarasuara 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. 
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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 

pemelukpemeluknya 

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 
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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 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

 
 

LEMBAR KERJA SISWA  

 

Nama Anggota: 

1.  

2.   

 

Perintah! 

Coba ceritakan rumusan dasar negara mulai dari lima asas yang ditawarkan Mr. 

M. Yamin sampai rumusan pancasila! 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian Ranah Nomor Soal 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

2.2 

Menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh 

perjua 

ngan 

dalam 

mempersi 

apkan 

kemerde 

kaan 

Indonesia 

Perjuangan 

Mempersi 

apkan 

Kemerde 

kaan 

Indonesia 

2.2.5 

Menjelaskan 

perumusan 

teks 

proklamasi 

 

2.2.6 

Menguraikan 

peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

2.2.7 

Menganalisis 

hasil sidang 

PPKI setelah 

proklamasi 

kemerdekaan 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Isian 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Isian 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Isian 

C2 

 

 

 

C2 

 

C3 

 

 

 

C2 

 

C4 

 

 

 

C4 

1,10,5, 2 

 

 

 

2, 3 

 

3, 4, 9, 7 

 

 

 

1, 5 

 

6,8 

 

 

 

4 
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SOAL EVALUASI 

 

Nama : 

No. Absen : 

 

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-dasar negara adalah ... . 

a. Ahmad Subarjo 

b. Mohammad Hatta 

c. Muhammad Yamin 

d. Wachid Hasyim 

2. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh... . 

a. BPUPKI 

b. Komite Nasional 

c. PPKI 

d. Presiden Sukarno 

3. Nama “Pancasila” untuk dasar negara diusulkan oleh ... . 

a. Ahmad Subarjo 

b. Ir. Sukarno 

c. Mr. Muhammad Yamin 

d. Prof. Dr. Mr. Supomo 

4. Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dirumuskan oleh ... . 
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a. BPUPKI 

b. Panitia Kecil 

c. PPKI 

d. Panitia Sembilan 

5. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh ... . 

a. Ahmad Subarjo 

b. Sukarno 

c. Muhammad Yamin 

d. Supomo 

6. Rumusan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pembentukan negara 

Indonesia merdeka tertuang di dalam …. 

a. Piagam Jakarta 

b. rumusan Pancasila 

c. usulan pembentukan PPKI 

d. pembentukan UUD 

7. Selain Soekarno, tokoh yang yang juga menyampaikan pemikirannya tentang 

dasar negara Indonesia merdeka ialah... 

a. Haji Agus Salim 

b. Moh Hatta 

c. Muhammad Yamin 

d. Mr. A.A. Maramis 

8. Panitia Sembilan diketuai oleh... 

a. Mohammad Hatta 
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b. Supomo 

c. Radjiman Wedyodiningrat 

d. Sukarno 

9. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ... . 

a. Pancasila 

b. komunisme 

c. liberalisme 

d. Sosialisme 

10. Tokoh yang secara khusus mengusulkan dasar negara dalam sidang BPUPKI 

adalah ... . 

a. Agus Salim 

b. Ahmad Subarjo 

c. Radjiman Wedyodiningrat 

d. Supomo 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Panitia Sembilan menghasilkan suatu naskah yang kemudian disebut ... atau ... 

2. Tokoh-tokoh yang diminta oleh Sukarno-Hatta untuk membicarakan keberatan 

rakyat Indonesia Timur atas rumusan Piagam Jakarta adalah..., ..., ..., dan ... 

3. UUD 1945 disahkan PPKI pada tanggal... 

4. Piagam Jakarta merupakan hasil kerja dari panitia... 

5. Tokoh yang menawarkan lima asas dasar Negara Republik Indonesia pada 

tanggal 29 mei 1945 adalah ... 
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KUNCI JAWABAN 

A. 

 Jawaban                  Skor 

1. C   1 

2. C   1 

3. B   1 

4. D   1 

5. B   1 

6. B   1 

7. C   1 

8. D   1 

9. A   1 

10. D   1 

B. 

