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Abstrak 

Fitrawan, Anggit Nur. 2016 “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Terpadu Teams Games Tournament  dan Numbered Heads 

Together di SDN Patemon 01  Semarang”. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

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

 

Berdasarkan hasil refleksi awal dengan kolabolator, peneliti menemukan 

permasalahan hasil belajar IPS belum mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 66. 

Hasil belajar belum maksimal disebabkan guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan siswa belum aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, ditunjukkan data dari 39 siswa hanya 15 siswa (38%) yang tuntas 

dan 24 siswa (62%) yang belum tuntas. Untuk memecahkan permasalahan 

tersebut, peneliti menerapkan model pembelajaran terpadu Teams Games 

Tournament dan Numbered Heads Together. Rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimanakah model terpadu TGT dan NHT dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS SD?, Tujuan penelitian ini adalah melalui model pembelajaran 

terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. 

 Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas tiga siklus. Setiap siklus terdiri 

dari satu pembelajaran dan empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 

Patemon 01 sebanyak 39 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

tes dan non tes. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif 

dan kuantitatif.  

Hasil penilitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru siklus I 

memperoleh skor 27 kriteria baik; siklus II skor 29 kriteria sangat baik, siklus III 

skor 31 kriteria sangat baik; (2) Aktivitas siswa siklus I skor 17 kriteria Cukup, 

siklus II skor 21 kriteria baik, pada siklus III skor 24 kriteria baik. Hasil belajar 

siklus I memperoleh kriteria baik, siklus II memperoleh kriteria baik, dan 

mengalami peningkatan pada siklus III memperoleh kriteria sangat baik; (3) 

ketuntasan klasikal siklus I adalah 58%, siklus II menjadi 72% dan siklus III 

menjadi 78,38%. 

Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran terpadu 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 

Patemon 01 Semarang. Saran peneliti adalah hendaknya menerapkan model 

terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together sebagai salah 

satu alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

Kata kunci : Teams Games Tournament; Numbered Heads Together; IPS; 

kualitas pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 Kurikulum pendidikan dasar dan menengah salah 

satunya wajib memuat Ilmu Pengetahuan Sosial. Sesuai dengan Undang-Undang 

tersebut, maka mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial wajib diberikan pada 

siswa-siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran IPS harus mencakup beberapa 

standar kompetensi dan kompetensi dasar.  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD atau MI tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang isinya 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa standar 

kompetensi IPS merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai 

oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap 

satuan pendidikan. Pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, 

bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. 

Berdasarkan permendiknas No.22 tahun 2006, tujuan pembelajaran IPS 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar antara lain: 1) 

mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan 

lingkungannya; 2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 



2 
 

 
 

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. Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS disusun 

secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju 

kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan 

pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang 

lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perubahan perilaku tersebut tergantung pada 

apa yang dipelajari oleh peserta didik. Hasil belajar sebagai tingkat penguasaan 

suatu pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan (Soediarto, dalam Solihatin 2013:6). 

Siswa dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila pengetahuan, 

keterampilan, sikap perilaku, pengalaman dan daya pikir siswa mengalami suatu 

peningkatan yang baik. Hasil belajar siswa digunakan oleh guru untuk dijadikan 

ukuran atau  kriteria dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran, yang disebut 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Apabila hasil belajar siswa telah 

mencapai KKM, maka siswa dinyatakan telah tuntas. 
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Berdasarkan refleksi awal dengan tim kolaborasi melalui data observasi, 

tes, dan catatan lapangan pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 terdapat 

permasalahan dalam hasil belajar siswa. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari 

hasil perolehan hasil belajar  siswa kelas IV SDN Patemon 01 hasil tes formatif 

IPS belum optimal. Dengan jumlah siswa Kelas IV SDN Patemon 01 berjumlah 

39 siswa, ada 30 siswa (76,9%) mendapatkan nilai di bawah KKM dan hanya 9 

siswa (23,1%) yang mencapai nilai diatas KKM.  

Permasalahan tersebut berhubungan dengan aktivitas siswa, aktivitas 

belajar siswa adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan 

belajar kedua aktivitas ini saling berkaitan, anak berpikir sepanjang ia berbuat. 

Tanpa perbuatan berarti anak tersebut tidak berpikir. Aktivitas adalah segala 

kegiatan yang dilaksanakan organisme secara mental ataupun fisik. Aktivitas 

siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat saja (Chaplin, dalam 

Sadirman 2011: 200). 

Permasalahan mengenai aktivitas siswa ini terjadi dalam pembelajaran IPS 

pada kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dimana siswa kurang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari indikator dalam aktivitas siswa. 

Siswa kurang aktif saat apresepsi yang diberikan oleh guru dan hanya sedikit 

siswa yang mejawab dan hanya siswa itu-itu saja yang menjawab apresepsi yang 

diberikan oleh guru, hal yang sama terjadi saat mengamati penjelasan guru dan 

saat melakukan diskusi kelompok, hanya siswa yang aktif saja yang mendominasi 

dalam diskusi kelompok, siswa yang lain cenderung pasif dan hanya 

mendengarkan saja saat diskusi berlangsung. Hal ini diduga sebagai akibat dari 
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kebanyakan siswa kurang paham tentang permasalahan yang diberikan oleh guru 

dalam kegiatan pembelajaran dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan 

melihat data hasil belajar dan pelaksanaan mata pelajaran tersebut maka perlu 

dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan hasil 

belajar dan keaktifan siswa pada pembelajaran IPS.  

Permasalahan mengenai hasil belajar dan aktivitas siswa pada mata 

pelajaran IPS yang masih belum optimal tersebut merupakan masalah yang sangat 

penting dan mendesak, sehingga perlu dicari alternatif pemecahan masalahnya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajarn IPS di SDN Patemon 

01. Peneliti bersama tim kolaborasi berinisiatif menetapkan alternatif tindakan 

dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif  yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar. Pembelajaran inovatif mengutamakan peran guru sebagai 

fasilitator, motivator, dan evaluator disamping informator. Selain itu, selama 

proses pembelajaran diharapkan siswa dapat belajar secara konstruktivis yaitu 

menemukan pengetahuannya sendiri melalui lingkungan sebagai sumber belajar, 

dan dapat mengembangkan ketrampilan bertanya atau diskusi. Salah satu model 

pembelajaran inovatif yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran terpadu Number Head Together (NHT) dan 

Teams Games Tournaments (TGT) dalam pembelajaran IPS. Kelebihan model ini 

yaitu Siswa lebih percaya diri untuk   untuk berfikir mandiri, menemukan 

informasi dari berbagai sumber, dan belajar bersama siswa lainnya selain itu siswa 
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juga dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide secara verbal dan 

membandingkan dengan ide-ide orang lain. 

Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah 

satu strategi pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin (1995) 

untuk membantu siswa mereview dan menguasai materi pelajaran. TGT berhasil 

meningkatkan skill-skill dasar, pencapaian, interaksi positif antar siswa, harga diri 

dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang berbeda. 

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) merupakan varian 

dari diskusi kelompok. Menurut Slavin (1995). NHT bertujuan untuk memberi 

kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat. 

Namun dalam penerapan tipe pembelajaran NHT dan TGT juga terdapat 

kelemahan diantaranya adalah dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk 

melaksanakan cooperative learning nodel NHT dan TGT ini, dan memerlukan 

kerja keras dalam memadukan kemampuan individu siswa dengan kerjasama, 

selain itu model pembelajaran ini sulit untuk menciptakan kondisi saling memberi 

pemahaman antar siswa, bisa timbul pemahaman yang berbeda dengan apa yang 

diharapkan. 

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian 

tindakan dengan menerapkan model pembelajaran NHT adalah Penelitian yang 

dilakukan oleh Rosita (2012) yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Sumber Daya Alam Kelas V SD Negeri Kluwut 04 Kabupaten Brebes 
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menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran NHT terbukti efektif dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Peningkatan 

itu ditandai Pada siklus II terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas yakni menjadi 

78,57 dan persentase tuntas belajar klasikal mencapai 82,85%. Nilai rata-rata 

aktivitas belajar siklus I mencapai 72,41, sedangkan pada siklus II meningkat 

menjadi 80. Nilai performansi guru pada siklus I yakni mencapai 82 dan siklus II 

meningkat menjadi 90,83. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Kluwut 04 Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes, melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT pada mata pelajaran IPA materi sumber daya alam dan kegunaannya. 

(Rosita, 2012). 

Hasil penelitian lain yang memperkuat peneliti untuk melakukan 

penelitian tindakan dengan menerapkan model TGT yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Rohman (2013) pada siswa kelas VC SDN Kalibanteng 01 Kota 

Semarang dengan judul Penigkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model 

Teams Games Tournament Dengan Media CD Interaktif Pada Siswa Kelas VC 

SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang menunjukkan bahwa penggunaan 

model TGT dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil penelitian 

menunjukkan Keterampilan guru siklus I memperoleh skor 21 (kategori baik), 

siklus II memperoleh skor 26 (kategori baik), dan siklus III memperoleh skor 29 

(kategori sangat baik). Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa siklus I mendapatkan 

13,59 (kategori baik), siklus II mendapatkan 15,26 (kategori baik), dan siklus III 

mendapatkan17,43 (kategori sangat baik). Ketuntasan klasikal siswa siklus I 
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sebesar 69,23%, Siklus II sebesar 76,92%, dan siklus III sebesar 82,05%. 

Simpulan dari penelitian yaitu dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa kelas VC SDN Kalibanteng Kidul 01 Semarang 

(Fathur Rohman, 2013). 

Diharapkan dengan menerapkan model terpadu TGT dan NHT dapat 

mendorong siswa secara aktif, kreatif, dan mandiri dalam kegiatan pembelajaran 

serta siswa dapat dengan mudah belajar membuat hubungan antara materi yang 

diajarkan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat 

Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Terpadu TGT dan NHT di Kelas IV SDN 

Patemon 01 Semarang. 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, kita 

dapat  mengetahui penyebab kurang berhasilnya proses pembelajaran IPS. Oleh 

karena itu maka yang menjadi fokus perumusan masalah yang akan peneliti 

kemukakan adalah “bagaimanakah model terpadu TGT dan NHT dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS SD?”. Adapun rumusan masalah 

tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah model terpadu TGT dan NHT dapat meningkatkan keterampilan guru 

pada pembelajaran IPS kelas IV SDN Patemon 01 Semarang? 
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2. Apakah model terpadu TGT dan NHT dapat meningkatkan aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPS kelas IV SDN Patemon 01 Semarang? 

3. Apakah model terpadu TGT dan NHT dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

kelas IV SDN Patemon 01 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dengan melihat aktivitas siswa yang rendah dengan indikator  banyaknya 

siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran dan hasil belajar siswa yang masih 

rendah maka berdasarkan diskusi yang dilakukan antara peneliti dengan 

kolaborator, ditemukan suatu pemecahan masalah dengan menerapkan model 

terpadu TGT dan NHT pada pembelajaran IPS pada materi aktivitas ekonomi 

kelas IV SDN Patemon 01.  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada kelas IV SDN Patemon 01 

Semarang melalui model terpadu TGT dan NHT, meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa konsep sebagai bahan 

referensi dan untuk menambah kajian tentang hasil pembelajaran IPS. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Siswa 

Penelitian ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi   

siswa dimana siswa diajak untuk melakukan permainan dan berkompetisi 

dengan kelompok lain sehingga dapat meningkatkan aktivitas serta hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPS. 

2) Guru 

Penelitian ini memberikan pengalaman baru tentang penggabungan model 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together. 

3) Sekolah 

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi sekolah untuk meningkatkan 

kualitas  pembelajaran yang ada di sekolah, khususnya pada pembelajaran IPS. 

4) Peneliti 

Penelitian  ini  memberikan  pengalaman  langsung  tentang model Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together pada pembelajaran IPS. 
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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 proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang 

dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi hingga liang lahat. Salah satu 

pertanda bahwa seseorang telah belajar adanya perubahan tingkah laku dalam 

dirinya. Perubahan tersebut bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan 

(psikomotor) maupun sikap (afektif) (Siregar dan Nara, 2011:3). belajar adalah 

suatu suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu 

pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, 

atau suatu pengertian (Witherington dalam Thobroni, 2012: 20). Hal ini sejalan 

dengan Slavin (dalam Rifa’i & Anni, 2012: 66) yang menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Berdasarkan 

pendapat-pendapat tentang pengertian belajar diatas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup. 
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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 tindakan rasional instrumental 

(yang disadari), 2) berkesinambungan dengan perilaku lainnya, 3) bermanfaat 

sebagai bekal hidup, 4) positif, 5) aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan 

dilakukan, 6) permanen atau tetap, 7) bertujuan, 8) mencakup keseluruhan potensi 

kemanusiaan. 

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

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. 

 Ketiga, prinsip belajar adalah suatu bentuk pengalaman yang pada 

dasarnya adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan 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 

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). 
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2.1.1.4 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 

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. 

2.1.1.5 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, 
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prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa 

disekolah, kurikulum sekolah. 

 Berdasarkan uraian di atas, belajar dalam penelitian ini adalah suatu proses 

penemuan prinsip, konsep, dan fakta, sehingga terjadi suatu perubahan kecakapan, 

sikap, kebiasaan, kepandaian, atau pengertian siswa pada pembelajaran IPS kelas 

IV SD melalui model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads 

Together. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan 

siswa, atau antar siswa dengan cara verbal (lisan) maupun nonverbal untuk 

membantu proses belajar siswa (Rifa’i & Anni, 2012: 159). Sejalan dengan itu, 

Anna Poedjiadi (dalam Trianto, 2009: 23) memaknai pembelajaran sebagai proses 

interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas 

dengan menggunakan berbagai sumber belajar sebagai bahan kajian. 

Pembelajaran dapat pula dikatakan sebagai proses, cara atau 

pembangunan. Berdasarkan makna leksikal, pembelajaran berarti proses, cara, 

perbuataan mempelajari sesuatu. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran 

adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi siswa untuk mempelajarinya 

(Suprijono, 2011: 13). 

Proses pembelajaran merupakan suatu sistem. Tujuan sistem adalah 

menghasilkan belajar, atau memberikan sarana penting untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Komponen-komponen sistem itu adalah pendidik, peserta didik, 
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materi pembelajaran, dan lingkungan belajar. Bila pembelajaran tersebut ditinjau 

dari pendekatan sistem, maka dalam prosesnya akan melibatkan berbagai 

komponen. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Tujuan, yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu berupa pengetahuan dan 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam TPK tujuan 

pembelajaran semakin spesifik dan operasional. 

b. Subyek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek. 

c. Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran 

karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran. 

d. Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

e. Media pembelajaran, adalah alat atau wahan yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

f. Penunjang, komponen yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya 

(Rifa’i dan Anni 2011: 195-197). 

 

 

 



15 
 

 
 

2.1.2.2 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. 

2.1.2.3 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). 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran dalam penelitian ini merupakan 

proses interaksi antara guru dan siswa baik di dalam maupun di luar kelas yang 

memungkinkan siswa untuk menginternalisasi dan mentransformasi informasi 

baru pada pembelajaran IPS kelas IV SD melalui penerapan model terpadu Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Etzioni (dalam Hamdani, 2011: 194) menyebutkan bahwa kualitas dapat 

dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Etzioni (dalam Hamdani, 

2011: 194) menambahkan bahwa secara definitif efektivitas dapat dinyatakan 

sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Sejalan 

dengan itu, Hoy dan Miskel (dalam Hamdani, 2011: 194) menyatakan bahwa 
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efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran 

atau tingkat pencapaian tujuan-tujuan.  

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. 

Pendapat para ahli mengenai kualitas pembelajaran tersebut disimpulkan 

bahwa kualitas pembelajaran adalah sesuatu yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan dalam mencapai pembelajaran melalui usaha-usaha yang terencana. 

kualitas pembelajaran merupakan interaksi antara komponen-komponen 

pembelajaran (guru, siswa, sumber belajar, dan lingkungan belajar) untuk 

menghasilkan keluaran yang baik, dan mencapai tujuan pembelajaran. Indikator 

yang digunakan dalam kualitas pembelajaran dalam penelitian ini meliputi: 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan pemahaman tersebut, aspek-aspek efektivitas belajar, yaitu: 

(1) peningkatan pengetahuan; (2) peningkatan keterampilan; (3) perubahan sikap; 

(4) perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) peningkatan integrasi; (7) peningkatan 

partisipasi; (8) peningkatan interaksi kultural. Keberhasilan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan siswa ditentukan oleh efektivitasnya dalam upaya 

ketercapaian kompetensi belajar (Hamdani, 2011: 194). 

Berdasarkan uraian di atas, kualitas pembelajaran dalam penelitian ini 

merupakan mutu atau keefektifan yang dapat menunjukkan keberhasilan proses 

pembelajaran IPS kelas IV SD melalui penerapan model terpadu Teams Games 

Tournament dan Numbered Heads Together yang indikatornya adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

2.1.4 Keterampilan Guru 

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa 

pada jalur pendidikan formal (Supriyadi, 2011: 11). Undang-undang No. 14 tahun 

2005 pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi paedagogik merupakan kemampuan soerang guru dalam 

pengelolaan siswa, guru harus memahami karakteristik atau kemampuan siswa, 

dan merancang pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi hasil 

belajar sekaligus pengembangan murid (Sagala, 2011: 32). (2) Kompetensi adalah 

kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak 

harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari 

(Djaman Satori dkk., 2010: 2.5). (3) Kompetensi Sosial merupakan kemampuan 
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guru untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan 

warga negara (Djaman Satori dkk., 2010: 2.15). (4) Kompetensi Profesional 

adalah salah satu unsur yang harus dimiliki oleh guru yaitu dengan cara 

menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. 

Selain 4 kompetensi tersebut, guru juga harus memiliki keterampilan dasr 

mengajar. Keterampilan dasar mengajar (teaching skills), merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar 

guru secara aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan (9) 

keterampilan mengajar, yakni keterampilan membuka pelajaran, keterampilan 

bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi kelompok, 

keterampilan mengelola kelas, keterampilan pembelajaran perseorangan, 

keterampilan menutup pelajaran (Rusman, 2010: 80). 

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. 

Komponen membuka pelajaran meliputi: (1) Menarik perhatian siswa; (2) 

Menimbulkan motivasi; (3) Memberi acuan; (4) Memberi kaitan atau hubungan di 
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antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan 

yang telah dikuasai siswa. 

Cara yang dapat dilakukan guru antara lain. 1) Mengajukan pertanyaan 

apersepsi, 2) Mengulas sepintas besar isi pelajaran yang telah lalu, 3) Mengaitkan 

materi yang diajarkan dengan lingkungan peserta didik, 4) Menghubung-

hubungkan bahan pelajaran yang sejenis dan berurutan. 

2.1.4.1.2 Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh guru 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: 

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: (b) 

Pemberian acuan; (c) Pemusatan; (d) Pemindahan giliran; (e) Penyebaran; (f) 

Pemberian waktu berpikir; (g) Pemberian tuntutan. 

2. Keterampilan bertanya lanjut 

Keterampilan bertanya lanjut dibentuk atas dasar landasan penguasaan 

komponen-komponen bertanya dasar. Karena itu, semua komponen bertanya 
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dasar masih dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut, tetapi tidak 

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

adalah: (a) Pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan; (b) 

Pengaturan urutan pertanyaan; (c) Penggunaan pertanyaan pelacak; (d) 

Peningkatan terjadinya interaksi 

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 perlu menguasai keterampilan memberikan 

penguatan karena penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan 

penampilannya, serta dapat meningkatkan perhatian. Komponen komponen dalam 

keterampilan memberi penguatan adalah: 

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; (b) 

Penguatan dengan cara mendekati; (c) Penguatan dengan sentuhan; (d) 

Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan; (e) Penguatan berupa simbol 

atau benda; (f) Penguatan tak penuh. 

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) 
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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 

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 
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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. 

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). 

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. 
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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 

Penjelasan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang 

siswa/mahasiswa 

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 
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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 

pertanyaan yang mengundang perbedaan pendapat, d) memberikan waktu 

untuk berpikir, dan e) mendengarkan dengan penuh perhatian 



25 
 

 
 

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 

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 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam 

proses interaksi edukatif seperti membuat aturan atau tata tertib kelas, atau 

mengem-bangkan hubungan yang sehat dan akrab antara guru -siswa dan siswa- 

siswa. 

Komponen-komponen mengelola kelas adalah sebagai berikut. 

a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal (prefentif) meliputi: (1) sikap tanggap, (2) membagi 

perhatian, (3) memusatkan perhatian kelompok, (4) memberikan petunjuk yang 

jelas, (5) menegur, dan (6) memberi penguatan. 

b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal (represif) meliputi: 

1) Modifikasi tingkah laku 
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2) Pengelolaan kelompok 

3) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

2.1.4.1.8 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Pengajaran perorangan diartikan sebagai suatu proses di mana setiap anak 

didik dibantu mengembangkan kemajuan dalam mencapai tujuan berdasarkan 

kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran (Djamarah,2006: 164). 

Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah sebagai 

berikut. 

a. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi 

b. Keterampilan mengorganisasikan  

c. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar  

d. Keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran 

(Winataputra 2007: 8.60-8.68) 

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). Cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

menutup pelajaran: (1) meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan 

merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan; (2) mengevaluasi. 

Berdasarkan yang dilaksanakan oleh guru melalui bahan pengajaran yang 

diarahkan kepada siswa agar dapat membawa perubahan baik kognitif, afektif 
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maupun psikomotorik. Keterampilan guru yang dilaksanakan dalam pembelajaran 

IPS dengan model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing 

diskusi kelompk kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. 

Dalam penelitian ini, indikator keterampilan guru yang sesuai dengan 

langkah-langkah model pembelajaran Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together diantaranya yaitu meliputi: (1) melaksanakan pra pembelajaran 

dan pengkondisian kelas; (2) memberi pertanyaan; (3) menyampaikan model 

pembelajaran; (4) menjelaskan materi; (5) membentuk kelompok; (6) melakukan 

pendekatan pada siswa agar bekerjasama; (7) membimbing siswa belajar secara 

berkelompok; (8) memberi penghargaan; dan (9) memberikan kesimpulan 

evaluasi, dan menutup pembelajaran. 

2.1.5 Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu saling terkait. Sehubungan dengan hal 

itu,anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak 

berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri. Berpikir pada taraf verbal 

baru akan timbul setelah anak itu berpikir pada taraf berbuat. Sejalan dengan itu 

menurut Chaplin, aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan organisme 

secara mental ataupun fisik.Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan 
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mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional (Sadirman, 

2011:200). 

Setiap siswa memiliki berbagai kebutuhan diantaranya meliputi kebutuhan 

jasmani, rohani, dan sosial. Kebutuhan tersebut akan mendorong siswa untuk 

berbuat. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut meliputi belajar dan bekerja 

yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Setiap waktu kebutuhan 

dapat berubah dan bertambah, sehingga menimbulkan variasi semakin banyak dan 

semakin luas. Dengan sendirinya perbuatan yang dilakukan akan semakin ber-

aneka ragam (Hamalik, 2011:171). Prinsip belajar adalah berbuat untuk 

mengubah tingkah laku. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Guru perlu 

memahami karakteristik anak didik sehingga mudah melaksanakan interaksi 

edukatif. 

Menurut Sadirman (2011: 120) ada tiga karakteristik yang perlu 

diperhatikan. 

a. Karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal atau 

prerequisite skills, seperti misalnya kemampuan intelektual, kemampuan 

berpikir, mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor, dan 

lain-lain. 

b. Karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial 

(sosiocultural). 

c. Karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti 

sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. 
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Pengetahuan mengenai karakteristik anak didik ini memiliki arti yang 

penting untuk guru dalam memilih dan menentukan pola-pola pengajaran yang 

lebih baik. Di sekolah siswa melakukan banyak aktivitas untuk mengembangkan 

potensinya. Diedrich (dalam Sardiman 2011: 101) membuat daftar yang berisi 177 

macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut. 

Visual activities, misalnya, membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. Oral activities, seperti: menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. Writing activities, seperti misalnya 

menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin, mengerjakan tes. Drawing 

activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. Motor 

activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. Mental activities, 

sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. Emotional activites, 

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

berani, tenang, gugup. 

Sedangkan Whipple (dalam Hamalik, 2013:173) membagi kegiatan-kegiatan 

siswa sebagai berikut:  

1. Bekerja dengan alat-alat visual 

Mengumpulkan gambar-gambar dan bahan-bahan ilustrasi 
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2. Ekskursi dan trip 

Mengunjungi museum, menyajikan demontrasi, atau mengundang lembaga 

yang dapat memberikan keterangan-keterangan  

3. Mempelajari masalah  

Mencari informasi dari berbagai sumber 

4. Mengapresiasi literature 

Membaca cerita yang menarik dan mendengar bacaan untuk mencari informasi 

5. Ilustrasi dan kontruksi 

Membuat chart, blue print, poster, dan artikel. 

6. Bekerja menyajikan informasi 

Menyarankan cara-cara penyajian informasi yang menarik, merencanakan 

suatu program 

7. Cek dan tes 

Menyiapkan tes, menyusun grafik. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa 

sangat menentukan pola aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa selama proses belajar baik fisik maupun psikis (men-

tal) yang merupakan satu kesatuan tidak dapat terpisahkan. Kegiatan kegiatan 

yang di maksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti 

bertanya, berpendapat, mengerjakan tugas tugas yang relevan, menjawab perta-

nyaan guru atau siswa dan bisa dengan bekerja sama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Siswa melakukan aktivitas dengan 

tujuan memperoleh suatu pengetahuan dan pengalaman. Aktivitas siswa yang 
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dilaksanakan dalam penerapan model terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together diantaranya visual activities, oral activities, listening 

activities, writing activities, motor activities, mental activities, emotional activites. 

Adapun Indikator aktivitas siswa yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1) Mengamati guru saat membuka pelajaran; 2) menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru; 3) mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari guru; 

4) Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat guru ; 5) Melaksanakan 

kegiatan diskusi kelompok; 6) Menyampaikan jawaban dalam permainan; 7) 

Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan evaluasi.  

2.1.6 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan sapek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Tujuan peserta 

didikan merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau 

deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi (Gerlach dan Ely 

dalam Rifa’i dan Anni 2011: 85). Hasil belajar sebagai tingkat penguasaan suatu 

pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan (Soediarto, dalam Solihatin 

2013: 6). 

Benyamin S. Bloom (Rifa’i dan Anni, 2011: 86) menyampaikan tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif (cognitive 

domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric 

domain). Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 
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dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evalution). Ranah afektif berkaitan 

dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai yang menunjukkan penerimaan atau 

penolakan terhadap sesuatu. Sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan 

koordinasi syaraf. Ketiga hasil belajar dalam perilaku siswa tidak berdiri sendiri 

atau lepas satu sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan (Rifa’i dan Anni, 2011: 

87-89).  

Berdasarkan penjelasan tentang hasil belajar kita dapat mengambil 

simpulan bahwa siswa dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila 

pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, pengalaman dan daya pikir siswa 

mengalami suatu peningkatan  yang baik. Hasil belajar siswa digunakan oleh guru 

untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran, 

yang disebut Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Apabila hasil belajar siswa 

telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), maka siswa dinyatakan telah 

tuntas. Jika tujuan pembelajaran tercapai maka dapat dikatakan pembelajaran 

sudah berhasil diterapkan. Hasil belajar yang diukur adalah pada pembelajaran 

IPS melalui model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered 

HeadsTogether. 

Setelah dijelaskan tentang komponen kualitas pembelajaran, maka kita 

dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kualitas pembelajaran adalah 

tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembelajaran dalam 
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memfasilitasi dan mengorganisir lingkungan bagi peserta didik. Kualitas pem-

belajaran dapat dilihat dari keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil 

belajar. Dari beberapa indikator kualitas pembelajaran tersebut pada penelitian ini 

akan mengukur keterampilan guru, pengaruh aktivitas siswa terhadap hasil 

belajar. 

2.1.7 Hakikat IPS 

2.1.7.1 Pengertian IPS 

IPS merupakan perwujudan dari satu pendekatan interdisipliner dari 

pelajaran ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial antara lain : sosiologi, antropologi budaya, sejarah, psikologi sosial, 

geografi, ekonomi, politik, dan ekologi (Taneo,2010:1.5). 

 IPS adalah fusi dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Pengertian fusi ini berarti 

bahwa IPS merupakan suatu bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah dalam 

kotak-kotak disiplin ilmu yang ada. Artinya, bahwa bidang studi IPS tidak lagi 

mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah secara terpisah, melainkan 

semua disiplin tersebut diajarkan secara terpadu (Saidiharjo dalam 

Taneo,2010:1.8). 

Dapat disimpulkan bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang memadukan 

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

kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan 

program pengajaran pada tingkat persekolahan. 
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 Dengan demikian sebenarnya IPS berinduk kepada ilmu-ilmu sosial, 

dengan pengertian bahwa teori, konsep, prinsip, yang diterapkan pada IPS adalah 

teori, konsep, dan prinsip yang ada dan berlaku untuk melakukan pendekatan, 

analisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang dilaksanakan 

pada pengajaran IPS. 

2.1.7.2 Tujuan IPS 

Tujuan pengajaran Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) adalah mempersiapkan 

anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar mempunyai 

kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa (Fenton dalam 

Taneo,2010:26). Sedangkan Clark dalam bukunya menyatakan bahwa studi sosial 

menitikberatkan pada perkembangan individu yang dapat memahami lingkungan 

sosialnya, manusia dengan segala kegiatannya dan interaksi antarmereka. Dalam 

hal ini anak didik diharapkan dapat menjadi anggota yang produktif, berpatisipasi 

dalam masyarakat yang merdeka, mempunyai rasa tanggung jawab, tolong 

menolong dengan sesamanya, dan dapat mengembangkan nilai-nilai dan ide-ide 

dari masyarakatnya (Talut, dalam Taneo,2010:27). 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama IPS adalah untuk memperkaya dan 

mengembangkan kehidupan anak didik dengant mengembangkan kemampuan 

dalam lingkungannya dan melatih anak didik untuk menempatkan dirinya dalam 

masyarakat yang demokratis, serta menjadikan negaranya sebagai tempat hidup 

yang lebih baik (Taneo,2010:27). IPS sebagai komponen kurikulum sekolah 

merupakan kesempatan yang baik untuk membina afeksi, kognisi, dan psikomotor 

pada anak didik untuk menjadi manusia pembangun Indonesia, dalam hal ini 
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pengajaran IPS berkewajiban membentuk tenaga kerja yang terampil dan 

berpendidikan. Hakikat IPS merupakan perpaduan pengetahuan dari ilmu-ilmu 

sosial dan harus mencerminkan sifat interdisipliner, maka tujuant kurikuler IPS 

adalah sebagai berikut : 1) membekali anak didik dengan kemampuan 

mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan 

masalahsosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat; 2) membekali anak 

didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan 

dengan berbagai bidang keilmuan serta berbagai keahlian; 3) membekali anak 

didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan ketrampilan terhadap 

lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan integralnya; 4) membekali 

anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS 

sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, 

perkembangan ilmu dan teknologi (Taneo,2010:28-29). 

2.1.7.3 Ruang lingkup IPS 

Berdasarkan Permendiknas No.22 Tahun 2006 ruang lingkup mata 

pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) manusia, tempat, dan 

lingkungan; 2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; 3) sistem sosial dan budaya; 

4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Ruang lingkup IPS tidak lain menyangkut kehidupan manusia sebagai 

anggota masayarakat atau manusia dalam konteks sosial. IPS sebagai program 

pendidikan ruang lingkupnya sama yakni berhubungan dengan manusia sebagai 

anggota masyarakat dan dilengkapi dengan nilai-nilai yang menjadi karakteristik 

program pendidikannya. IPS sebagai program pendidikan tidak hanya terkait 
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dengan nilai tapi wajib mengembangkan nilai tersebut. IPS sebagai program 

pendidikan tidak sekedar terkait dengan nilai, bahkan justru wajib 

mengembangkan nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah nilai edukatif, nilai 

praktis, nilai teoritis, nilai filsafat, dan nilai Ketuhanan. Pendidikan IPS yang 

dilandasi oleh nilai-nilai khususnya nilai filsafat dan nilai Ketuhanan pada 

prosesnya dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pengamalan 

Pancasila. 

2.1.7.3.1 Ruang Lingkup IPS 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, 

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, 
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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. 

2.1.8 Strategi Pembelajaran 

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola 

umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar-mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan (Trianto, 2007: 144). 

Strategi pembelajaran berarti pendekatan dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran dalam mengintegrasikan komponen urutan kegiatan, cara 

mengorganisasikan materi pelajaran, peralatan, dan bahan serta waktu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan  secara efektif dan efisien (Sugandi, 2007: 101). 

2.1.8.1 Model Pembelajaran Teams Games Tournament 

Teams Games Tournament merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif untuk membantu siswa mereview dan menguasai materi pelajaran. 

TGT berhasil meningkatkan skill dasar, pencapaian, interaksi positif antarsiswa, 
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harga diri, dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang berbeda (Slavin 

dalam Huda, 2011: 197). 

Dalam TGT, siswa mempelajari materi di ruang kelas. Setiap siswa 

ditempatkan dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 orang berkemampuan 

rendah, sedang, dan tinggi komposisi ini dicatat dalam tabel turnamen. Dalam 

TGT setiap anggota ditugaskan untuk mempelajari materi terlebih dahulu bersama 

anggota-anggotanya, barulah mereka diuji secara individual melalui game 

akademik. Nilai yang mereka peroleh dari game akan mempengaruhi nilai 

kelompok (Huda, 2011: 197) 

a. Langkah-langkah Model Teams Games Tournament 

Menurut Slavin (1995) pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari lima 

langkah tahapan yaitu: 

1. Penyajian Kelas (Class Presentations) 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas 

atau sering juga disebut dengan presentasi kelas (class presentations). Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi dan penjelasan singkat 

tentang LKS yang dibagikan kepada kelompok. Kegiatan ini biasanya 

dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah yang dipimpin 

oleh guru. 

2. Belajar dalam Kelompok (Teams) 

Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria 

kemampuan (prestasi) peserta didik dari ulangan harian sebelumnya, jenis 
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kelamin, etnik dan ras. Kelompok biasanya terdiri dari 5 sampai 6 orang 

peserta didik. 

3. Permainan (Games) 

Game Game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang 

relevan dengan materi, dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang 

didapat peserta didik dari penyajian kelas dan belajar kelompok. 

4. Pertandingan atau Lomba (Tournament) 

Tournament atau lomba adalah struktur belajar dimana game atau 

permainan terjadi. 

5. Penghargaan Kelompok (Team Recognition) 

Setelah turnamen atau lomba berakhir, guru kemudian mengumumkan 

kelompok yang menang, masing-masing tim atau kelompok akan mendapat 

sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan. Tim atau kelompok mendapat julukan “Super Team” jika rata-rata 

skor 50 atau lebih, “Great Team” apabila rata-rata mencapai 50-40 dan “Good 

Team” apabila rata-ratanya 40 kebawah. Hal ini dapat menyenangkan para 

peserta didik atas prestasi yang telah mereka buat. 

b. Kelebihan 

Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah sebagai 

berikut: 

1. Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akademis tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran, 
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tetapi peserta didik yang berkemampuan akademi lebih rendah juga ikut 

aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. 

2. Dengan model pembelajaran ini, akan menumbuhkan rasa kebersamaan 

dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. 

3. Dalam model pembelajaran ini, membuat peserta didik lebih bersemangat 

dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam pembelajaran ini, guru 

menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok 

terbaik. 

4. Dalam pembelajaran peserta didik ini membuat peserta didik menjadi 

lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan 

berupa tournamen dalam model ini. 

2.1.8.2 Model Pembelajaran Numbered Heads Together 

Numbered Heads Together merupakan varian dari diskusi kelompok. 

Metode ini cocok untuk akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok. Tujuan 

dari NHT adalah memberi kesempatan pada siswa untuk berbagi gagasan dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.  

Numbered Heads Together (NHT) atau penomeran berpikir bersama 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memepengaruhi 

pola interaksi siswa dan sebagai alternative terhadap struktur kelas tradisional. 

Numbered Heads Together (NHT) pertama kali dikembangkan oleh Spencer 

Kagan (1992) untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu  pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap 

isi pembelajaran. 
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Dalam mengajukan pertanyaan pada seluruh kelas, guru menggunakan 

struktur empat fase sebagai sintaks NHT. 

Fase 1 : Penomeran  

Dalam fase ini guru membagi siswa dalam kelompok 3-5 orang dan kepada setiap  

anggota kelompok diberikan nomor antara 1-5 

Fase 2 :Mengajukan Pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan pada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi. 

Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimatt anya.  

Fase 3 : Berpikir bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban yang pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya untuk mengetahui jawaban tim. 

Fase 4 : Menjawab 

Guru mengambil satu nomer tertentu kemudian siswa yang nomernya sesuai 

mengacungkan tangan dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas 

a. Langkah-langkah model NHT 

Sintak pelaksanaan NHT pada hakikatnya hampir sama dengan diskusi 

kelompok yang rinciannya sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi ke dalam kelompok 

2. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor 

3. Guru memberi tugas/ pertanyaan pada masing-masing kelompok untuk 

mengerjakannya 

4. Setiap kelompok mulai berdiskusi untuk menemukan jawabannya 

5. Guru memanggil salah satu nomor secara acak 
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6.  Siswa yang nomornya dipanggil mempresentasikan jawaban dari hasil 

diskusi 

b. Kelebihan 

1. Melatih siswa untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang 

lain, 

2. Melatih siswa untuk bisa menjadi tutor Sebaya, 

3. memupuk rasa kebersamaan, 

4. membuat siswa menjadi terbiasa dengan perbedaan. 