Jawaban          Skor 

1. Jakarta Charter atau Piagam Jakarta          2 

2. Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim,           2 

Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Hassan         

3. 18 Agustus 1945             2 

4. Panitia Sembilan             2 

5. Mr. M. Yamin               2 

Penskoran : 

Nilai =    x   100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Siklus 3 

Sekolah   : SDN Plalangan 04 Semarang 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : V/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1xpertemuan) 

Hari/ Tanggal   : Jumat/ 12 Juni 2015 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

II. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

III. Indikator 

2.2.7 Menyebutkan tokoh persiapan kemerdekaan 

2.2.8 Menentukan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan 

2.2.9 Mengemukakan cara menghargai jasa para tokoh persiapan kemerdekaan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mengamati tayangan powerpoint tentang tokoh persiapan kemerdekaan, 

siswa dapat menyebutkan tokoh persiapan kemerdekaan dengan tepat. 

2. Melalui penugasan siswa dapat menentukan peranan tokoh dalam persiapan 

kemerdekaan dengan tepat. 
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3. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat mengemukakan cara 

menghargai jasa para tokoh persiapan kemerdekaan dengan tepat. 

Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, 

Bertanggungjawab 

V. Model, Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran cooperative script dengan pendekatan scientific  

Metode : 

1. Tanya Jawab 

2. Diskusi 

3. Penugasan 

VI. Materi Ajar 

1. Tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan 

2. Peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan 

3. Menghargai para tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

m. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdo’a. 

n. Guru melakukan presensi. 

o. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

2. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi, dengan bertanya kepada tentang materi yang akan 

diberikan. 

b. Guru memberi motivasi kepada siswa. 
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c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Siswa membaca materi awal BPUPKI dan PPKI  menggunakan media 

powerpoint sebagai pengantar. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. 

c. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 2 orang. 

d. Guru membagikan bacaan tentang materi BPUPKI dan PPKI. 

e. Siswa membaca bacaan  materi yang telah dibagikan oleh guru. 

f. Siswa meringkas materi. 

g. Guru meminta siswa untuk menyampaikan kembali materi yang telah 

diringkas tadi.  

h. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara 

dan siapa yang berperan sebagai pendengar.  

i. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan 

memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya.  

j. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan 

sebaliknya.  

k. Guru membagikan LKS kepada setiap  

l. Siswa mengerjakan LKS. 

m. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

n. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 
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o. Kelompok lain memberikan sanggahan atau tanggapan. 

p. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan 

presentasi, dan yang menanggapi. 

q. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum jelas. 

4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

e. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran.  

f. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

g. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

h. Guru mengakhiri pelajaran. 

VIII. Sumber Belajar 

1. Standar Proses 

2. Standar Isi 

4. Susilaningsih, Endang.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 Untuk SD/MI. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas 

5. Syamsiah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

IX. Media/ Alat Peraga 

1. Powerpoint 

2. LCD 

3. Laptop 

 

X. Penilaian 

a. Prosedur Tes 
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1. Tes Awal : - 

2. Tes Proses : Ada 

3. Tes Akhir : Ada 

b. Jenis Tes 

1. Tes awal : - 

2. Tes perbuatan : diskusi  

3. Tes akhir : soal evaluasi (tes tertulis) 

c. Bentuk Tes : Pilihan ganda dan uraian 

d. Alat Tes 

1. Soal-soal Tes : Terlampir 

2. Kunci Jawaban : Terlampir 

3. Kriteria Penilaian : Terlampir 

e. Kisi kisi alat evaluasi: Terlampir 

 

 

Semarang, 12 Juni 2015 

Guru Kelas     Peneliti  

 

 

Sri Sikhatun, S.Pd    Aji  Susilo 

NIP. 196307041994012002   NIM. 1401411480 
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MATERI AJAR 

Tokoh-tokoh Persiapan Kemerdekaan 

1. Mengenal tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan 

Ada banyak tokoh yang berperan dalam usaha persiapan kemerdekaan. 

Tentu saja kita tidak akan dapat membahas semua tokoh dan perannya dalam 

persiapan kemerdekaan. Berikut ini akan dibahas beberapa tokoh persiapan 

kemerdekaan, yaitu: 

a. Ir. Sukarno (1901-1970) 

Sukarno dilahirkan tanggal 6 Juni 1901. Beliau menjadi tokoh penting 

dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928 beliau mendirikan Partai 

Nasional Indonesia. Pada tahun 1930-an, karena perjuangannya beliau sering 

masuk penjara dan harus menjalani hidup di pengasingan. Menjelang kemerdekaan, 

beliau menjadi anggota BPUPKI dan menjadi ketua PPKI. Sumbangan pemikiran 

dan perannya dalam kedua badan ini sangat menonjol. 