2.1.8.3 Penerapan Langkah-Langkah Model Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together 

Berikut adalah penerapan langkah-langkah pembelajaran menggunakan 

model Model Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together yang 

diterapkan pada pembelajaran IPS pada siswa kelas IV, yaitu:  

1. Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

2. Guru menyajikan materi pengantar 

3. Siswa mengamati materi yang disajikan oleh guru 

4. Guru menekankan dan menciptakan presepsi bahwa keberhasilan setiap 

siswa ditentukan oleh keberhasilan kelompok 

5. Guru membentuk kelompok siswa 

6. Guru menjelaskan peraturan turnamen antar kelompok 

7. Siswa melakukan permainan berupa quiz 

8. Siswa berkompetisi antar kelompok yang telah dibagi oleh guru 

9. Guru berperan sebagai juri 
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10. Guru menjelaskan kembali materi kepada siswa 

11. Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan guru. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini berpijak pada hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya tentang model pembelajaran Teams 

Games Tournament dan penelitian tentang model Numbered Heads Together. 

Berikut ini adalah hasil penelitian tersebut. 

 Rohman (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Teams Games Tournament dengan Media CD 

Interaktif pada Siswa Kelas VC SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang”. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model TGT dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan Keterampilan guru siklus I 

memperoleh skor 21 (kategori baik), siklus II memperoleh skor 26 (kategori baik), 

dan siklus III memperoleh skor 29 (kategori sangat baik). Jumlah skor rata-rata 

aktivitas siswa siklus I mendapatkan 13,59 (kategori baik), siklus II mendapatkan 

15,26 (kategori baik), dan siklus III mendapatkan17,43 (kategori sangat baik). 

Ketuntasan klasikal siswa siklus I sebesar 69,23%, Siklus II sebesar 76,92%, dan 

siklus III sebesar 82,05%. Simpulan dari penelitian yaitu dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas VC SDN 

Kalibanteng Kidul 01 Semarang. 

Rosita (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Sumber Daya Alam Kelas V SD Negeri Kluwut 04 
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Kabupaten Brebes” Penelitian ini menunjukkan bahwa melalui model 

pembelajaran NHT terbukti efektif dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. Peningkatan itu ditandai Pada siklus II terjadi 

peningkatan nilai rata-rata kelas yakni menjadi 78,57 dan persentase tuntas belajar 

klasikal mencapai 82,85%. Nilai rata-rata aktivitas belajar siklus I mencapai 

72,41, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 80. Nilai performansi guru 

pada siklus I yakni mencapai 82 dan siklus II meningkat menjadi 90,83. Dari 

pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Kluwut 04 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada mata pelajaran 

IPA materi sumber daya alam dan kegunaannya. 

Istiqomah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Dalam 

Pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V-B SD AL – 

Ichsan Surabaya”. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas guru selama 

pembelajaran mengalami peningkatan selama tiga siklus dengan persentase 

ketuntasan 75% pada siklus I, 83,75% pada siklus II, 95% pada siklus III. 

Aktivitas siswa mengalami peningkatan selama tiga siklus dengan persentase 

ketuntasan 69,44% pada siklus I, 77,77% pada siklus II, 91,67% pada siklus III. 

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan selama tiga siklus dengan 

persentase ketuntasan 61,29% pada siklus I, 77,42% pada siklus II, 86,21% pada 

siklus III. Respon siswa juga mengalami peningkatan selama tiga siklus dengan 

persentase ketuntasan 72,74% pada siklus I, 78,95% pada siklus II, 95,43% pada 
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siklus III. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan 

aktivitas guru, aktivitas siwa, hasil belajar dan respon siswa pada mata pelajaran 

IPS kelas V di SD Al-Ichsan Surabaya. 

Susyanto (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament Pada Siswa Kelas V SD N 1 Jembangan Poncowarno Kebumen”. 

Hasil penelitian dari penerapan model pembelajaran TGT pada mata pelajaran 

Matematika kelas V SD Negeri 1 Jembangan dapat disimpulkan bahwa adanya 

peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

kelas mengalami peningkatan yaitu dari hasil pra siklus sebesar 66,72 pada siklus 

I rata-rata kelas naik menjadi 69,54 dan pada siklus II naik menjadi 77,72. Pada 

pra siklus persentase ketuntasan keseluruhan siswa sebesar 18% atau 4 dari 22 

siswa. Pada siklus I persentase ketuntasan keseluruhan siswa meningkat menjadi 

50% atau 11 dari 22 siswa, kemudian pada siklus II meningkat kembali menjadi 

86% atau 19 dari 22 siswa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

adanya peningkatan prestasi belajar Matematika mulai tahap pra siklus, Siklus I 

dan Siklus II. Dengan demikian penggunaan model pembelajaran TGT dapat 

meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas V SD Negeri 1 Jembangan 

Poncowarno Kebumen. 

Susanti (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Tournament Dalam Pembelajaran 

Matematika SD. Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan 
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hasil belajar siswa. Persentase aktivitas siswa pada siklus 1 adalah 53,83% (cukup 

aktif), siklus 2 sebesar 66,72% (aktif), dan siklus 3 mencapai 81,33% (sangat 

aktif). Nilai rata-rata hasil belajar pada siklus 1 sebesar 56,02 dengan persentase 

ketuntasan 60%, siklus 2 sebesar 69,31 dengan persentase ketuntasan 85%, dan 

siklus 3 sebesar 83,72 dengan persentase ketuntasan 100%. Hasil analisis uji t-tes 

dengan taraf kepercayaan 5%, (dk): n-1 dan n = 20 ditemukan sebesar 2,093. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, diperoleh hasil t hitung (siklus 1-2) = 10,30> t 

tabel = 2,093 dan t hitung (siklus 2-3) = 9,66 > t tabel = 2,093. Dengan demikian, 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar matematika siswa kelas VA SDN 04 Metro Pusat. 

Wahyuni (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model 

Kooperatif Tipe TGT Dalam Peningkatan Pembelajaran IPA Kelas IV SD Negeri 

I Giritirto Kecamatan Karanggayam Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran baik hasil maupun proses tentang 

energi dan perubahannya dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT. 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas IV SD Negeri I Giritirto yang berjumlah 30 siswa. Sumber data 

berasal dari siswa, teman sejawat dan peneliti. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, dokumentasi dan tes. Validitas data menggunakan  

triangulasi teknik dan  triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan dengan 

analisis kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan 

model kooperatif tipe TGT dengan langkah-langkah antara lain: 1) pengajaran; 2) 

belajarn tim; 3) game/turnamen; 4) rekognisi tim dapat meningkatkan 
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pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SD Negeri I Giritirto. Hasil observasi dari 

keseluruhan hasil pembelajaran menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran telah 

melebihi indikator capaian target yang harusdicapai yaitu ³80% dari keseluruhan 

kegiatan pembelajaran. Hasil pembelajaran menunjukkan pada siklus II bahwa 

93%siswa memperoleh nilai lebih dari KKM. Ini menunjukkan bahwa hasil 

pembelajaran telah mencapai kriteria indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

oleh peneliti sebelumnya yaitu ³85% siswa tuntas dalam belajar. Karena seluruh 

indikator dalam penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti, maka penelitian 

ini berhenti pada siklus II. 

Hasmi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Pada Mata 

Pelajaran IPA Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN Oloboju 

Kecamatan Sigi Biromaru. penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas IV SDN Oloboju  Kecamatan Sigi Biromaru yang berjumlah 20 siswa, 

tahun ajaran 2011-2012. Desain penelitian ini menggunakan model siklus 

Kemmis dan Mc. Taggart. Penelitian ini merupakan Penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan melalui 

proses perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Data yang 

diambil dari penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes tertulis, lembar observasi, pencatatan 

lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, 
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penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil tes penelitian tindakan kelas 

Siklus I diperoleh ketuntasan klasikal 55 % dan daya serap klasikal 66,32 %. Pada 

siklus II ketuntasan klasikal 85 % dan daya serap klasikal 80,25 %, maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru. 

Mulkiah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Prestasi 

Belajar Matematika. Dalam penelitian ini Prestasi belajar matematika siswa kelas 

VIII-K SMP Negeri I Natar sangat rendah. Hal ini berdasarkan pada data nilai 

ujian akhir pada semester ganjil tahun 2012/2013. Persentase siswa tuntas belajar 

hanya 25% dari 32 siswa. Aktivitas belajar siswa juga masih rendah. Salah satu 

penyebab dari kedua masalah tersebut adalah selama ini masih menerapkan model 

pembelajaran tradisional. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan penelitian 

tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT yang 

bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam tiga siklus, kegiatan setiap siklus meliputi: perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data adalah 

observasi dan tes. Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini diketahui bahwa 

terjadi peningkatan. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi 

belajar matematika siswa kelas VIII-K SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan 

semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 
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Fitriani (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Sekolah Dasar (Penelitian Tindakan 

Kelas Pada Pokok Bahasan Pengukuran Volume di Kelas V SDN Jl. Palabuan 

Kecamatan Subang. Penilitian ini mengangkat masalah pembelajaran matematika 

untuk mengetahui tingkat penalaran siswa dalam upaya memperbaiki hasil belajar 

sebelum, saat proses pembelajaran dan setelah penerapan pembelajaran kooperatif 

tipe TGT serta aktivitas siswa selama pembelajaran. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas (classroom action research) di kelas V SDN Jl. 

Palabuan Subang yang terdiri dari tiga siklus. Pada setiap siklus terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi dan review plan. Berdasarkan hasil 

tes dan observasi yang dilaksanakan dalam tiga siklus diperoleh data yang 

menunjukkan adanya hasil belajar dengan menerapkan pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dalam meningkatkan penalaran matematika terlihat dari nilai rata-rata 

post test siswa diperoleh pada siklus I 65,38, pada siklus II 73,64, dan siklus III 

79,94. Dapat terlihat adanya peningkatan nilai rata-rata siswa dari tiap siklus, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa Sekolah Dasar. 

 Yuliana (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan 

TGT Terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran Matematika Kelas IV SDN 11 

Ponkot. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

kooperatif tipe Teams Games Tournament terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 11 Pontianak Kota. 
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Metode penelitian ini adalah metode eksperimen dengan bentuk penelitiannya 

adalah eksperimen semu. Berdasarkan perhitungan statistik dari rata-rata hasil 

post-test kelas kontrol sebesar 66,94 dan rata-rata hasil post-test kelas eksperimen 

sebesar 83,42 diperoleh thitung sebesar 3,63 dan ttabel (α = 5% dan dk = 53) 

sebesar 1,6755, yang berarti thitung (3,63) > ttabel (1,6755), dengan demikian 

maka Ha diterima. Dan dari perhitungan effect size, diperoleh effect size sebesar 

0,86 (kriteria tinggi). Hal ini berarti pembelajaran dengan penerapan model 

kooperatif tipe Teams Games Tournament memberi pengaruh yang besar terhadap 

tingginya hasil belajar siswa kelas IV SDN 11 Pontianak Kota. 

Permadi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “The Effect Of Using 

Teams Games Tournament On The Vocabulary Achievement Of The Eighth Year 

Students Of SMP Laboratorium Singaraja In Aacademic Year 2012/2013”. This 

research was an experimental research, which was aimed at investigating whether 

there was a significant difference in students' vocabulary achievement taught by 

using Teams Games Tournaments (TGT) Technique and Conventional Technique 

in eighth grade students. Cluster random sampling was used as sampling 

technique in this study, in which two classes were selected randomly as the 

samples of the study. The result of descriptive statistics shows that the mean score 

of experimental group was 76.21 while the control group was 69.25. Furthermore, 

from the analysis by using inferential statistic, it was found that the value of t 

observed was 3.319. It was higher than t critical value which was 1.6698 (α= .05). 

Based on the data, it can be concluded that there is significant difference in 
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vocabulary achievement of the students who are taught through TGT Technique 

and the students who are taught by using conventional technique 

Rahman (2015) yang berjudul “Effects Of Using Teams Games 

Tournament (TGT) Cooperative Technique For Learning Mathematics in 

Secondary School Of Bangladesh”. Games-based learning has captured the 

interest of educationists and industrialists who seek to reveal the characteristics of 

computer games as perceived by some to be a potentially effective approach for 

teaching and learning. Despite this interest in using games-based learning, there is 

a dearth of studies on the context of gaming and education in Third World 

countries. This study investigated the effects of game playing on performance and 

attitudes of Grade VIII students toward mathematics. The study implemented 

TGT technique for the experimental group and typical lecture-based approach for 

the control group. The same achievement test was employed in both pretest and 

posttest; an inventory of attitudes towards mathematics was applied for the pretest 

and posttest on TGT experimental and control group, an attitude scale on 

computer games was employed for the TGT experimental group, a semi-

structured interview for the teacher and an FGD guideline for students were 

applied to serve the purpose of research objectives. After three weeks of 

intervention, it was shown that the TGT experimental group students had achieved 

a significant learning outcome than the lecture based control group students. 

Attitude toward mathematics differed to a certain positive extent in the TGT 

experimental group. Based on these findings, some recommendations were made 

to overcome barriers to integrating web-based game playing into the classroom. 
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Baker (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “The Effects Of 

Implementing The Cooperative Learning Structure, Numbered Heads Together In 

Chemistry Classes At a Rural, Low Performing High School”. Due to the positive 

academic results in numerous studies on cooperative learning and the need and 

desire to improve academic results in East Feliciana High School Chemistry 

classes, the implementation of a cooperative learning structure called “numbered 

heads together” was studied during the spring 2013 semester at this rural, low 

performing high school. Numbered heads together was utilized during three units 

of a Chemistry class with 24 students and three units of an AP Chemistry with 11 

students after completion of two units taught without the use of any type of 

cooperative learning structure. Using pre- and post-tests, learning gain differences 

were analyzed using a Wilcoxon matched-pairs test to determine the effectiveness 

of numbered heads together versus the use of individualized learning only for 

whole classes, varying levels of academic performance, and gender. Results 

indicated the use of numbered heads together was more effective than 

individualized learning for boys in the Chemistry class and those students 

classified as “weaker performing students” in the Chemistry class. The use of 

numbered heads together was as effective as individual instruction for all other 

groups of students. Student surveys indicated more enjoyment and engagement in 

their Chemistry or AP Chemistry class using numbered heads together as opposed 

to individualized learning. 

Miaz (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “The Implementation of 

Numbered Heads Together To Improve The Students Achievement Of Social 
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Sciences In Primary School”. In this Classroom Action Research the researcher 

applied Numbered Head Together (NHT) cooperative learning model. This 

research was based on the teachers of Social Sciences at the State Primary School 

Agam, West Sumatera were more dominant in learning and the students’ 

achievements were still low. There were 50% from 25 students did not reach the 

minimum standard > 75 for Social Sciences subject. Based on the finding, the first 

cycle was 80.4 and the second cycle was 94.7. In the first cycle, the cognitive 

domain was 68.3, affective was 67.7, psychomotor was 72.3 and the average was 

69.5 (fair). In the second cycle it was increased, the cognitive domain was 79.1, 

affective was 82.7, psychomotor was 82.5 and the average was 81.4, it exceeded 

the expected outcomes > 75. The finding concluded that Numbered Head 

Together (NHT) improved the students’ achievements of Social Sciences subject. 

Berdasar pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, 

penggunaan model pembelajaran Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Diharapkan dengan 

menerapkan model Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together 

dapat mendorong siswa secara aktif, kreatif, dan mandiri dalam kegiatan 

pembelajaran. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya karena penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya hanya digunakan 

sebagai rujukan dan referensi dalam penggunaan model dan media pembelajaran. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut diatas, dapat diambil pokok pemikiran 

bahwa pembelajaran IPS kelas IV di SDN Patemon 01 Kota Semarang belum 

mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor guru dan siswa. Guru 

belum optimal, karena kurang maksimal dalam kegiatan pembelajaran yaitu dalam 

menerapkan model pembelajaran yang masih menerapkan model ceramah 

sehingga siswa kurang dapat memahami materi yang disampaikan. Selain itu 

siswa kurang antusias saat proses pembelajaran berlangsung, kurang 

bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh guru dan kurang berkonsentrasi 

saat pembelajaran. Hasil observasi dan evaluasi pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah. Sebanyak 30 

siswa (79,5%) mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan sekolah yaitu 65 dan sisanya yaitu 8 siswa (20,5%) telah berhasil 

melampaui KKM. Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 50 dan 

nilai tertinggi 90, dengan rata-rata kelas 65,12.  

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama kolaborator melakukan tindakan 

perbaikan pembelajaran IPS dengan menerapkan model terpadu Teams Games 

Tournament dan Numbered Heads Together. Dengan menerapkan model terpadu 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together pemahaman konsep 

siswa lebih mendalam dan lebih kompleks. Siswa terlibat dalam suatu poses 

discovery (penemuan) yang mendorong siswa untuk membangun konsep secara 

progesif melalui pengalaman dari Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together. 
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Model pembelajaran Teams Games Tournament dan Numbered Heads 

Together merupakan model pembelajaran kooperatif yang menekankan kerjasama 

kelompok, komunikasi antar anggota kelompok, dan tanggung jawab setiap siswa. 

penggabungan kedua model kooperatif ini untuk mengecek pemahaman siswa 

melalui bermain game tournament untuk belajar, yang berupa pertandingan 

akademik pada akhir pembelajaran. Model pembelajaran terpadu ini melatih siswa 

untuk mempunyai jiwa sportif dan dapat bekerjasama dengan kelompok secara 

baik. Kedua model ini mengutamakan diskusi sehingga siswa dapat aktif 

bekerjasama dalam kelompok dan melaksanakan permainan yang membuat siswa 

lebih termotivasi dalam belajar IPS. Serta dapat mengarahkan siswa untuk 

bekerjasama sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada pembelajaran IPS dengan 

model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads 

Together diharapkan dapat memberikan peningkatan pada keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya dapat memberikan kontribusi 

atau masukan bagi guru untuk selalu menerapkan pembelajaran inovatif dan 

menyenangkan agar siswa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Kondisi Awal 

Guru:  

Guru kurang maksimal dalam menerapkan model pembelajaran 

Siswa: 

Siswa kurang antusias saat proses pembelajaran berlangsung, 

kurang bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh guru, dan 

kurang berkonsentrasi saat pembelajaran. 

Hasil belajar: 

Sebanyak 79,5% siswa tidak tuntas dalam pembelajaran IPS 

Tindakan 

Guru menggunakan model pembelajaran terpadu Teams Games 

Tournament dan  Numbered Head Together: 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada siswa  

2. Guru menampilkan media 

3. Guru menjelaskan materi secara singkat 

4. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa 

keberhasilan setiap siswa ditentukan oleh keberhasilan 

kelompok 

5. Guru mengelompokkan siswa dengan setiap kelompok 

beranggotakan 4-5 siswa yang heterogen 

6. Guru berperan sebagai juri dalam permainan  

7. Siswa melakukan kompetisi dengan kelompok lain 

8. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

cemerlang 

9. Guru menjelaskan kembali materi kepada seluruh siswa 

10.Siswa mengerjakan evaluasi (post test) yang diberikan guru 

Kondisi Akhir 
Pembelajaran melalui model terpadu Teams Games Tournament 

dan  Numbered Head Together dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, dirumuskan hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut : ”Dengan menggunakan model 

terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together dalam 

pembelajaran IPS, maka keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Patemon 01 Kota Semarang dapat meningkat”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV sebanyak 39 yang 

terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan 

di SDN Patemon 01 Semarang. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPS menggunakan 

Model Terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads 

Together. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan Model Terpadu 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together. 