Pada tanggal 1 Juni 1945 beliau menyampaikan usul dasar-dasar negara dalam 

sidang BPUPKI. Beliau juga yang mengusulkan nama Pancasila bagi dasar negara 

Indonesia. Bersama dengan Bung Hatta, sebagai wakil rakyat Indonesia beliau 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948 bersama dengan para 

pemimpin bangsa Indonesia lainnya, beliau diasingkan ke Bangka. Pada tahun 1949 

beliau dipulangkan ke Yogyakarta dan dipilih menjadi presiden RIS. Beliau 

menyerahkan pemerintahan kepada Jenderal Suharto pada tanggal 20 Februari 

1967. Pada tanggal 21 Juni 1970 beliau wafat di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot 
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Subroto Jakarta setelah menderita sakit ginjal agak lama. Bung Karno dimakamkan 

di Blitar, Jawa Timur. 

b. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (1879-1952) 

Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat adalah seorang dokter dan tokoh 

pergerakan. Peran beliau sangat menonjol menjelang kemerdekaan Indonesia. 

Khususnya ketika bangsa kita sedang merumuskan dasar-dasar negara. Beliau 

masuk Budi Utomo sejak organisasi itu berdiri. Beliau termasuk anggota Volksraad 

angkatan pertama ketika lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah Hindia 

Belanda pada tahun 1918. Beliau menjadi anggota Volksraad hingga tahun 1931. 

Pada zaman pendudukan Jepang, beliau menjadi anggota Dewan Pertimbangan 

Daerah Madiun, kemudian ditarik ke pusat menjadi anggota Dewan Petimbangan 

Pusat. Setelah Putera terbentuk, beliau duduk dalam Majelis Pertimbangan. Puncak 

peranannya terjadi ketika beliau menjadi ketua BPUPKI menjelang kemerdekaan 

Indonesia. 

c. Prof. Dr. Mr. Supomo (1903-1958) 

Supomo dilahirkan di Sukoharjo, Solo. Setelah tamat dari Sekolah Tinggi 

Hukum, beliau melanjutkan studi ke Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh 

gelar doktor di sana. Sekembalinya di tanah air, beliau bekerja di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta. Supomo terpilih menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Beliau sangat 

berperan dalam perumusan UUD 1945. Sebagai seorang ahli hukum, beliau 

menjadi anggota tim perumus Undang-Undang Dasar. Beliau juga 

mengusulkan dasar-dasar negara pada rapat BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.. 

Sesudah pengakuan kedaulatan (1949) beliau kembali menduduki jabatan itu. 



215 

 

 
 

Beliau terlibat aktif dalam dunia pendidikan. Beliau merintis pendirian Universitas 

Gajah Mada dan menjadi salah satu guru besar dalam universitas tersebut. Beliau 

juga pernah menjabat rektor Universitas Indonesia. 

d. Mohammad Hatta (1902-1980) 

Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902. Ketika menjadi 

mahasiwa di Belanda beliau sudah aktif dalam gerakan mahasiswa nasionalis. 

Sepulang dari Belanda beliau bergabung dengan PNI. Tahun 1934 beliau ditangkap 

dan dimasukkan penjara kemudian dibuang ke Digul. Menjelang kemerdekaan, 

beliau terpilih menjadi anggota BPUPKI. Perannya sangat besar. Beliau masuk 

dalam Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta. Bersama dengan Bung 

Karno, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Setelah Indonesia merdeka beliau mendampingi Bung Karno menjadi wakil 

presiden. Pada tahun 1956 beliau mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. 

Setelah itu, beliau mengabdikan diri sebagai guru besar ilmu ekonomi di 

Universitas Indonesia. Setelah pemerintahan Bung Karno runtuh beliau diangkat 

menjadi penasihat khusus dan beberapa kali menjadi ketua misi internasional. 

Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. 

e. Muhammad Yamin (1903 - 1962) 

Muhammad Yamin adalah seorang ahli hukum, tokoh pergerakan 

kemerdekaan, penyair angkatan Pujangga Baru, dan penggali sejarah Indonesia. 

Sejak muda beliau sudah berkecimpung dalam kegiatan organisasi. Bersama Bung 

Hatta ia mendirikan Jong Sumatranen Bond. Dalam gerakan politik ia mula-mula 

bergabung dengan Partindo. Menjelang kemerdekaan Indonesia, beliau terpilih 
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menjadi anggota BPUPKI. Beliau salah seorang yang mengajukan usul dasar 

negara dalam rapat BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Beliau juga menjadi anggota 

Panitia Kecil yang merumuskan Piagam Jakarta. Ketika Indonesia merdeka beliau 

beberapa kali memangku jabatan menteri dan menjadi anggota DPR/MPRS. 

Sebagai sastrawan beliau menulis banyak karya sastra yang meliputi sajak dan 

naskah drama. Studi sejarahnya menghasilkan karya seperti “Gajah Mada”, 

“Sejarah Peperangan Diponegoro”, dan lain-lain. 

f. Ahmad Subarjo (1896-1978) 

Ahmad Subarjo adalah pejuang kemerdekaan dari golongan tua. Semasa 

kuliah beliau giat dalam Perhimpunan Indonesia. Menjelang proklamasi 

kemerdekaan, ia duduk dalam keanggotaan BPUPKI. Beliau juga termasuk dalam 

Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta. Perannya yang sangat penting 

adalah menjadi penengah antara golongan muda dan Sukarno dalam peristiwa 

Rengasdengklok. Setelah Indonesia merdeka, ia diangkat sebagai Menteri Luar 

Negeri RI dalam Kabinet Presidensial. Setelah penyerahan kedaulatan, Subarjo 

beberapa kali diangkat sebagai anggota delegasi Indonesia dalam perundingan 

dengan sejumlah pemerintah asing. Setelah tidak aktif dalam 

bidang diplomasi dan pemerintahan, beliau memberi kuliah di berbagai universitas, 

antara lain di Universitas Indonesia. 

2. Menghargai Jasa-jasa Pahlawan 

Kemerdekaan yang dinikmati sekarang, bukan pemberian dari Jepang atau 

pemerintah Belanda. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan Bangsa Indonesia 

sendiri. Dalam perjuangan mencapai Indonesia merdeka, para pahlawan 
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mengorbankan harta, benda, dan nyawa. Tidak terhitung jumlah putra bangsa yang 

gugur di seluruh Nusantara. Mereka rela mempertahankan jiwa raga demi membela 

tanah air Indonesia. Ada beberapa cara mengenang dan menghormati jasa para 

pahlawan, di antaranya sebagai berikut. 

1. Pada waktu upacara di sekolah atau di kantor, dilakukan acara mengheningkan 

cipta yang tujuannya untuk mengenang jasa para pahlawan. 

2. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan semoga 

arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan membangun Indonesia 

supaya lebih maju, 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Anggota: 

1.   

2.   

 

Petunjuk! 

Coba sebutkan peranan tokoh-tokoh  dalam perjuangan mempersiapkan 

kemerdekaan indonesia!  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan  

mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian Ranah Nomor Soal 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

2.2 

Menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh 

perjua 

ngan 

dalam 

mempersi 

apkan 

kemerde 

kaan 

Indonesia 

Perjuangan 

Mempersi 

apkan 

Kemerde 

kaan 

Indonesia 

2.2.7 

Menyebut 

kan tokoh 

persipan 

kemerdekaan 

 

2.2.8 

Menjelaskan 

peranan 

tokoh dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

2.2.9 

Menemukan 

cara 

menghargai 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

Tes 

Tertulis 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Uraian 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Uraian 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

C1 

 

C2 

 

C1 

 

C2 

 

 

 

C2 

 

C3 

 

 

 

C3 

3,7 

 

8 

 

5 

 

1,5,6,9 

 

 

 

1, 2, 4 

 

2,4 
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jasa para 

tokoh 

persiapan 

kemerdekaan 

Uraian 3 
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SOAL EVALUASI 

Nama : 

No.Absen : 

 

A. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga dikenal sebagai penyair angkatan 

Pujangga Baru, adalah ... . 

a. Ahmad Subarjo 

b. Sukarno 

c. Muhammad Yamin 

d. Supomo 

2. Peran para pelajar dalam mengisi kemerdekaan yaitu dengan .... 

a. ikut berperang 

b. giat belajar 

c. menjadi TNI-Polri 

d. bekerja di pemerintahan 

3. Panitia Sembilan diketuai oleh ... . 

a. Mohammad Hatta 

b. Supomo 

c. Radjiman Wedyodiningrat 

d. Sukarno 

4. Berikut ini beberapa cara mengenang dan menghormati jasa para pahlawan, 
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kecuali... 

a. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan 

b. Meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan seharihari. 

c. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif 

d. Ikut tawuran pelajar 

5. Tokoh yang berperan sebagai penengah antara golongan muda dan Soekarno 

dalam peristiwa Rengasdengklok adalah... 