3. Hasil belajar siswa pembelajaran IPS menggunakan Model Terpadu Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together. 

3.3 Prosedur atau Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas menurut Suharsimi Arikunto merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Secara garis besar 

ada empat tahapan dalam model penelitian tindakan yaitu: 1) perencanaan; 2) 

pelaksanaan; 3) pengamatan; 4) refleksi, dalam (Arikunto, 2014:16). Adapun 

model dan penjelasan untuk masing - masing tahap adalah sebagai berikut: 
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Bagan 3.1 Bagan Siklus Penelitian 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan 

tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.3.1 Perencanaan 

Dalam tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2014:18). Dalam tahap 

perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut: 

1) Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran 

serta menentukan indikator dalam pembelajaran IPS bersama tim 

kolaborator. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan skenario 

pembelajaran IPS sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan 

Model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together. 

3) Menyiapkan sumber belajar berupa buku guru dan buku siswa serta media 

yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa. 

Dan seterusnya 
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5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan mengajar 

guru dan aktivitas siswa. 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian tindakan merupakan implementasi atau penerapan yang telah 

ditetapkan dalam tahap perencanaan. Selama melaksanakan tindakan, guru 

sebagai pelaksana intervensi tindakan mengacu pada program yang telah 

dipersiapkan dan disepakati bersama dengan teman sejawat (Arikunto 2014:126).   

Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya yakni melaksanakan pembelajaran melalui Model terpadu Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together. Pelaksanaan tindakan ini 

dilakukan dalam tiga siklus. Setiap siklus dilaksanakan satu kali pertemuan. 

Siklus pertama dilaksanakan pembelajaran IPS melalui model terpadu Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together. Jika ternyata tindakan 

perbaikan pada siklus pertama belum berhasil, maka terdapat siklus berikutnya 

yang langkah-langkahnya tetap sama dengan menerapkan model terpadu Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together. Dalam pelaksanaan PTK ini 

direncanakan dalam tiga siklus. Siklus I, siklus II, dan siklus III, dilaksanakan 

sesuai dengan RPP yang telah disusun. 

3.3.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 

2014:127). 
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Kegiatan observasi ini dilakukan secara kolaboratif dengan guru untuk 

mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru pada pembelajaran 

menggunakan model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads 

Together menggunakan instrumen yang telah disediakan, serta memberikan tes 

untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

3.3.4 Refleksi 

Refleksi berarti “pantulan” melakukan refleksi berarti memantulkan atau 

mengingat kembali kejadian lampau sehingga dapat dijawab mengapa itu terjadi 

(Arikunto, 2014:19). 

Peneliti mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan mengkaji ketercapaian indikator kinerja pada siklus satu. Selain itu, 

peneliti juga mengkaji kekurangan proses pembelajaran dan membuat daftar 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus satu. Kemudian tim 

kolaborasi membuat tindak lanjut. 

3.4 Siklus Penelitian 

Penelitian tindakan terdiri dari empat tahapan penting yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Keempat tahap dalam penelitian tindakan 

tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus. Siklus yaitu satu putaran 

kegiatan beruntun, yang kembali ke langkah semula. Jadi, satu siklus adalah dari 

tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah 

evaluasi (Arikunto 2014: 20). 
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3.4.1 Siklus Pertama 

3.4.1.1 Perencanaan 

a. Mempersiapkan RPP dengan materi aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan alam yang telah disesuaikan dengan SK, KD, dan indikator dalam 

silabus dengan menggunakan model terpadu Teams Games Tournament. 

b. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran. 

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

jawabannya. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model terpadu Teams Games Tournament. 

e. Mempersiapkan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap ini merupakan tindakan dari rencana penelitian tindakan kelas, 

sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan dalam tahapan perencanaan. 

Prosedur pelaksanaannya adalah: 

Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa. 

b. Guru melakukan presensi. 

c. Pengkondisian kelas. 
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Kegiatan Pendahuluan (± 5 menit) 

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

yang akan diberikan. 

b. Guru memberi motivasi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti (± 45 menit)  

a. Guru menjelaskan materi awal 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 5 orang. 

d. Masing-masing siswa diberi nomor pada setiap kelompok 

e. Siswa melakukan games dan berlomba dengan pertanyaan-pertanyaan dari 

guru. 

f. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap 

siswa ditentukan oleh keberhasilan kelompok. 

g. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

h. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

i. Guru membimbing kelompok lain untuk menjadi kelompok penyangga 

dan kelompok penanya. 

j. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi. 

k. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi tiap kelompok. 
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Kegiatan Penutup ( ± 15 menit ) 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan tindak lanjut menyampaikan  rencana pembelajaran 

yang akan datang. 

d. Guru mengakhiri pelajaran. 

3.4.1.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan 

pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Melalui lembar 

observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta 

perilaku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu juga 

disediakan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dalam 

pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan 

pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Pada siklus pertama ini, dilihat peningkatan hasil tes dan perilaku siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas, keaktifan siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran melalui model terpadu Teams Games Tournament  dan 

Numbered Heads Together, serta terjadi peningkatan keterampilan guru dalam 

proses pembelajaran IPS. 
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3.4.1.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama.  

b. Melakukan evaluasi secara menyeluruh selama proses pembelajaran.  

c. Mencatat masalah-masalah yang muncul selama proses pembelajaran.  

d. Meminta saran pada kolaborator untuk perbaikan pembelajaran pada siklus 

berikutnya.  

e. Merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya  

3.4.2 Siklus Kedua 

3.4.2.1 Perencanaan 

a. Memadukan hasil refleksi dari siklus I agar pelaksanaan siklus II  lebih 

efektif 

b. Mempersiapkan RPP dengan materi perundingan dalam mempertahankan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah disesuaikan dengan SK, 

KD, dan indikator dalam silabus dengan menggunakan model terpadu 

Teams Games Tournament  dan Numbered Heads Together. 

c. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluasi pembelajaran berupa tes 

tertulis. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model terpadu Teams Games Tournament  dan Numbered Heads Together. 

f. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 
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3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap ini merupakan tindakan dari rencana penelitian tindakan kelas, 

sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan dalam tahapan perencanaan. 

Prosedur pelaksanaannya adalah: 

Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa. 

b. Guru melakukan presensi. 

c. Pengondisian kelas. 

Kegiatan Pendahuluan (± 5 menit) 

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

yang akan diberikan. 

b. Guru memberi motivasi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti (± 45 menit)  

a. Guru menjelaskan materi awal 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 5 orang. 

d. Masing-masing siswa diberi nomor pada setiap kelompok 

e. Siswa melakukan games dan berlomba dengan pertanyaan-pertanyaan dari 

guru. 



67 
 

 
 

f. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap 

siswa ditentukan oleh keberhasilan kelompok. 

g. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

h. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

i. Guru membimbing kelompok lain untuk menjadi kelompok penyangga 

dan kelompok penanya. 

j. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi. 

k. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi tiap kelompok. 

Kegiatan Penutup ( ± 15 menit ) 

a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan tindak lanjut menyampaikan  rencana pembelajaran 

yang akan datang. 

3.4.2.3 Observasi 

Seperti pada siklus pertama, selama penelitian berlangsung peneliti 

bersama kolaborasi melakukan pengamatan terhadap siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Melalui lembar observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil 

pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Selain itu juga disediakan lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru dalam pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana 
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guru dalam menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

Pada siklus kedua ini, dilihat peningkatan hasil tes dan perilaku siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas, keaktifan siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran melalui model terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together, serta terjadi peningkatan keterampilan guru dalam 

proses pembelajaran IPS. 

3.4.2.4 Refleksi 

Kegiatan refleksi yang dilakukan oleh peneliti meliputi : 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

pertama.  

b. Melakukan evaluasi secara menyeluruh selama proses pembelajaran.  

c. Mencatat masalah-masalah yang muncul selama proses pembelajaran.  

d. Meminta saran pada kolaborator untuk perbaikan pembelajaran pada siklus 

berikutnya.  

e. Merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya.  

3.4.3 Siklus Ketiga 

3.4.3.1 Perencanaan 

a. Memadukan hasil refleksi dari siklus I dan siklus II agar pelaksanaan 

siklus II  lebih efektif 

b. Mempersiapkan RPP dengan materi menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah 
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disesuaikan dengan SK, KD, dan indikator dalam silabus dengan 

menggunakan model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together. 

c. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluasi pembelajaran berupa tes 

tertulis. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together. 

f. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

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

yang akan diberikan. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada siswa. 

c. Guru menjelaskan materi awal sebagai pengantar. 

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

dijelaskan sebelumnya. 

e. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap 

siswa ditentukan oleh keberhasilan kelompok. 

f. Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. 

g. Guru berperan sebagai juri dalam permainan. 

h. Siswa berkelompok melakukan kompetisi dengan kelompok lain. 
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i. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

j. Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi. 

k. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi tiap kelompok. 

l. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran. 

m. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3.4.3.3 Observasi 

Seperti pada siklus pertama dan kedua, selama penelitian berlangsung 

peneliti bersama kolaborasi melakukan pengamatan terhadap siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Melalui lembar observasi, peneliti mengamati tingkah 

laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai 

adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Selain itu juga disediakan lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru dalam pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana 

guru dalam menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

Pada siklus ketiga ini, dilihat peningkatan hasil tes dan perilaku siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas, keaktifan siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran melalui model terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together, serta terjadi peningkatan keterampilan guru dalam 

proses pembelajaran IPS.  
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3.4.3.4 Refleksi 

Pada siklus ketiga, refleksi dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

kualitas pembelajaran pada pembelajaran IPS, dan mengetahui perubahan tingkah 

laku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Refleksi mengetahui 

peningkatan keefektifan penggunaan model terpadu Teams Games Tournament 

dan Numbered Heads Together. Jika pada siklus ketiga penggunaan model 

terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together sudah efektif, 

maka penelitian dihentikan. 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Siswa 

Sumber data siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. Hasil 

pengamatan diperoleh berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran melalui lembar observasi aktivitas siswa. Hasil belajar siswa 

diperoleh melalui tes tertulis pada kegiatan akhir pembelajaran pada siklus 

pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. 

3.5.1.2 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas guru dalam 

mengajar. Aktivitas yang diamati meliputi pengamatan sembilan keterampilan 

dasar mengajar guru di kelas selama pembelajaran dengan model pembelajaran 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together. 
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3.5.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data nilai hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Patemon 01 Semarang dan foto selama kegiatan pembelajaran. 

3.5.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran berlangsung berupa data keterampilan guru dan aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPS. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan nilai hasil belajar siswa yang dianalisis secara 

teknik analisis statistik deskriptif (Arikunto, 2014:131). Teknik analisis statistik 

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

nilai tertinggi, dan ketuntasan belajar baik secara individual maupun klasikal yang 

ditampilkan dalam bentuk presentase.  

Data kuantitatif didapatkan dari perolehan hasil belajar yang diperoleh 

siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang yang diambil selama pembelajaran 

IPS melalui model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads 

Together. 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi selama tindakan 

berlangsung dengan format lembar observasi berupa keterampilan guru dalam 

pembelajaran dan aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran di kelas. Data 

kualitatif diwujudkan dengan kriteria dengar skor 1 sampai dengan 4 yang 
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dilakukan melalui proses belajar yang dikategorikan menjadi sangat baik, baik, 

cukup dan kurang. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode nontes dan tes. 

3.5.3.1 Teknik Non Tes 

Teknik non tes yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

yaitu: 

1. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk  menggambarkan aktivitas 

siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan model terpadu 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together. 

2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan guru untuk mendeskripsikan tentang 

keaktifan belajar siswa dan proses pembelajaran yang berlangsung menggunakan 

model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together. 

Catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi 

dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal atanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 201). Teknik dokumentasi 
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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. 

3.5.3.2 Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti dkk,2008: 4.3). Dalam 

penelitian ini, tes dilakukan pada setiap akhir pertemuan berupa tes tertulis. Tes 

dilaksanakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan data hasil belajar 

pembelajaran IPS melalui model terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together. 

3.6 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. 
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3.6.1 Data Kuantitatif 

Data Menurut Sugiyono (2011:49) mean merupakan teknik penjelasan 

kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Hal itu 

dapat dirumuskan seperti rumus berikut:  

1. Mean 

Menurut Sugiyono (2011:49) mean merupakan teknik penjelasan 

kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Hal itu 

dapat dirumuskan seperti rumus berikut: 

Me = 
   

 
 

Keterangan: 

Me = mean (rata-rata) 

∑ = Epsilon (baca jumlah) 

xi = nilai x ke i sampai ke n 

N = Jumlah individu 

(Sugiyono, 2011: 49) 

 

2. Presentase Ketuntasan Belajar 

Menurut Djamarah dan Zain (2006: 107) keberhasilan proses mengajar itu 

dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf. Tingkatan keberhasilan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Istimewa/ maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu 

dapat dikuasai oleh siswa. 

b. Baik sekali/ optimal apabila sebagian besar (76% ≤ skor <. 99%) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 
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c. Baik/ minimal  apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% ≤ skor <.. 

75% saja dikuasai oleh siswa. 

d. Kurang apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai 

oleh siswa. 

Berdasarkan tingkatan keberhasilan tersebut, Djamarah dan Zain (2006: 

108) menyebutkan bahwa: 

a. apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar 

atau mencapai taraf keberhasilan minimal, optimal, atau bahkan maksimal, 

maka proses belajar mengajar berikutnya dapat membahas pokok bahasan 

yang baru; 

b. apabila 75% atau lebih dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar 

mengajar mencapai taraf keberhasilan kurang (di bawah taraf minimal), 

maka proses belajar mengajar berikutnya hendaknya bersifat perbaikan 

(remedial). 

Sedangkan Aqib (2010: 205) menyebutkan rumus untuk menghitung 

persentase ketuntasan belajar: 

 

P = 
                          

      
 x 100 % 

(Aqib, 2010: 205) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

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

kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Belajar Siswa 

Kriteria Tuntas 

Kualifikasi 

Individual  Klasikal 

≥ 65 ≥ 75 % Tuntas 

< 65  < 75 % Tidak tuntas 

(Kriteria Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran IPS SDN 

Patemon 01 Semarang) 

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil pengamatan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model terpadu Teams Games 

Tournament dan Numbered Heads Together. Data ini dianalisis dengan analisa 

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif  kualitatif yaitu dengan memberikan 

predikat (sangat baik, baik, cukup, kurang) kepada variabel yang diteliti sesuai 

dengan kondisi sebenarnya (Arikunto,2007: 268). Data kualitatif dipaparkan 

dalam kalimat yang dipisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari instrument 

pengamatan keterampilan guru dan instrumen pengamatan  aktivitas siswa.  

Untuk hasil penghitungan analisis data keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dikonsultasikan dengan tabel kriteria penilaian kualitatif yang 

dikelompokkan dalam empat kategori. Menurut Poerwanti (2008:6.9) 

memaparkan cara pengolahan data skor aktivitas siswa dan keterampilan guru 

sebagai berikut: 
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a. Menghitung skor terendah (R) 

b. Menghitung skor tertinggi (T) 

c. Mencari median dengan rumus: 

Median  
                          

 
     

d. Membagi rentang skor menjadi 4 kriteria (sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang) 

Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya menentukan atau menghitung 

data skor dengan cara sebagai berikut: 

R  = skor terendah 

T  = skor tertinggi 

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

Q1  = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

 
 (n + 2) untuk data genap atau 

 

 
 (n + 1) untuk data ganjil 

Q2  = median 

Letak Q2 = 
 

 
 (n + 1) untuk data ganjil dan genap 

Q3  = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (n + 2) untuk data genap atau 

 

 
 (n + 1) untuk data ganjil 

Q4  = kuartil keempat = T 

(Herrhyanto, 2008:5.3) 

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam tabel 

kriteria ketuntasan dan kualitatif 
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Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik (SB) Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik (B) Tuntas 

Q1 ≤ skor  <  Q2 Cukup (C) Tidak Tuntas 

R ≤  skor  <  Q1 Kurang (K) Tidak Tuntas 

(Herrhyanto,2008:5.3) 

Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Indikator keterampilan guru 

Skor yang diperoleh Kategori 

30,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (A) 

22,5 ≤ skor < 30,5 Baik (B) 

15,5 ≤ skor < 22,5 Cukup (C) 

9 ≤ skor < 15,5 Kurang (D) 

 

Kriteria ketuntasan Indikator Aktivitas Siswa 

Skor yang diperoleh Kategori 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

17,5 ≤ skor < 24 Baik (B) 

12 ≤ skor < 17,5 Cukup (C) 

7 ≤ skor < 12 Kurang (D) 
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3.7 Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dengan model Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dapat dikatakan 

berhasil jika : 

1. Keterampilan guru pada muatan pembelajaran IPS dengan menggunakan 

model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (22,5≤ skor <  29,25). 

2. Aktivitas siswa pada muatan pembelajaran IPS melalui model terpadu Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik. (22,5≤ skor < 29,25). 

3. Hasil belajar siswa pembelajaran IPS menggunakan model terpadu Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together meningkat dengan 

ketuntasan belajar  ≥ 65 dan ketuntasan belajar klasikal sekurang-kurangnya 

sebesar 75%. 

 

 

 



81 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi Pra Siklus 

Kondisi pra siklus (data awal penelitian) merupakan kondisi pembelajaran 

sebelum diadakannya perbaikan melalui tindakan penelitian. Data awal penelitian 

diperoleh dari hasil observasi dan evaluasi pembelajaran pada awal semester 2 di 

kelas IV SDN Patemon 01 Kota Semarang Tahun Ajaran 2014/ 2015. Data yang 

diperoleh berupa catatan lapangan selama pembelajaran, data hasil belajar, 

maupun data dokumen dari guru kelas IV dianalisis bersama guru kolaborator. 

Berdasarkan analisis data tersebut, ditemukan permasalahan pada pembelajaran 

IPS. Pembelajaran IPS masih belum optimal, karena guru belum berperan secara 

optimal karena belum menerapkan model pembelajaran secara inovatif sehingga 

siswa kurang dapat memahami materi yang disampaikan. Selama proses 

pembelajaran siswa kurang antusias saat proses pembelajaran berlangsung, siswa 

kurang bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh guru dan kurang 

berkonsentrasi saat pembelajaran. Hal-hal tersebut berdampak pada hasil belajar 

siswa yang masih rendah. Sebanyak 24 siswa (62%) mendapatkan nilai di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 65 dan 

sisanya yaitu 15 siswa (38%) telah mencapai nilai diatas KKM. 