a. Muh Yamin 

b. Supomo 

c. Ahmad Soebardjo 

d. Moh Hatta 

6. Tokoh yang merintis pendirian Universitas Gajah Mada dan menjadi guru 

besar dalam universitas tersebut adalah... 

a. Radjiman Wedyodiningrat 

b. Supomo 

c. Sukarni 

d. Moh Hatta 

7. Tokoh Proklamator Kemerdekaan Indonesia ialah .... 

a. Ir. Soekarno dan Ahmad Soebarjo 

b. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

c. Ir. Soekarno dan Moh. Yamin 

d. Moh. Yamin dan Drs Moh. Hatta 

8. Wakil presiden pertama adalah Moh Hatta. Beliau lahir di... pada tanggal... 
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a. Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902 

b. Pacitan, 6 Juni 1901 

c. Jakarta, 14 Agustus 1903 

d. Bukit Tinggi, 12 Agustus 1901 

9. Berikut ini tokoh yang berperan dalam usaha persiapan kemerdekaan 

Indonesia adalah... 

a. Sukarno, Hatta, Antasari 

b. Supomo, Sutomo, Radjiman 

c. Sukarno, Hatta, Muh Yamin 

d. Ahmad Subardjo, Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara 

10. Peran Muhammad Yamin dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia 

adalah... 

a. Penengah golongan muda dan golongan tua 

b. Mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara 

c. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

d. Mengusulkan dasar negara 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Dalam PPKI, Soekarno menjabat sebagai... 

2. Presiden dan wakil presiden RI pertama ialah .... 

3. Cara menghargai dan menghormati jasa para pahlawan di antaranya adalah... 

4. Peran Ahmad Soebardjo dalam peristiwa Rengasdengklok adalah sebagai... 

5. Ketua BPUPKI adalah.... 
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KUNCI JAWABAN 

A. 

 Jawaban                  Skor 

1. C   1 

2. B   1 

3. D   1 

4. D   1 

5. C   1 

6. B   1 

7. B   1 

8. A   1 

9. C   1 

10. D   1 

B. Jawaban          Skor 

1. Ketua              2 

2. Soekarno dan Moh Hatta            2 

3. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan, pada saat upacara        2 

mengheningkan cipta untuk mendoakan pahlawan, 

sebagai pelajar giat untuk belajar,            

4. Penengah antara golongan muda dan golongan tua        2 

5. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat          2 

Penskoran : 

Nilai =    
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
   x   100 
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Lampiran 11 

Foto Kegiatan 

 

Berdoa 

 

Menjelaskan materi menggunakan powerpoint 

 

Membagikan bacaan 
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Siswa menjadi pembaca dan pendengar secara bergantian 

 

Membacakan hasil diskusi 

 

Mengerjakan soal evaluasi 
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Lampiran 12  

Lembar ketrampilan guru siklus I 
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Lampiran 13  

Lembar ketrampilan guru siklus II 
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Lampiran 14 

Lembar ketrampilan guru siklus II 

 

 



234 
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Lampiran 15 

 Lembar aktivitas siswa siklus I 
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Lampiran 16 

 Lembar aktivitas siswa siklus II 
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Lampiran 17 

Lembar aktiivitas siswa siklus III 
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Lampiran 18 
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Nilai Tertinggi Siklus 1 
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Nilai Terendah Siklus 1 
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Nilai Tertinggi Siklus 2 
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Nilai Terendah Siklus 2 
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Nilai Tertinggi Siklus 3 
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Nilai Terendah Siklus 3 

 



250 

 

 
 

 

 

 

 



251 

 

 
 

Lampiran 19 

Wawancara Respons Guru Terhadap Pembelajaran Ips 

Dengan Model Cooperative Script 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SDN Plalangan 04 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ II 

Hari / Tanggal  : Selasa, 12 Juni 2015 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah kegiatan pembelajaran tadi telah sesuai dengan rencana pembelajaran?  

Jawab: Sesuai, karena apa yang diajarkan pada kegiatan belajar mengajar dapat 

terinci dan terlaksana dengan baik. 

 

2. Apakah menurut bapak/ibu pembelajaran model cooperative script cocok 

diterapkan pada pembelajaran IPS? 

Jawab: Cocok, karena dengan model cooperative script materi IPS yang banyak 

dapat dimengerti oleh siswa . 