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan maka peneliti dan 

kolaborator melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model 
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terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together di kelas IV 

SDN Patemon 01 Kota Semarang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

4.2 Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Patemon 01 Kota 

Semarang dengan subjek penelitian siswa kelas IV yang berjumlah 39 siswa 

terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Penelitian tindakan kelas 

ini dilaksanakan melalui penerapan model terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together. Aspek yang diamati dalam penelitian ini adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS menggunakan model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together. Pelaksanaan penelitian ini bekerjasama dengan guru kelas IV 

SDN Patemon 01 Kota Semarang. sebagai kolaborator yang membantu selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Peneliti juga bekerjasama dengan teman 

sejawat untuk mengambil data dokumen baik berupa foto maupun video selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Melalui hasil pengamatan dan analisis data 

tersebut maka diperoleh hasil pengamatan yang menjadi hasil penelitian ini. 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang terdiri 

dari satu kali pertemuan untuk setiap siklus. Pada setiap kali pertemuan 

dilaksanakan evaluasi untuk mengukur ketercapaian indikator pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 26 April 

2015 dengan alokasi waktu 3x35 menit. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada 
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pembelajaran IPS melalui model terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together. Pada siklus I materi yang dibahas adalah Kegiatan 

produksi, distribusi dan konsumsi. Pelaksanaan siklus I dimulai dengan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

4.2.1.1 Perencanaan Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dimulai dengan perencanaan sebelum melakukan 

pembelajaran. Berikut ini adalah perencanaan yang dibuat oleh peneliti.  

a. Mempersiapkan RPP dengan materi Kegiatan Produksi, distribusi dan 

konsumsi yang telah disesuaikan dengan SK, KD, dan indikator dalam silabus 

dengan menggunakan model terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together. 

b. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran. 

c. Menyiapkan lembar kerja, serta alat evaluasi pembelajaran berupa tes tertulis. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan 

menggunakan tipe pembelajaran Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together. 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

4.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. Berikut ini adalah paparan tentang kegiatan pembelajaran siklus I. 
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a. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan siswa 

menjawabnya. Selanjutnya guru meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa. 

Guru melakukan presensi dengan menanyakan apakah ada siswa yang tidak 

masuk sekolah. Ada tiga siswa yang tidak masuk sekolah, dua karena sakit 

sedangkan satu siswa ijin tidak masuk sekolah karena ada keperluan keluarga. 

Guru melanjutkan pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

materi yang akan dipelajari. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab. 

Guru bertanya, ”apa saja kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat?”. Sebagian 

besar siswa menjawab ”Produksi, distribusi,konsumsi”. Guru melanjutkan 

pertanyaan, ”apa itu kegiatan produksi ?”. Sebagian besar siswa menjawab, 

”kegiatan yang menghasilkan barang”.  Sebagian besar siswa yang lain menjawab 

“menjual”. Selanjutnya guru mengaitkan jawaban sari tanya jawab dengan materi 

yang akan dipelajari. Guru berkata, ”Produksi merupakan salah satu dari kegiatan 

ekonomi yang ada di masyarakat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 

tentang kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.” 

b. Kegiatan Inti (± 85 menit) 

 Kegiatan inti dimulai dengan menjelaskan materi awal sebagai pengantar . 

Pada awal pembelajaran siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan 

materi awal yang sudah disampaikan. Setelah bertanya jawab yang berkaitan 

dengan materi awal, guru menyampaikan materi. guru menjelaskan materi yang 

ada di dalam buku paket siswa. Siswa memperhatikan penjelasan guru. Siswa 

dibimbing untuk mencatat hal-hal penting saat guru menjelaskan materi. Sebelum 
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memberikan tugas kepada siswa, guru mengingatkan kepada siswa bahwa tugas 

harus dikerjakan secara berkelompok. Siswa dikondisikan menjadi beberapa 

kelompok dengan setiap kelompok beranggotakan 6-7 orang. Guru menjelaskan 

prosedur peraturan turnamen yang akan dilakukan siswa secara berkelompok. 

Setiap kelompok akan mendapatkan pertanyaan. Setiap kelompok yang mendapat 

giliran pertanyaan berdiskusi selama 1 menit sebelum menjawab. Guru 

memberikan skor pada hasil kerja kelompok.  

c. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

 Pada kegiatan akhir guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari hari ini. Kemudian siswa diberikan soal evaluasi. Guru memberikan 

waktu 10 menit untuk siswa mengerjakan soal evaluasi. Siswa yang sudah selesai 

mengerjakan evaluasi mengumpulkan hasil pekerjaannya. Pada akhir 

pembelajaran guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pertemuan 

selanjutnya. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

4.2.1.3 Deskripsi Observasi Pelaksanaan Siklus I 

4.2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan siklus I pada 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament 

dan Numbered Heads Together pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Kota 

Semarang didapatkan data sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No. Indikator yang diamati Skor 

1. Melaksanakan pra pembelajaran dan 

pengkondisian kelas (Keterampilan membuka 

pelajaran) 

4 

2. Memberikan pertanyaan untuk menuntun proses 

berpikir siswa (Keterampilan bertanya) 
4 

3. Menyampaikan model pembelajaran 

(Keterampilan mengadakan variasi) 
3 

4. Menjelaskan materi pembelajaran 

(Keterampilan  menjelaskan) 3 

5. Membentuk kelompok diskusi (Keterampilan 

mengelola kelas) 
2 

6. Melakukan pendekatan pada siswa agar 

bekerjasama demi keberhasilan individu 

(Keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

2 

7. Membimbing siswa belajar secara berkelompok 

melalui diskusi kelompok (Keterampilan 

diskusi kelompok kecil) 
3 

8. Memberikan  penghargaan pada siswa yang 

telah berhasil menang dalam turnamen 

(Keterampilan memberi penguatan) 

2 

9. Memberikan kesimpulan, evaluasi, dan 

menutup pembelajaran (Keterampilan menutup 

pembelajaran) 
4 

Jumlah total perolehan skor 27 

Kategori Baik 
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Berdasarkan tabel 4.1, maka data hasil observasi keterampilan guru siklus I dapat 

disajikan dalam diagram batang berikut ini. 

 

Gambar 4.1: Diagram Perolehan Skor Keterampilan Guru Siklus I 

Keterangan: 

1. Melaksanakan pra pembelajaran dan pengkondisian kelas (Keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Memberikan pertanyaan untuk menuntun proses berpikir siswa (Keterampilan 

bertanya) 

3. Menyampaikan model pembelajaran (Keterampilan mengadakan variasi) 

4. Menjelaskan materi pembelajaran (Keterampilan  menjelaskan) 

5. Membentuk kelompok diskusi (Keterampilan mengelola kelas) 

6. Melakukan pendekatan pada siswa agar bekerjasama demi keberhasilan 

individu (Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) 
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7. Membimbing siswa belajar secara berkelompok melalui diskusi kelompok 

(Keterampilan diskusi kelompok kecil. 

8. Memberikan  penghargaan pada siswa yang telah berhasil menang dalam 

turnamen (Keterampilan memberi penguatan) 

9. Memberikan kesimpulan, evaluasi, dan menutup pembelajaran (Keterampilan 

menutup pembelajaran) 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 yang dipaparkan dapat dilihat bahwa 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui tipe pembelajaran Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together dapat dikatakan baik. 

Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari jumlah skor yang diperoleh yaitu 

sebesar 27 dengan kategori baik. Berikut ini adalah rincian untuk setiap indikator. 

a. Melaksanakan pra pembelajaran dan pengkondisian kelas (Keterampilan 

membuka pelajaran)  

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 berdasarkan deskriptor yang 

tampak yaitu guru sudah membimbing siswa untuk berdoa bersama, guru 

melakukan apresepsi, guru melakukan presensi, melakukan, dan guru sudah 

mengemukakan tujuan pembelajaran. 

b. Memberikan pertanyaan untuk menuntun proses berpikir siswa (Keterampilan 

bertanya) 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 berdasarkan deskriptor yang 

tampak yaitu menjelaskan materi awal sebagai pengantar, memberikan pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi, memberikan waktu berpikir siswa untuk menjawab 

pertanyaan dan tercipta interaksi antara guru dan siswa. 
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c. Menyampaikan model pembelajaran (Keterampilan membuka pembelajaran) 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 3 berdasarkan deskriptor yang 

tampak yaitu menyampaikan model pembelajaran, menyiapkan media 

pembelajaran, dan menarik perhatian siswa melalui media. Namun pada indikator 

ini guru baru memenuhi tiga dari empat deskriptor. Satu deskriptor yang belum 

nampak yaitu guru harus menyampaikan tujuan dari model pembelajaran yang 

akan digunakan.  

d. Menjelaskan materi pembelajaran (Keterampilan  menjelaskan) 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 3 karena baru memenuhi tiga 

deskriptor dari empat deskriptor yang tampak yaitu menyajikan materi sesuai 

dengan indikator, menyajikan materi sesuai dengan indikator, dan menyampaikan 

materi dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Pada indikator ini guru 

belum menjelaskan materi sesuai dengan media yang digunakan, guru harus 

menjelaskan materi sesuai dengan media yang ditampilkan.  

e. Membentuk kelompok diskusi (Keterampilan mengelola kelas) 

 Pada indikator ini guru baru memperoleh skor 2 karena hanya ada dua 

deskriptor yang tampak yaitu mengkondosikan siswa untuk berkelompok dengan 

anggota 4-5 siswa dan mengatur tempat duduk setiap kelompok. Deskriptor yang 

tidak tampak adalah pengelompokan secara heterogen dan memberikan nama 

kelompok kepada masing-masing kelompok. Guru lupa untuk memberikan nama 

kelompok kepada masing-masing kelompok. Seharusnya guru mengelompokkan 

siswa secara heterogen dan memberi nama untuk masing-masing kelompok. 
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f. Melakukan pendekatan pada siswa agar bekerjasama demi keberhasilan 

individu (Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) 

 Pada indikator ini guru hanya memperoleh skor 2 berdasarkan deskriptor 

yang tampak yaitu menjelaskan kepada siswa untuk bekerjasama dalam 

mengerjakan tugas dan berkeliling mengamati kegiatan siswa dalam berdiskusi 

kelompok. Terdapat dua deskriptor yang tidak tampak yaitu guru lupa 

mengingatkan siswa agar berkontribusi dalam penyelesaian tugas melalui diskusi 

dan memberikan semangat kepada siswa agar bekerja sesuai pembagian tugas, 

disini guru juga harus mengingatkan siswa agar berkontribusi dan memberi 

semangat kepada siswa untuk bekerjasama dengan kelompoknya. 

g. Membimbing siswa belajar secara berkelompok melalui diskusi kelompok 

(Keterampilan diskusi kelompok kecil) 

 Pada indikator ini guru hanya memperoleh skor 3 karena hanya ada tiga 

deskriptor dari empat deskriptor yang tampak yaitu menanyakan apakah ada 

kesulitan yang dialami selama diskusi, memberikan penjelasan terkait prosedur 

pengerjaan tugas dan memberikan waktu untuk mengerjakan tugas. Guru belum 

memberikan kesempatan siswa berpartisipasi menyampaikan pendapat di dalam 

kelompok. 

h. Memberikan penghargaan pada siswa yang telah mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya (Keterampilan memberi penguatan) 

 Pada indikator ini guru hanya memperoleh skor 2 berdasarkan dua 

deskriptor yang tampak dari empat deskriptor yaitu memberikan pujian pada 

setiap kelompok dan memberikan semangat untuk kelompok yang kalah dalam 
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permainan. Guru seharusnya memberikan penghargaan untuk kelompok yang 

menang dan belum memberikan semangat untuk kelompok yang masih belum 

aktif dalam permainan. 

i. Memberikan kesimpulan, evaluasi, dan menutup pembelajaran (Keterampilan 

menutup pembelajaran) 

 Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 berdasarkan keempat 

deskriptor yang tampak yaitu menanyakan kepada siswa hal-hal yang masih 

belum dipahami, bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, 

memberikan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa, memberikan evaluasi 

untuk mengukur pemahaman siswa, dan memberitahukan kepada siswa materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

4.2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari analisis data hasil 

pengamatan guru terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS 

melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together. Pengamatan dilakukan dengan instrumen berupa lembar 

pengamatan aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan. Data hasil observasi 

tentang aktivitas siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

 

No 

 

Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

 

Jumlah 

1 2 3 4 

1 Mengamati guru saat membuka pelajaran √    1 

2 Menjawab apersepsi yang diberikan oleh guru   √  3 
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No 

 

Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

 

Jumlah 

1 2 3 4 

3 Mendengarkan dan menyimak penjelasan matari dari 

guru 

  √  3 

4 Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat 

oleh guru 

  √  3 

5 Melaksanakan diskusi  √ 

 

  2 

6 Menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kelompok  √   2 

7 Menyimpulkan materi bersama guru dan 

mengerjakan soal evaluasi 

  √  3 

 Jumlah Skor     17 

Jumlah skor = 17 kategori C 

Berdasarkan tabel 4.2, maka data hasil observasi aktivitas siswa siklus I 

dapat disajikan dalam diagram batang berikut ini. 

 
Gambar 4.2: Diagram Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus I 
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2. Menjawab apresepsi yang diberikan oleh guru 

3. Mendengarkan dan menyimak penjelasan matari dari guru  

4. Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat oleh guru 

5. Melakukan diskusi kelompok 

6. Menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kelompok 

7. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan soal evaluasi 

Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa aktivitas siswa 

selama pelaksanaan siklus I menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jumlah rata-rata dari skor yang diperoleh selama pembelajaran IPS 

berlangsung yaitu 17 yang masuk ke dalam kategori cukup. Namun dalam 

pelaksanaan siklus I ini ada tiga siswa yang tidak masuk karena sakit dan ijin 

keperluan keluarga, sehingga data yang diperoleh berasal dari 36 siswa saja. 

Berikut ini adalah deskripsi perolehan skor setiap indikator. 

a. Mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran 

Pada indikator ini siswa hanya mendapatkan skor 1, karena baru terlihat 

satu deskriptor dari empat deskriptor yaitu siswa memperhatikan apresepsi dari 

guru. Ketiga deskriptor lainnya yaitu siswa kondusif dan duduk di tempat 

duduknya sendiri,  siswa memperhatikan motivasi dari guru dan siswa mengamati 

penjelasan dari guru mengenai tujuan pembelajaran. Pada indikator ini ada 

beberapa siswa yang tidak duduk di tempatnya sehingga mengakibatkan kelas 

tidak kondusif meskipun beberapa siswa sudah kondusif dan siap mengikuti 

pelajaran 
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b. Menjawab apresepsi yang diberikan oleh guru 

 Pada indikator ini siswa mendapatkan skor 3, indikator yang tidak nampak 

siswa kurang merespon apresepsi dari guru dan antusias mengikuti pembelajaran 

c. Mendengarkan dan menyimak penjelasan matari dari guru 

 Pada indikator ini siswa memperoleh skor 3 dilihat dari deskriptor siswa 

belum kondusif dalam mengamati penjelasan guru. 

d. Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat oleh guru 

 Pada indikator ini siswa memperoleh skor 3, siswa belum kondusif saat 

melakukan diskusi kelompok 

e. Melakukan diskusi kelompok 

 Pada indikator tersebut siswa hanya memperoleh skor 2, hal ini terlihat 

dalam deskriptor yaitu siswa merangkum materi yang diberikan tetapi tidk dengan 

teman satu kelompok 

f. Menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kelompok 

 pada indikator ini siswa hanya memproleh skor 2, ini dapat terlihat dari 

deskriptor yaitu siswa membuat simpulan tetapi tidak dari hasil diskusi dengan 

teman satu kelompok 

g. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan soal evaluasi 

 indikator ini siswa memperoleh skor 3 dilihat dari siswa mengerjakan soal 

evaluasi tetapi masih kurang tepat dan masih bekerjasama dengan temannya. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dan didukung hasil catatan lapangan 

menunjukkan aktivitas siswa yang baik, ditunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan 
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Numbered Heads Together memperoleh skor 17. Berdasarkan perolehan skor 

pada siklus I dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa selama pembelajaran 

masuk ke dalam kategori cukup. 

4.2.1.3.3 Hasil Belajar 

Hasil Belajar Kognitif 

Data hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil nilai soal evaluasi 

yang diberikan pada akhir pertemuan siklus I. Instrumen yang digunakan berupa 

tes tertulis. Hasil analisis data hasil belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada 

tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Analisis Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I 

No. Keterangan Data Siklus I 

1. Nilai terendah 40 

2. Nilai tertinggi 80 

3. Jumlah siswa tuntas 21 

4. Jumlah siswa tidak tuntas 15 

5. Persentase ketuntasan 58,33% 

6. Persentase ketidaktuntasan 41,67% 

7. Rata-rata 71,94 
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Data hasil belajar siswa pada tabel 4.3 dapat disajikan dalam diagram 

batang berikut ini. 

 
Diagram 4.3: Diagram Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I 

Data presentase ketuntasan hasil belajar klasikal siswa disajikan dalam 

bentuk diagram batang sebagai berikut. 

 
Diagram 4.4: Diagram Presentase Ketuntasan Hasil Belajar Kognitif 
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Berdasarkan tabel 4.3, diagram 4.3, diagram 4.4 dapat dilihat bahwa 

setelah pelaksanaan siklus I nilai rata-rata 71,94 dengan nilai terendah 40 dan nilai 

tertinggi 80. Persentase ketuntasan 58,33% dan 41,67% masih belum mencapai 

ketuntasan minimal. Namun ketuntasan belajar kognitif yang telah dicapai belum 

memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. 

4.2.1.3.4 Paparan Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi gambaran kegiatan guru dan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Pada siklus I catatan lapangan ditulis oleh teman 

sejawat. Pada kegiatan awal guru belum memberikan motivasi kepada siswa. Pada 

kegiatan inti guru belum mengelompokkan siswa secara heterogen dan belum 

memberikan nama kelompok. 

4.2.1.4 Refleksi Siklus I 

Berdasarkan analisis data pada siklus I diperoleh data berupa hasil 

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

pembelajaran melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together. Data yang telah diperoleh dikonsultasikan dengan 

kolaborator untuk menentukan langkah perbaikan pada pertemuan selanjutnya. 

Refleksi tindakan pada siklus I berisi permasalahan yang muncul selama 

pembelajaran. Berikut ini adalah masalah-masalah yang muncul selama 

pembelajaran. 

4.2.1.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru memperoleh skor 27 dengan kategori 

baik. Namun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. 
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Pada indikator pertama yaitu melaksanakan pembelajaran dan 

pengkondisian kelas guru sudah melakukan keempat deskriptor yaitu 

membimbing siswa untuk berdoa, melakukan apresepsi, melakukan presensi dan 

mengemukakan tujuan pembelajaran. Pada indikator kedua guru sudah melakukan 

dari keempat deskriptor yaitu menjelaskan materi awal, memberikan pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi, memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa baru 

menunjuk satu siswa dan memberikan waktu berpikir kepada siswa sehingga pada 

indikator 1 dan 2 tidak perlu diperbaiki. Selanjutnya pada indikator 3 guru hanya 

mendapatkan skor tiga karena hanya tiga deskriptor yang tampak yaitu 

menyampakan model pembelajaran, menyiapkan media dan menarik perhatian 

siswa, satu deskriptor yang belum tampak yaitu menyampaikan tujuan dari model 

pembelajaran, sehingga perlu dilakukan dipertemuan selanjutnya. Pada indikator 4 

guru juga hanya memperoleh skor tiga karena hanya tiga deskriptor yang tampak 

yaitu menyampaikan materi yang akan dipelajari, menyajikan materi sesuai 

indikator, dan menyampaikan materi dengan kalimat yang jelas, satu deskriptor 

yang belum tampak yaitumenjelaskan materi sesuai dengan media. Pada indikator 

5 dan 6 yaitu membentuk kelompok, guru hanya memperoleh skor dua karena 

hanya dua deskriptor yang tampak yaitu mengkondisikan siswa untuk 

berkelompok 4-5 siswa, dan mengatur tempat duduk setiap kelompok, sedangkan 

pada indikator 6, dua dari empat indikator yang tampak yaitu menjelaskan kepada 

siswa untuk bekerjasama dan mengamati siswa dalam diskusi. Pada indikator 7 

yaitu membimbing siswa belajar secara kelompok, hanya tiga deskriptor yang 

tampak yaitu memberi penjelasan prosedur permainan model pembelajaran dan 
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memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya pada indikator 8 

hanya dua deskriptor yang tampak yaitu memberikan pujian pada setiap kelompok 

dan memberikan semangat pada kelompok yang belum berhasil. Untuk indikator 

9 guru sudah melakukan dari keempat deskriptor yang ada. Karena masih ada 

beberapa deskriptor yang belum dilakukan oleh guru, maka dari itu keterampilan 

guru pada siklus 1 masih perlu diperbaiki pada siklus selanjutnya. Deskriptor yang 

belum terlihat tampak adalah sebagai berikut  

a. Guru belum menyampaikan tujuan dari model pembelajaran 

b. Guru belum mengelompokkan siswa secara heterogen 

c. Guru belum menjelaskan materi sesuai media 

d. Guru belum memberikan nama kepada masing-masing kelompok 

e. Guru belum mengingatkan siswa agar berkontribusi dalam kelompok 

f. Guru belum memberikan semangat kepada setiap siswa agar mau bekerjasama 

dalam kelompok  

g. Guru tidak memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi  

h. Guru lupa memberikan penghargaan kepada kelompok yang menang 

i. Guru tidak memberikan semangat untuk kelompok yang kalah 

4.2.1.4.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa memperoleh skor 17 dengan kategori cukup 

dilihat dari ke 7 indikator masih ada beberapa deskriptor yang belum tampak yaitu 

pada indikator 1 hanya satu deskriptor yang tampak yaitu siswa memperhatikan 

apresepsi dari guru, pada indikator 2 hanya tiga deskriptor yang tampak yaitu 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi, inisiatif untuk menjawab dan 
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menggunakan waktu singkat untuk menjawab, pada indikator 3 siswa hanya tiga 

deskriptor yang tampak yaitu siswa berkelompok sesuai kelompok yang telah 

ditentukan, siswa duduk pada kelompoknya dan siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya. Pada indikator 5 hanya dua deskriptor yang tampak yaitu siswa 

bekerjasama saat diskusi dan berdiskusi dalam menjawab pertanyaan. Pada 

indikator 6 hanya dua deskriptor yang tampak yaitu menjawab pertanyaan dengan 

lantang dan dengan kalimat yang jelas. Dan pada indikator 7 juga hanya tiga 

deskriptor yang tampak yaitu menyebutkan hal-hal yang masih belum dipahami, 

memperhatikan guru mengulangi hal-hal yang belum dipahami dan mengerjakan 

evaluasi. Masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. 

a. Beberapa siswa tidak kondusif dan tidak duduk ditempatnya sendiri 

b. Beberapa siswa tidak menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dari guru 

c. Masih ada siswa yang gaduh saat guru menjelaskan 

d. Ada beberapa siswa yang mengobrol dengan temannya 

e. Siswa masih kurang berinteraksi dengan guru 

f. Masih ada siswa yang tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

atau menjawab dengan waktu yang agak lama, bahkan ada siswa yang tidak 

inisiatif menjawab petanyaan dari guru 

g. Beberapa siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak merespon guru 

atau justru gaduh di kelas 

h. Beberapa siswa gaduh saat berkelompok 

i. Masih ada siswa yang tidak berkontribusi dalam kelompok 

j. Sebagian besar siswa tidak memperhatikan penjelasan guru  
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k. Sebagian besar siswa tidak memperhatikan penyampaian hasil diskusi dari 

kelompok lain 

l. Beberapa siswa tidak memperhatikan guru saat memberitahukan materi yang 

akan dipelajari 

4.2.1.4.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa masih rendah, 41,67% atau 15 siswa masih belum 

tuntas dan persentase ketuntasan belajar siswa hanya 58,33% atau 21 siswa 

dengan nilai tertinggi 80, nilai terendah 40 dan rata-rata 71,94. sehingga 

ketuntasan yang dicapai belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan yaitu 75%. 

4.2.1.5 Revisi Siklus I 

Berdasarkan permasalahan yang masih ditemukan pada pelaksanaan siklus 

I, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS model pembelajaran terpadu 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together masih perlu diperbaiki 

atau perlu diadakan perbaikan pada pertemuan selanjutnya.  Berikut ini adalah 

perbaikan yang dilakukan untuk siklus II 

4.2.1.5.1 Keterampilan Guru 

Hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk tindakan perbaikan pada 

pertemuan selanjutnya. 

a. Seharusnya pada kegiatan awal guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

siswa bersemangat dan siap mengikuti pelajaran 

b. Guru seharusnya menyampaikan tujuan dari model pembelajaran 

c. Guru seharusnya mengelompokan siswa secara heterogen 
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d. Guru seharusnya memberikan nama kelompok kepada masing-masing 

kelompok  

e. Guru seharusnya mengingatkan siswa agar berkontribusi dalam penyelesaian 

tugas melalui diskusi 

f. Guru seharusnya memberikan penghargaan pada kelompok yang 

memenangkat permainan 

g. Guru seharusnya memberikan semangat untuk kelompok yang masih kurang 

aktif agar termotivasi menjadi lebih aktif pada pertemuan selanjutnya 

4.2.1.5.2 Aktivitas Siswa 

a. Guru seharusnya menarik perhatian siswa dengan pertanyaan yang 

memancing interaksi antara siswa 

b. Guru seharusnya menggunakan penekanan suara agar siswa memperhatikan 

guru 

c. Guru seharusnya mengingatkan siswa untuk tetap tenang 

d. Guru seharusnya menegur siswa yang tidak memperhatikan saat pelajaran 

e. Guru seharusnya menegur dan mengajak berkomunikasi siswa yang belum 

berinteraksi dengan guru saat pembelajaran berlangsung 

f. Guru seharusnya menegur siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru 

dan tidak merespon guru, serta siswa yang gaduh di kelas agar tenang dan 

memperhatikan penjelasan guru 

g. Guru seharusnya menarik perhatian siswa dengan suara yang lebih tinggi atau 

dengan penekanan-penekanan pada kalimat, dapat juga dengan menegur siswa 

yang tidak memperhatikan 
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h. Guru seharusnya menegur dan mengingatkan agar semua siswa 

memperhatikan kelompok yang sedang mendapatkan giliran untuk menjawab 

i. Guru seharusnya meminta siswa diam sejenak untuk memperhatikan guru saat 

memberitahukan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4.2.2 Deskripsi Data Penelitian Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Mei 2015 

dengan alokasi waktu 3x35 menit. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament 

dan Numbered Heads Together. Pada siklus II materi yang dibahas adalah sumber 

daya alam. Pelaksanaan siklus II dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

4.2.2.1 Perencanaan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dimulai dengan perencanaan sebelum melaksanakan 

pembelajaran. Berikut ini adalah perencanaan yang dibuat oleh peneliti.  

a. Memadukan hasil refleksi dari siklus I agar pelaksanaan siklus II  lebih efektif 

b. Menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran IPS dengan materi sumber 

daya alam. 

c. Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku pelajaran IPS kelas V dan 

media pembelajaran. 

d. Menyiapkan quiz, serta alat evaluai pembelajaran berupa tes tertulis 

e. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam penelitian melalui model 
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pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads 

Together. 

f.  Menyiapkan lembar catatan lapangan 

4.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. Berikut ini adalah paparan tentang kegiatan pembelajaran siklus II. 

a. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan siswa 

menjawabnya. Selanjutnya guru meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa 

bersama. Guru melakukan presensi dengan menanyakan apakah ada siswa yang 

tidak masuk. Ada satu siswa yang tidak masuk dikarenakan ijin keperluan 

keluarga. Guru melanjutkan pembelajaran dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Guru melakukan apersepsi dengan 

bertanya jawab. Guru bertanya, ”Apakah ada yang masih apa saja kegiatan 

ekonomi yang ada di masyarakat?”. Beberapa siswa menjawab produksi, 

distribusi, konsumsi. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa kegiatan ekonomi 

berhubungan dengan sumber daya alam. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada siklus II yaitu sumber daya alam. Selanjutnya guru memberikan 

motivasi agar siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran.  

b. Kegiatan Inti (± 85 menit) 

 Kegiatan inti dimulai dengan menjelaskan materi awal sebagai pengantar . 

Pada awal pembelajaran siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan 

materi awal yang sudah disampaikan. Setelah bertanya jawab yang berkaitan 
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dengan materi awal, Siswa memperhatikan penjelasan guru. Siswa dibimbing 

untuk mencatat hal-hal penting saat guru menjelaskan materi. Sebelum 

memberikan tugas kepada siswa, guru mengingatkan kepada siswa bahwa tugas 

yang diberikan harus dikerjakan secara berkelompok dan harus bekerjasama. 

Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap. Pengelompokkan 

siswa dilakukan secara heterogen yakni dalam satu kelompok terdapat siswa laki-

laki dan perempuan. Guru membagikan nomor kepala kepada masing-masing 

siswa dalam setiap kelompok dan menjelaskan prosedur pengerjaan tugas 

tersebut. Setiap kelompok melakukan turnamen dengan guru sebagai juri. Guru 

memberikan pertanyaan quiz kepada setiap kelompok, siswa yang dipanggil 

nomor kepala menjawab quiz mewakili kelompoknya. Setelah 

permainan/turnamen selesai, Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok 

dan memberikan penghargaan kepada masing-masing kelompok yang berhasil 

memenangkan permainan. 

c. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

 Pada kegiatan akhir guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

bersama siswa. Selanjutnya siswa diberikan soal evaluasi. Guru memberikan 

waktu 10 menit untuk siswa mengerjakan soal evaluasi. Siswa yang sudah selesai 

mengerjakan evaluasi mengumpulkan hasil pekerjaannya. Pada akhir 

pembelajaran guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pertemuan 

selanjutnya. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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4.2.2.3 Deskripsi Observasi Pelaksanaan Siklus II 

4.2.2.3.1 Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan siklus II pada 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament 

dan Numbered Heads Together pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Kota 

Semarang didapatkan data sebagai berikut. 

Tabel 4.4 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No. Indikator yang diamati Skor 

1. Melaksanakan pra pembelajaran dan 

pengkondisian kelas (Keterampilan membuka 

pelajaran) 

4 

2. Memberikan pertanyaan untuk menuntun proses 

berpikir siswa (Keterampilan bertanya) 
3 

3. Menyampaikan model pembelajaran 

(Keterampilan mengadakan variasi) 
3 

4. Menjelaskan materi pembelajaran 

(Keterampilan  menjelaskan) 3 

5. Membentuk kelompok diskusi (Keterampilan 

mengelola kelas) 
3 

6. Melakukan pendekatan pada siswa agar 

bekerjasama demi keberhasilan individu 

(Keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

3 

7. Membimbing siswa belajar secara berkelompok 

melalui diskusi kelompok (Keterampilan 

diskusi kelompok kecil) 
3 

8. Memberikan  penghargaan pada siswa yang 3 
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telah berhasil menang dalam turnamen 

(Keterampilan memberi penguatan) 

9. Memberikan kesimpulan, evaluasi, dan 

menutup pembelajaran (Keterampilan menutup 

pembelajaran) 
4 

Jumlah total perolehan skor 29 

Kategori Baik 

Berdasarkan tabel 4.5, maka data hasil observasi keterampilan guru siklus 

II dapat disajikan dalam diagram batang berikut ini. 

 
Diagram 4.5: Diagram Perolehan Skor keterampilan Guru Siklus II 

Keterangan:  

1. Melaksanakan pra pembelajaran dan pengkondisian kelas (Keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Memberikan pertanyaan untuk menuntun proses berpikir siswa (Keterampilan 

bertanya) 

3. Menyampaikan model pembelajaran (Keterampilan mengadakan variasi) 

4. Menjelaskan materi pembelajaran (Keterampilan  menjelaskan) 
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5. Membentuk kelompok diskusi (Keterampilan mengelola kelas) 

6. Melakukan pendekatan pada siswa agar bekerjasama demi keberhasilan 

individu (Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) 

7. Membimbing siswa belajar secara berkelompok melalui diskusi kelompok 

(Keterampilan diskusi kelompok kecil. 

8. Memberikan  penghargaan pada siswa yang telah berhasil menang dalam 

turnamen (Keterampilan memberi penguatan) 

9. Memberikan kesimpulan, evaluasi, dan menutup pembelajaran (Keterampilan 

menutup pembelajaran) 

Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.5 yang dipaparkan dapat dilihat bahwa 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS model pembelajaran terpadu Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together dapat dikatakan sangat baik. 

Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari jumlah skor yang diperoleh yaitu 

sebesar 29 dengan kategori baik. Berikut ini adalah rincian untuk setiap indikator. 

a. Melaksanakan pra pembelajaran dan pengkondisian kelas (Keterampilan 

membuka pelajaran)  

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 berdasarkan empat dari 

keempat deskriptor yang tampak yaitu guru sudah membimbing siswa untuk 

berdoa, melakukan presensi, melakukan apersepsi, dan mengemukakan tujuan 

pembelajaran. 
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b. Memberikan pertanyaan untuk menuntun proses berpikir siswa (Keterampilan 

bertanya) 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari empat 

deskriptor yang tampak yaitu menjelaskan materi awal sebagai pengantar, 

memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, memberikan waktu 

berpikir siswa untuk menjawab pertanyaan. Hanya ada satu deskriptor yang tidak 

tampak yaitu memberikan pertanyaan kepada semua siswa baru menunjuk satu 

siswa, guru seharusnya memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa terlebih 

dahulu baru menunjuk satu siswa 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (Keterampilan membuka pembelajaran) 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari empat 

deskriptor yang tampak yaitu menyampaikan tujuan dari model pembelajaran, 

menyiapkan media pembelajaran, dan menarik perhatian siswa. Guru masih 

belum menyampaikan model pembelajaran yang akan digunakan dan seharusnya 

guru menyampaikan model pembelajaran yang akan digunakan terlebih dahulu 

kepada siswa.  

d. Menjelaskan materi pembelajaran (Keterampilan  menjelaskan) 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari empat 

deskriptor yang tampak yaitu menyampaikan materi yang akan dipelajari, 

menyajikan materi sesuai dengan indikator, menyampaikan materi dengan kalimat 

yang jelas dan mudah dipahami. Satu deskriptor yang tidak tampak yaitu 

menjelaskan materi dengan media sehingga pada pada indikator ini guru hanya 

mendapat skor 3 
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e. Membentuk kelompok diskusi (Keterampilan mengelola kelas) 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari empat 

mengkondisikan siswa untuk berkelompik dengan 4-5 anggota, mengatur tempat 

duduk setiap kelompok, dan memberikan nama kelompok. Satu deskriptor yang 

tidak tampak adalah pengelompokan secara heterogen, sehingga guru hanya 

mendapat skor 3 dari 4. 

f. Melakukan pendekatan pada siswa agar bekerjasama demi keberhasilan 

individu (Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) 

Pada indikator ini guru hanya memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari 

empat deskriptor yang tampak yaitu menjelaskan kepada siswa untuk bekerjasama 

dalam mengerjakan tugas,  mengamati kegiatan siswa dalam berdiskusi 

kelompok, dan mengingatkan siswa agar berkontribusi dalam diskusi. Satu 

deskriptor yang tidak nampak adalah memberikan semangat dan motivasi kepada 

siswa agar bekerjasama, sehingga pada indikator ini masih ada siswa yang belum 

bisa bekerjasama ataupun tidak mau ikut dalam diskusi , sehingga guru hanya 

mendapat skor 3 dari 4. 

g. Membimbing siswa belajar secara berkelompok melalui diskusi kelompok 

(Keterampilan diskusi kelompok kecil) 

Pada indikator ini guru hanya memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari 

empat deskriptor yang tampak yaitu menanyakan apakah ada kesulitan yang 

dialami selama diskusi, memberikan penjelasan terkait prosedur pengerjaan tugas 

dan memberikan waktu untuk mengerjakan tugas. Guru belum memberikan 
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kesempatan siswa berpartisipasi menyampaikan pendapat di dalam kelompok. 

Sehingga guru hanya memperoleh skor 3 dari 4. 

h. Memberikan penghargaan pada siswa yang telah mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya (Keterampilan memberi penguatan) 

Pada indikator ini guru hanya memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari 

empat deskriptor yang tampak yaitu memberikan pujian pada setiap kelompok, 

memberikan semangat pada kelompok yang belum berhasil, dan memberikan 

pujian kepada setiap kelompok. Guru mendapat skor 3 ini karena ada satu 

deskriptor yang belum tampak yaitu memberikan semangat untuk kelompok yang 

masih kurang aktif. 

i. Memberikan kesimpulan, evaluasi, dan menutup pembelajaran (Keterampilan 

menutup pembelajaran) 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 berdasarkan empat dari 

empat deskriptor yang tampak yaitu menanyakan kepada siswa hal-hal yang 

masih belum dipahami, bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari, memberikan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa dan 

memberitahukan kepada siswa materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

4.2.2.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari analisis data hasil 

pengamatan guru terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS 

melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together. Pengamatan dilakukan dengan instrumen berupa lembar 
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pengamatan aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan. Data hasil observasi 

tentang aktivitas siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No 

 

Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

 

Jumlah 

1 2 3 4 

1 Mengamati guru saat membuka pelajaran  √   2 

2 Menjawab apersepsi yang diberikan oleh guru    √ 3 

3 Mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari 

guru 

  √  3 

4 Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat guru   √  3 

5 Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok   

 

√  3 

6 Menyampaikan jawaban dalam permainan  √   2 

7 Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan 

evaluasi 

   √ 4 

 Jumlah Skor     21 

 

Jumlah skor = 21 kategori B 
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Berdasarkan tabel 4.6, maka data hasil observasi aktivitas siswa siklus II 

dapat disajikan dalam diagram batang berikut ini. 