 

3. Apakah menurut Ibu model pembelajaran Cooperative Script dengan media 

powerpoint dapat membantu siswa memahami materi yang diajarkan?  

Jawab: Jelas dapat membantu siswa memahami materi, karena dengan materi IPS 

yang sangat banyak siswa lebih mudah memahami dengan adanya model 

cooperative script ditambah dengan media powerpoint. 

 

4. Apakah menurut bapak/ibu pembelajaran model cooperative script yang baru 

saja dilaksanakan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS? 

Jawab:  aktivitas siswa mengalami peningkatan karena dalam model pembelajaran 

ini aktivitas siswanya sangat banyak. 
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5. Apakah menurut bapak/ibu pembelajaran model cooperative script yang baru 

saja dilaksanakan berhasil meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V 

SDN Plalangan 04 Kota Semarang? 

Jawab: Tentu hasil belajar siswa ada peningkatan, karena dengan model ini ada 

kegiata menulis membaca dan mendengarkan ringkasan materi jadi siswa lebih 

mudah memahami 

 

 

      Semarang,  12 Juni 2015 

      Observer 

 

 

 

Aji Susilo 
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Lampiran 20 

Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran IPS dengan Model Cooperative Script dengan Media 

Powerpoint 

Siklus 1 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SDN Plalangan 04 Kota Semarang 

Hari / Tanggal  : Selasa, 26 Mei 2015 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada siswa, dan 

proses pembelajaran dengan pembelajaran model 

cooperative Script 

 

 Dilihat dari kegiatan perdana yang dilakukan, terdapat beberapa 

kekurangan yang terjadi selama penelitian. Yang pertama adalah sikap dari siswa 

yang terlihat belum paham dengan model pembelajaran yang diterapkan guru. 

Terdapat beberapa siswa yang merasa canggung dalam kegiatan pembagian 

kelompok dan selama kegiatan diskusi. Itu yang membuat deskriptor penilaian 

aktivitas siswa mendapat hasil yang kurang. 

 Hal lain yang terjadi selama kegiatan penelitian adalah guru masih belum 

menguasai model pembelajaran. Guru terlihat gugup dan bingung. Hal ini nampak 

pada kemampuan untuk memotivasi siswa yang masih kurang. 

 

Semarang,   26 Mei 2015    

      Observer 

 

      Aji Susilo 
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran IPS dengan Model Cooperative Script dengan Media 

PowerPoint 

Siklus 2 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SDN Plalangan 04 Kota Semarang 

Hari / Tanggal  : Selasa,  9 Juni 2015 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada siswa, dan 

proses pembelajaran dengan pembelajaran model 

cooperative Script 

 

Kegiatan penelitian pada siklus II, terjadi perbaikan dalam hal ketrampilan 

guru dalam mengajar dan aktivitas siswa. Guru sudah mampu memberikan 

sentuhan yang berbeda dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Guru lebih 

mampu mengoptimalkan kemampuannya dalam menggunakan model 

pembelajaran cooperative script,  

 Selain itu, para siswa juga sudah mengerti dan paham akan tata cara 

pelaksanaan pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Mereka juga terlihat antusias 

dan bersemangat dalam pembelajaran 

 

Semarang , 9 Juni 2015 

Observer 

 

      Aji Susilo 
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Catatan Lapangan 

Selama Pembelajaran IPS dengan Model Cooperative Script dengan Media 

PowerPoint 

Siklus 3 

Nama Guru  : Sri Sikhatun, S.Pd. 

Nama SD  : SDN Plalangan 04 Kota Semarang 

Hari / Tanggal  : Jumat, 12 Juni 2015 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada siswa, dan 

proses pembelajaran dengan pembelajaran model 

cooperative Script 

 

 Pada siklus III, kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan baik dan 

lancar. Baik guru maupun siswa terjadi hubungan yang akrab dan harmonis. Secara 

umum, ketrampilan guru dan aktivitas siswa sudah menunjukkan suatu perubahan 

secara positif. Beberapa kekurangan dalam siklus-siklus sebelumnya sudah 

diantisipasi oleh guru dengan baik. 

 Akan tetapi yang perlu digaris bawahi  adalah mengenai pemanfaatan waktu 

yang efektif dan efisien. Sehingga berdampak pada waktu pembelajaran yang 

kurang. 

 

Semarang ,  12 Juni  2015 

Observer 

       

        Aji Susilo 
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Lampiran 21  

 Surat Penelitian 
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