 
Diagram 4.6: Diagram Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus II 

Keterangan:  

1. Mengamati guru saat membuka pelajaran 

2. Menjawab apresepsi yang diberikan oleh guru 

3. Mendengarkan dan menyimak penjelasan matari dari guru  

4. Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat oleh guru 

5. Melakukan diskusi kelompok 

6. Menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kelompok dalam permainan 

7. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan soal evaluasi 

Berdasarkan tabel 4.7 dan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa aktivitas siswa 

selama pelaksanaan siklus I menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jumlah rata-rata dari skor yang diperoleh selama pembelajaran IPS 
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berlangsung yaitu 21 yang masuk ke dalam kategori baik. Dalam pelaksanaan 

siklus II ini tidak ada siswa yang tidak masuk. Berikut ini adalah deskripsi 

perolehan skor setiap indikator.  

a. Mengamati guru saat membuka pelajaran 

Pada indikator ini siswa hanya mendapatkan skor 2 dilihat dari dua 

deskriptor yang tampak dari empat deskriptor yaitu siswa memperhatikan guru 

saat melakukan apresepsi, dan memperhatikan guru saat motivasi. Dua deskriptor 

yang tidak tampak yaitu siswa kondusif dan mengamati penjelasan tujuan 

penjelasan. Pada indikator ini ada beberapa siswa yang memang susah untuk 

diatur sehingga menjadikan kelas kurang kondusif. 

b. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

 Pada indikator ini siswa hanya mendapatkan skor 3 dilihat dari tiga 

desktiptor yang tampak yaitu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

meskipun ada beberapa yang tidak merespon, inisiatif menjawab pertanyaan tanpa 

ditunjuk oleh guru, menggunakan waktu yang cukup singkat untuk menjawab 

pertanyaan. Satu deskriptor yang belum tampak yaitu siswa kurang berinteraksi 

dengan guru, siswa hanya berinteraksi dengan guru hanya saat diberikan 

pertanyaan saja. Sehingga pada indikator ini hanya mendapatkan skor 3 dari 4. 

c. Mendengarkan dan menyimak penjelasan materi dari guru 

 Pada indikator ini siswa hanya memperoleh skor 3 dilihat dari tiga 

deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan penjelasan materi, antusias terhadap 

materi, dan memahami materi berdasarkan dari hasil belajar dan pada saat 

permainan, sebagian besar siswa mampu menjawab sesuai dengan indikator 
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materi. Satu deskriptor yang tidak tampak yaitu siswa tidak menanyakan hal-hal 

yang berkaitan dengan materi.  

d. Berkelompok sesuai pengelompokan  

 Pada indikator ini siswa memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari empat 

deskriptor yang tampak yaitu siswa berkelompok sesuai kelompok yang telah 

ditentukan, siswa duduk pada kelompoknya, siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya. Satu deskriptor yang tidak tampak yaitu siswa kondusif dalam 

pembentukan kelompok, ini dikarenakan ada beberapa siswa yang tidak cocok 

dan tidak mau dengan beberapa siswa sehingga mengakibatkan siswa kurang 

kondusif saat pembentukan kelompok.  

e. Melakukan diskusi kelompok 

 Pada indikator tersebut siswa hanya memperoleh skor 3 dari 4, dilihat dari 

tiga deskriptor yang tampak, siswa bekerjasama saat diskusi, siswa berdiskusi saat 

menjawab quiz dalam permainan, dan siswa dengan segera menjawab pertanyaan. 

Satu deskriptor yang tidak tampak yaitu masih ada siswa yang belum 

berkontribusi dalam diskusi bersama kelompoknya.  

f. Menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kelompok dalam permainan 

 pada indikator ini siswa hanya memproleh skor 2 dari 4, dilihat dari dua 

deskriptor yang tampak yaitu mempresentasikan hasil diskusi dan menjawab 

pertanyaan saat permainan, dan menjawab pertanyaan dengan kalimat yang jelas. 

Dua deskriptor yang belum tampak yaitu siswa kurang percaya diri saat menjawab 

dan menanggapi jawaban dari kelompok lain, ini terlihat dari siswa yang masih 

ragu-ragu dalam menjawab meskipun menjawab dengan suara lantang. 
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g. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan evaluasi 

 indikator ini siswa memperoleh skor 4 dilihat dari empat deskriptor yang 

tampak yaitu menyebutkan hal-hal yang masih belum dipahami, memperhatikan 

guru saat guru mengulangi hal-hal yang belum dipahami, mengerjakan evaluasi, 

dan berdoa bersama. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dan didukung hasil catatan 

lapangan menunjukkan aktivitas siswa yang baik, ditunjukkan bahwa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran melalui model pembelajaran terpadu Teams Games 

Tournament dan Numbered Heads Together memperoleh skor 21. Berdasarkan 

perolehan skor pada siklus II dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa selama 

pembelajaran masuk ke dalam kategori baik. 

4.2.2.3.3 Hasil Belajar 

Hasil Belajar Kognitif 

Data hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil nilai soal evaluasi 

yang diberikan pada akhir pertemuan siklus II. Instrumen yang digunakan berupa 

tes tertulis. Hasil analisis data hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 

Analisis Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus II 

No. Keterangan Data Siklus II 

1. Nilai terendah 45 

2. Nilai tertinggi 95 

3. Jumlah siswa tuntas 28 

4. Jumlah siswa tidak tuntas 11 

5. Persentase ketuntasan 71,80% 

6. Persentase ketidaktuntasan 28,20% 

7. Rata-rata 74,49 

 

Data hasil belajar siswa pada tabel 4.7 dapat disajikan dalam diagram 

batang berikut ini. 

 

Diagram 4.7: Diagram Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus II 
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Daaata persentase ketuntasan belajar klasikal siswa disajikan dengan 

diagram lingkaran sebagai berikut 

 
Diagram 4.8: Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Kognitif 

Siswa Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.8, diagram 4.7, diagram 4.8 dapat dilihat bahwa 

setelah pelaksanaan siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 73,94 dengan nilai 

terendah 50 dan nilai tertinggi 95. Persentase ketuntasan 71% dan 29% masih 

belum mencapai ketuntasan minimal. Namun ketuntasan belajar kognitif yang 

telah dicapai belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75%. 

4.2.2.3.4 Paparan Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi gambaran kegiatan guru dan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Pada siklus II catatan lapangan ditulis oleh peneliti. 

Pada kegiatan awal guru sudah memberikan motivasi kepada siswa. Pada kegiatan 

inti guru sudah mengelompokkan siswa secara heterogen. 
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4.2.2.4 Refleksi Siklus II 

Berdasarkan analisis data pada siklus II diperoleh data berupa hasil 

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

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament 

dan Numbered Heads Together. Data yang telah diperoleh dikonsultasikan dengan 

kolaborator untuk menentukan langkah perbaikan pada pertemuan selanjutnya. 

 Refleksi tindakan pada siklus II berisi permasalahan yang muncul selama 

pembelajaran. Berikut ini adalah masalah-masalah yang muncul selama 

pembelajaran. 

4.2.2.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru memperoleh skor 29 dengan kategori 

baik. Pada indikator pertama yaitu melaksanakan pembelajaran dan 

pengkondisian kelas guru sudah melakukan keempat deskriptor yaitu 

membimbing siswa untuk berdoa, melakukan apresepsi, melakukan presensi dan 

mengemukakan tujuan pembelajaran. Pada indikator kedua hanya tiga deskriptor 

yang tampak yaitu menjelaskan materi awal, memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi, memberikan pertanyaan, dan memberikan waktu 

berpikir kepada siswa. Selanjutnya pada indikator 3 guru hanya mendapatkan skor 

tiga karena hanya tiga deskriptor yang tampak yaitu menyampakan tujuan model 

pembelajaran, menyiapkan media dan menarik perhatian siswa, satu deskriptor 

yang belum tampak yaitu menyampaikan model pembelajaran, sehingga perlu 

dilakukan dipertemuan selanjutnya. Pada indikator 4 guru juga hanya memperoleh 

skor tiga karena hanya tiga deskriptor yang tampak yaitu menyampaikan materi 
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yang akan dipelajari, menyajikan materi sesuai indikator, dan menyampaikan 

materi dengan kalimat yang jelas, satu deskriptor yang belum tampak 

yaitumenjelaskan materi sesuai dengan media. Pada indikator 5 dan 6 yaitu 

membentuk kelompok, guru memperoleh skor tiga,  deskriptor yang tampak yaitu 

mengkondisikan siswa untuk berkelompok 4-5 siswa, mengatur tempat duduk 

setiap kelompok, dan memberikan nama kelompok. Sedangkan pada indikator 6, 

tiga dari empat indikator yang tampak yaitu menjelaskan kepada siswa untuk 

bekerjasama, mengamati siswa dalam diskusi, dan mengingatkan siswa agar 

berkontribusi. Pada indikator 7 yaitu membimbing siswa belajar secara kelompok, 

hanya tiga deskriptor yang tampak yaitu memberi penjelasan prosedur permainan 

model pembelajaran dan memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan. 

Selanjutnya pada indikator 8 tiga deskriptor yang tampak yaitu memberikan 

pujian pada setiap kelompok, memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memenangkan permainan, dan memberikan semangat pada kelompok yang belum 

berhasil. Untuk indikator 9 guru sudah melakukan dari keempat deskriptor yang 

ada. Karena masih ada beberapa deskriptor yang belum dilakukan oleh guru, maka 

dari itu keterampilan guru pada siklus 1 masih perlu diperbaiki pada siklus 

selanjutnya. Deskriptor yang belum terlihat tampak adalah sebagai berikut Namun 

masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. 

a. Guru lupa untuk memberikan pertanyaan kepada semua siswa baru menunjuk 

satu siswa 

b. Guru lupa menyampaikan model pembelajaran yang akan digunakan 

c. Guru tidak membagi kelompok secara heterogen 
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d. Guru lupa mengingatkan siswa agar bekerjasama dalam diskusi 

e. Guru tidak memberikan semangat untuk kelompok yang masih kurang aktif 

4.2.2.4.2 Aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa memperolehskor 21 dengan kategori baik. 

dari ke 7 indikator masih ada beberapa deskriptor yang belum tampak yaitu pada 

indikator 1 hanya dua deskriptor yang tampak yaitu siswa memperhatikan 

apresepsi dari guru dan siswa memperhatikan saat guru memberi motivasi, pada 

indikator 2 hanya tiga deskriptor yang tampak yaitu menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi, inisiatif untuk menjawab dan menggunakan waktu 

singkat untuk menjawab, pada indikator 3 mendapat skor tiga dilihat dari tiga 

deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan penjelasan materi, antusias terhadap 

materi dan mampu memahami materi, pada indikator 4 siswa hanya tiga 

deskriptor yang tampak yaitu siswa berkelompok sesuai kelompok yang telah 

ditentukan, siswa duduk pada kelompoknya dan siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya. Pada indikator 5 hanya tiga deskriptor yang tampak yaitu siswa 

bekerjasama saat diskusi, berdiskusi dalam menjawab pertanyaan dan dengan 

segera menjawab pertanyaan dari guru. Pada indikator 6 hanya dua deskriptor 

yang tampak yaitu menjawab pertanyaan dengan lantang dan dengan kalimat yang 

jelas. Dan pada indikator 7 mendapat skor 4 dari empat deskriptor yang tampak 

yaitu menyebutkan hal-hal yang masih belum dipahami, memperhatikan guru 

mengulangi hal-hal yang belum dipahami dan mengerjakan evaluasi, menerima 

pekerjaan rumah dan tenang saat berdoa bersama. Masih ada hal-hal yang perlu 
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diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Namun masih ada hal-hal yang perlu 

diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. 

a. Masih ada siswa yang gaduh saat guru menjelaskan materi 

b. Ada beberapa siswa yang mengobrol dengan temannya 

c. Masih ada siswa yang tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

atau menjawab dengan waktu yang agak lama, bahkan ada siswa yang tidak 

inisiatif menjawab petanyaan dari guru 

d. Beberapa siswa tidak berinteraksi dengan guru 

e. Beberapa siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak merespon guru 

atau justru gaduh di kelas 

f. Sebagian besar siswa tidak memperhatikan penyampaian hasil diskusi dari 

kelompok lain 

g. Beberapa siswa tidak memperhatikan guru saat memberitahukan materi yang 

akan dipelajari 

4.2.2.4.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa sudah meningkat menjadi 72%  atau 28 siswa sudah 

tuntas belajar dan 28% siswa masih belum tuntas belajar dengan nilai tertinggi 95, 

nilai terendah 45 dan rata-rata nilai 74,49. Walaupun telah terjadi peningkatan 

ketuntasan sebesar 13% tetapi ketuntasan yang dicapai belum memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75%. 

4.2.2.5 Revisi Siklus II 

Berdasarkan permasalahan yang masih ditemukan pada pelaksanaan siklus 

II, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 
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terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together masih perlu 

diperbaiki atau perlu diadakan perbaikan pada petemuan selanjutnya.  Berikut ini 

adalah perbaikan yang dilakukan untuk siklus III. 

4.2.2.5.1 Keterampilan Guru 

Hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk tindakan perbaikan pada 

pertemuan selanjutnya. 

a. Guru seharusnya memberikan pertanyaan kepada semua siswa baru menunjuk 

satu siswa 

b. Guru seharusnya mengingatkan siswa agar berkontribusi dalam penyelesaian 

tugas melalui diskusi 

c. Guru seharusnya lebih tegas kepada siswa agar mau berkelompok secara 

heterogen  

d. Guru seharusnya lebih tegas lagi kepada siswa yang gaduh 

e. Guru seharusnya memberikan semangat untuk kelompok yang masih kurang 

aktif 

4.2.2.5.2 Aktivitas Siswa 

a. Guru seharusnya mengingatkan siswa untuk tetap tenang 

b. Guru seharusnya menegur siswa yang mengobrol dengan temannya 

c. Guru seharusnya menegur dan mengajak berkomunikasi siswa yang belum 

berinteraksi dengan guru saat pembelajaran berlangsung 

d. Guru seharusnya menegur siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru 

dan tidak merespon guru, serta siswa yang gaduh di kelas agar tenang dan 

memperhatikan penjelasan guru 
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e. Guru seharusnya menegur dan mengingatkan agar semua siswa 

memperhatikan penyampaian hasil diskusi kelompok 

f. Guru seharusnya meminta siswa diam sejenak untuk memperhatikan guru saat 

memberitahukan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4.2.3 Deskripsi Data Penelitian Tindakan Siklus III 

Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Mei 2015 

dengan alokasi waktu 3x35 menit. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament 

dan Numbered Heads Together. Pada siklus III materi yang dibahas adalah jenis-

jenis sumber daya alam. Pelaksanaan siklus III dimulai dengan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

4.2.3.1 Perencanaan Siklus III 

Pelaksanaan siklus III dimulai dengan perencanaan sebelum melaksanakan 

pembelajaran. Berikut ini adalah perencanaan yang dibuat oleh peneliti. 

a. Memadukan hasil refleksi dari siklus I dan siklus II agar pelaksanaan siklus 

III lebih efektif 

b. Menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran IPS dengan materi 

macam-macam sumber daya alam. 

c. Menyiapkan sumber belajar berupa buku-buku pelajaran IPS kelas IV. 

d. Menyiapkan quiz, serta alat evaluai pembelajaran berupa tes tertulis 

e. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam penelitian model pembelajaran 

terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together. 
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f. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

4.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Pelaksanaan tindakan siklus III terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, 

dan kegiatan akhir. Berikut ini adalah paparan tentang kegiatan pembelajaran 

siklus III. 

a. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan siswa 

menjawabnya. Guru menanyakan kabar siswa. Selanjutnya guru meminta ketua 

kelas untuk memimpin berdoa bersama. Guru melakukan presensi dengan 

menanyakan apakah ada siswa yang tidak masuk. Guru melanjutkan pembelajaran 

dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Guru 

memberikan motivasi agar siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab. Guru bertanya, 

“kalian pernah pergi ke gunung?”. Ada beberapa siswa menjawab belum pernah. 

Guru melanjutkan pertanyaan, “dibidang apakah kegiatan ekonomi di daerah 

pegunungan?”. Beberapa siswa menjawab pertanian, perkebunan. Guru 

menjelaskan bahwa pegunungan cocok dalam bidang perkebunan, kemudian guru 

bertaanya “sekarang perkebunan apa saja yang ada di aerah perkebunan?”, semua 

siswa menjawab kopi, teh. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

siklus III yaitu macam-macam sumber daya alam. 

b. Kegiatan Inti (± 85 menit) 

 Kegiatan inti dimulai dengan menjelaskan materi awal sebagai pengantar . 

Pada awal pembelajaran siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan 
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materi awal yang sudah disampaikan. Setelah bertanya jawab yang berkaitan 

dengan materi awal, Siswa memperhatikan penjelasan guru. Siswa dibimbing 

untuk mencatat hal-hal penting saat guru menjelaskan materi. Sebelum 

memberikan tugas kepada siswa, guru mengingatkan kepada siswa bahwa tugas 

yang diberikan harus dikerjakan secara berkelompok dan harus bekerjasama. 

Siswa dikondisikan menjadi beberapa kelompok dengan setiap. Pengelompokkan 

siswa dilakukan secara heterogen yakni dalam satu kelompok terdapat siswa laki-

laki dan perempuan. Guru membagikan nomor kepala kepada masing-masing 

siswa dalam setiap kelompok dan menjelaskan prosedur pengerjaan tugas 

tersebut. Setiap kelompok melakukan turnamen dengan guru sebagai juri. Guru 

memberikan pertanyaan quiz kepada setiap kelompok, siswa yang dipanggil 

nomor kepala menjawab quiz mewakili kelompok. Setelah permainan/turnamen 

selesai, Guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan 

penghargaan kepada masing-masing kelompok yang berhasil memenangkan 

permainan. 

c. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

 Pada kegiatan akhir guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

bersama siswa. Selanjutnya siswa diberikan soal evaluasi. Guru memberikan 

waktu untuk siswa mengerjakan soal evaluasi. Siswa yang sudah selesai 

mengerjakan evaluasi mengumpulkan hasil pekerjaannya. Pada akhir 

pembelajaran guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pertemuan 

selanjutnya. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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4.2.3.3 Deskripsi Observasi Pelaksanaan Siklus III 

4.2.3.3.1 Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan siklus III pada 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament 

dan Numbered Heads Together pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Kota 

Semarang didapatkan data sebagai berikut. 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No. Indikator yang diamati Skor 

1. Melaksanakan pra pembelajaran dan 

pengkondisian kelas (Keterampilan membuka 

pelajaran) 

4 

2. Memberikan pertanyaan untuk menuntun proses 

berpikir siswa (Keterampilan bertanya) 
3 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(Keterampilan mengadakan variasi) 
3 

4. Menjelaskan materi pembelajaran 

(Keterampilan  menjelaskan) 4 

5. Membentuk kelompok diskusi (Keterampilan 

mengelola kelas) 
3 

6. Melakukan pendekatan pada siswa agar 

bekerjasama demi keberhasilan individu 

(Keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

3 

7. Membimbing siswa belajar secara berkelompok 

melalui diskusi kelompok (Keterampilan 

diskusi kelompok kecil) 
3 

8. Memberikan  penghargaan pada siswa yang 4 
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telah berhasil menang dalam turnamen 

(Keterampilan memberi penguatan) 

9. Memberikan kesimpulan, evaluasi, dan 

menutup pembelajaran (Keterampilan menutup 

pembelajaran) 
4 

Jumlah total perolehan skor 31 

Kategori Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.8, maka data hasil observasi keterampilan guru siklus 

III dapat disajikan dalam diagram batang berikut ini. 

 
Diagram 4.9: Diagram Perolehan Skor Keterampilan Guru Siklus III 

Keterangan: 

1. Melaksanakan pra pembelajaran dan pengkondisian kelas (Keterampilan 

membuka pelajaran) 

2. Memberikan pertanyaan untuk menuntun proses berpikir siswa (Keterampilan 

bertanya) 

3. Menyampaikan model pembelajaran (Keterampilan mengadakan variasi) 
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4. Menjelaskan materi pembelajaran (Keterampilan  menjelaskan) 

5. Membentuk kelompok diskusi (Keterampilan mengelola kelas) 

6. Melakukan pendekatan pada siswa agar bekerjasama demi keberhasilan 

individu (Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) 

7. Membimbing siswa belajar secara berkelompok melalui diskusi kelompok 

(Keterampilan diskusi kelompok kecil. 

8. Memberikan  penghargaan pada siswa yang telah berhasil menang dalam 

turnamen (Keterampilan memberi penguatan) 

9. Memberikan kesimpulan, evaluasi, dan menutup pembelajaran (Keterampilan 

menutup pembelajaran) 

Berdasarkan tabel 4.11 dan gambar 4.9 yang dipaparkan dapat dilihat 

bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran IPS model pembelajaran terpadu 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together dapat dikatakan sangat 

baik. Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari jumlah skor yang diperoleh 

yaitu sebesar 31 dengan kategori sangat baik. Berikut ini adalah rincian untuk 

setiap indikator. 

a. Melaksanakan pra pembelajaran dan pengkondisian kelas (Keterampilan 

membuka pelajaran) 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 berdasarkan empat dari 

keempat deskriptor yang tampak yaitu guru sudah membimbing siswa untuk 

berdoa, melakukan presensi, melakukan apersepsi, dan mengemukakan tujuan 

pembelajaran. 
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b. Memberikan pertanyaan untuk menuntun proses berpikir siswa (Keterampilan 

bertanya) 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari empat 

deskriptor yang tampak yaitu menjelaskan materi awal sebagai pengantar, 

memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, memberikan waktu 

berpikir siswa untuk menjawab pertanyaan. Hanya ada satu deskriptor yang tidak 

tampak yaitu memberikan pertanyaan kepada semua siswa baru menunjuk satu 

siswa, guru seharusnya memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa terlebih 

dahulu baru menunjuk satu siswa. 

c. Menyampaikan model pembelajaran (Keterampilan membuka pembelajaran) 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari empat 

deskriptor yang tampak yaitu menyampaikan tujuan dari model pembelajaran, 

menyiapkan media pembelajaran, dan menarik perhatian siswa. Guru masih 

belum menyampaikan model pembelajaran yang akan digunakan dan seharusnya 

guru menyampaikan model pembelajaran yang akan digunakan terlebih dahulu 

kepada siswa. 

d. Menjelaskan materi pembelajaran (Keterampilan  menjelaskan) 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 berdasarkan dari empat 

deskriptor yang tampak yaitu menyampaikan materi yang akan dipelajari, 

menyajikan materi sesuai dengan indikator, menyampaikan materi dengan kalimat 

yang jelas dan mudah dipahami, dan menjelaskan materi dengan media sehingga. 

e. Membentuk kelompok diskusi (Keterampilan mengelola kelas) 
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Pada indikator ini guru memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari empat 

mengkondisikan siswa untuk berkelompik dengan 4-5 anggota, mengatur tempat 

duduk setiap kelompok, dan memberikan nama kelompok. Satu deskriptor yang 

tidak tampak adalah pengelompokan secara heterogen, sehingga guru hanya 

mendapat skor 3 dari 4. 

f. Melakukan pendekatan pada siswa agar bekerjasama demi keberhasilan 

individu (Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) 

Pada indikator ini guru hanya memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari 

empat deskriptor yang tampak yaitu menjelaskan kepada siswa untuk bekerjasama 

dalam mengerjakan tugas, memberikan semangat dan motivasi kepada siswa agar 

bekerjasama, mengamati kegiatan siswa dalam berdiskusi kelompok, dan Satu 

deskriptor yang tidak tampak adalah mengingatkan siswa agar berkontribusi 

dalam diskusi, sehingga guru hanya mendapat skor 3 dari 4. 

g. Membimbing siswa belajar secara berkelompok melalui diskusi kelompok 

(Keterampilan diskusi kelompok kecil) 

Pada indikator ini guru hanya memperoleh skor 3 berdasarkan tiga dari 

empat deskriptor yang tampak yaitu menanyakan apakah ada kesulitan yang 

dialami selama diskusi, memberikan penjelasan terkait prosedur pengerjaan tugas 

dan memberikan waktu untuk mengerjakan tugas. Guru belum memberikan 

kesempatan siswa berpartisipasi menyampaikan pendapat di dalam kelompok. 

Sehingga guru hanya memperoleh skor 3 dari 4. 

h. Memberikan penghargaan pada siswa yang telah mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya (Keterampilan memberi penguatan) 
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Pada indikator ini guru hanya memperoleh skor 4 berdasarkan empat 

deskriptor yang tampak yaitu memberikan pujian pada setiap kelompok, 

memberikan semangat pada kelompok yang belum berhasil, memberikan pujian 

kepada setiap kelompok, dan memberikan semangat untuk kelompok yang masih 

kurang aktif. 

i. Memberikan kesimpulan, evaluasi, dan menutup pembelajaran (Keterampilan 

menutup pembelajaran) 

Pada indikator ini guru memperoleh skor 4 berdasarkan empat dari empat 

deskriptor yang tampak yaitu menanyakan kepada siswa hal-hal yang masih 

belum dipahami, bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, 

memberikan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa dan memberitahukan 

kepada siswa materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

4.2.3.3.2 Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari analisis data hasil 

pengamatan guru terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS 

melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together. Pengamatan dilakukan dengan instrumen berupa lembar 

pengamatan aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan. Data hasil observasi 

tentang aktivitas siswa pada siklus III dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

 

No 

 

Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 

 

Jumlah 

1 2 3 4 

1 Mengamati guru saat membuka pelajaran  √   4 

2 Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru    √ 3 

3 Mendengar dan menyimak penjelasan materi dari guru   √  4 

4 Brekelompok sesuai pengelompokan yang dibuat oleh 

guru 

  √  4 

5 Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok   

 

√  3 

6 Menyampaikanjawaban saat permainan  √   2 

7 Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan 

evaluasi 

   √ 4 

 Jumlah Skor     24 

Jumlah skor = 24 kategori SB 

Berdasarkan tabel 4.9, maka data hasil observasi aktivitas siswa siklus III 

dapat disajikan dalam diagram batang berikut ini. 
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Diagram 4.10: Diagram Perolehan Skor Aktivitas Siswa Siklus III 

 

Keterangan:  

1. Mengamati guru saat membuka pelajaran 

2. Menjawab apresepsi yang diberikan oleh guru 

3. Mendengarkan dan menyimak penjelasan matari dari guru  

4. Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat oleh guru 

5. Melakukan diskusi kelompok 

6. Menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kelompok 

7. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan soal evaluasi 

Berdasarkan tabel 4.12 dan gambar 4.10 dapat dilihat bahwa aktivitas 

siswa selama pelaksanaan siklus III menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut 

dapat dilihat dari jumlah rata-rata dari skor yang diperoleh selama pembelajaran 

IPS berlangsung yaitu 24 yang masuk ke dalam kategori baik. Namun dalam 

pelaksanaan siklus I ini ada tiga siswa yang tidak masuk karena sakit dan ijin 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
sk

o
r 

indikator 1

indikator 2

indikator 3

indikator 4

indikator 5

indikator 6

indikator 7



135 
 

 
 

keperluan keluarga, sehingga data yang diperoleh berasal dari 37 siswa saja. 

Berikut ini adalah deskripsi perolehan skor setiap indikator. 

a. Mengamati guru saat membuka pelajaran 

Pada indikator ini siswa hanya mendapatkan skor 4 dilihat dari dua 

deskriptor yang tampak dari empat deskriptor yaitu siswa memperhatikan guru 

saat melakukan apresepsi, memperhatikan guru saat motivasi, siswa kondusif, dan 

mengamati penjelasan tujuan penjelasan. 

b. Menjawab apresepsi yang diberikan oleh guru 

 Pada indikator ini siswa hanya mendapatkan skor 3 dilihat dari tiga 

desktiptor yang tampak yaitu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

meskipun ada beberapa yang tidak merespon, inisiatif menjawab pertanyaan tanpa 

ditunjuk oleh guru, menggunakan waktu yang cukup singkat untuk menjawab 

pertanyaan. Satu deskriptor yang belum tampak yaitu siswa kurang berinteraksi 

dengan guru, siswa hanya berinteraksi dengan guru hanya saat diberikan 

pertanyaan saja. Sehingga pada indikator ini hanya mendapatkan skor 3 dari 4. 

c. Mendengarkan dan menyimak penjelasan matari dari guru 

 Pada indikator ini siswa hanya memperoleh skor 4 dilihat dari empat 

deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan penjelasan materi, antusias terhadap 

materi, dan memahami materi berdasarkan dari hasil belajar dan pada saat 

permainan, sebagian besar siswa mampu menjawab sesuai dengan indikator 

materi, dan siswa tidak menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi. 
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d. Berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat oleh guru 

 Pada indikator ini siswa memperoleh skor 4 berdasarkan dari empat 

deskriptor yang tampak yaitu siswa berkelompok sesuai kelompok yang telah 

ditentukan, siswa duduk pada kelompoknya, siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya, dan siswa kondusif dalam pembentukan kelompok, meskipun 

masih ada siswa yang tidak cocok dan tidak mau dengan beberapa siswa sehingga 

namun sebagian besar besar siswa sudah kondusif. 

e. Melakukan diskusi kelompok 

 Pada indikator tersebut siswa hanya memperoleh skor 3 dari 4, dilihat dari 

tiga deskriptor yang tampak, siswa bekerjasama saat diskusi, siswa berdiskusi saat 

menjawab quiz dalam permainan, dan siswa dengan segera menjawab pertanyaan. 

Satu deskriptor yang tidak tampak yaitu masih ada siswa yang belum 

berkontribusi dalam diskusi bersama kelompoknya. 

f. Menyampaikan jawaban dari hasil diskusi 

 pada indikator ini siswa hanya memproleh skor 2 dari 4, dilihat dari dua 

deskriptor yang tampak yaitu mempresentasikan hasil diskusi dan menjawab 

pertanyaan saat permainan, dan menjawab pertanyaan dengan kalimat yang jelas. 

Dua deskriptor yang belum tampak yaitu siswa kurang percaya diri saat menjawab 

dan menanggapi jawaban dari kelompok lain, ini terlihat dari siswa yang masih 

ragu-ragu dalam menjawab meskipun menjawab dengan suara lantang. 

g. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan evaluasi 

 indikator ini siswa memperoleh skor 4 dilihat dari empat deskriptor yang 

tampak yaitu menyebutkan hal-hal yang masih belum dipahami, memperhatikan 
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guru saat guru mengulangi hal-hal yang belum dipahami, mengerjakan evaluasi, 

dan berdoa bersama. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dan didukung hasil catatan 

lapangan menunjukkan aktivitas siswa yang baik, ditunjukkan bahwa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran melalui model pembelajaran terpadu Teams Games 

Tournament dan Numbered Heads Together memperoleh skor 24. Berdasarkan 

perolehan skor pada siklus III dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa selama 

pembelajaran masuk ke dalam kategori baik.  

4.2.3.3.3 Hasil Belajar 

Hasil Belajar Kognitif 

Data hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil nilai soal evaluasi 

yang diberikan pada akhir pertemuan siklus II. Instrumen yang digunakan berupa 

tes tertulis. Hasil analisis data hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Analisis Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus III 

No. Keterangan Data Siklus III 

1. Nilai terendah 50 

2. Nilai tertinggi 95 

3. Jumlah siswa tuntas 30 

4. Jumlah siswa tidak tuntas 8 

5. Persentase ketuntasan 78,95% 

6. Persentase ketidaktuntasan 21,05,% 

7. Rata-rata 78,37 
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Data hasil belajar siswa pada tabel 4.10 dapat disajikan dalam diagram 

batang berikut ini. 

 
Diagram 4.11: Diagram Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus III 

Data persentase ketuntasan hasil belajar klasikal siswa disajikan dalam 

bentuk diagram batang sebagai berikut. 

 
Diagram 4.12: Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Kognitif 
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Berdasarkan tabel 4.13, gambar 4.11, gambar 4.12 dapat dilihat bahwa 

setelah pelaksanaan siklus III nilai rata-rata meningkat menjadi 81,41 dengan nilai 

terendah 50 dan nilai tertinggi 100. Persentase ketuntasan 79,49% dan 20,51% 

masih belum mencapai ketuntasan minimal. Ketuntasan belajar kognitif yang 

telah dicapai sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75%. 

4.2.3.3.4 Paparan Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi gambaran kegiatan guru dan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Pada siklus III catatan lapangan ditulis oleh teman 

sejawat. Pada kegiatan awal guru sudah memberikan motivasi kepada siswa. Pada 

kegiatan inti guru sudah dilaksanakan dengan bantuan media dengan baik. Pada 

siklus III ini siswa terlihat lebih kondusif dan aktif. 

4.2.3.4 Refleksi Siklus III 

Berdasarkan analisis data pada siklus III diperoleh data berupa hasil 

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

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament 

dan Numbered Heads Together. Data yang telah diperoleh adalah sebagai berikut. 

4.2.3.4.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together meningkat 

dibandingkan dengan siklus II. Skor yang diperoleh pada siklus III meningkat 

sebesar 2 menjadi 31 yang masuk ke dalam kategori sangat baik. Pencapaian skor 
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tersebut menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sudah 

berhasil dicapai yaitu sekurang-kurangnya baik dengan skor >22,5 - 30,5. 

4.2.3.4.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui melalui model 

pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together 

meningkat dibandingkan dengan siklus II. Skor yang diperoleh pada siklus III 

meningkat sebesar 3 menjadi 24 yang masuk ke dalam kategori baik. Pencapaian 

skor tersebut menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

sudah berhasil dicapai yaitu sekurang-kurangnya baik dengan skor 24-28. 

4.2.3.4.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar dalam pembelajaran IPS melalui tipe pembelajaran Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together pada siklus III sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 78,37% atau 30 siswa 

dari 38 siswa tuntas belajar dan 21,62% atau 8 siswa dari 38 siswa belum tuntas 

belajar. Rata-rata nilai siswa adalah 78,37. Pencapaian pada siklus III sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75% siswa 

tuntas belajar dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 65. 

4.2.3.5 Revisi Siklus III 

Berdasarkan hasil refleksi data yang diperoleh dari hasil observasi 

pelaksanaan tindakan pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together pada siklus III, seluruh 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sudah tercapai. Jadi, penelitian dapat 

dihentikan dan mutu pembelajaran tetap ditingkatkan. 
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4.2.3.6 Rekapitulasi Data Hasil Pelaksanaan Tindakan 

Berdasarkan deskripsi hasil observasi pelaksanaan pembelajaran IPS 

melalui model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together 

dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar pada setiap siklus. Berikut ini adalah rekapitulasi data hasil 

penelitian siklus I, siklus II, dan siklus III. 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Data Siklus I, Siklus II, Siklus III 

No. Aspek yang diamati 
Pencapaian 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Keterampilan guru 27 29 31 

2. Aktivitas siswa 17 21 24 

3. 
Hasil belajar siswa (persentase 

ketuntasan klasikal) 
62% 71% 79,49% 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat peningkatan aspek yang diteliti pada 

setiap siklus. Berikut ini deskripsi pencapaian untuk setiap aspek. 

1. Keterampilan Guru 

 Pada aspek keterampilan guru siklus I skor yang diperoleh sebesar 27, 

pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 29, dan pada siklus III kembali terjadi 

peningkatan menjadi 31. Peningkatan pencapaian pada setiap siklus dapat dilihat 

pada diagram berikut. 
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Diagram 4.13: Diagram Perolehan Skor Keterampilan Guru 

Peningkatan perolehan skor tersebut dapat diperjelas melalui grafik berikut ini. 

 
Diagram 4.14: Grafik Peningkatan Keterampilan Guru 

 

2. Aktivitas Siswa 

 Pada aspek aktivitas siswa siklus I skor yang diperoleh sebesar 17 

kemudian meningkat pada siklus II menjadi 21 dan pada siklus III meningkat 

menjadi 24. Berdasarkan hasil observasi, berikut ini merupakan gambaran 
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peningkatan perolehan skor pada aspek aktivitas siswa yang dapat dilihat pada 

diagram. 

 

Diagram 4.15: Diagram Perolehan Skor Aktivitas Siswa 

Peningkatan tersebut dapat diperjelas pada grafik berikut ini. 

 

Diagram 4.16: Grafik Peningkatan Aktivitas Siswa 
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3. Hasil Belajar 

 Aspek terakhir yang dibahas adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar 

meliputi hasil belajar kognitif dan afektif. Hasil belajar kognitif diperoleh dari 

hasil soal evaluasi pada setiap akhir pembelajaran. Sedangkan hasil belajar afektif 

diperoleh dari hasil observasi guru terhadap siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

Hasil Belajar Kognitif 

 Hasil belajar kognitif pada pra siklus persentase ketuntasan belajar yang 

dicapai hanya 20.5% (8 siswa) dan persentase ketidaktuntasan sebesar 79.5%. 

Pada siklus I persentase ketuntasan belajar yang dicapai adalah 62% (24 siswa) 

dan siswa yang belum mengalami ketuntasan belajar sebesar 48% (15 siswa). 

Pada siklus II terjadi peningkatan pada pencapaian ketuntasan belajar menjadi 

71% (27siswa) dan 29% (11 siswa) masih belum tuntas belajar. Pada siklus III 

persentase ketuntasan belajar  kembali meningkat menjadi 79,49% (31 siswa) dan 

persentase ketidaktuntasan belajar sebesar 20,51% (8 siswa). Pada setiap siklus 

selalu terjadi peningkatan persentase ketuntasan belajar klasikal. Berikut ini 

adalah rekapitulasi hasil belajar pada pra siklus, siklus I, siklus II, dan siklus III. 

Tabel 4.11 

 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Pada Pra Siklus, Siklus I, Siklus II, dan 

Siklus III 

No. Pencapaian 
Pra 

Siklus 
Siklus I Siklus II 

Siklus 

III 

1. Nilai terendah 50 40 45 50 

2. Nilai tertinggi  90 80 95 95 



145 
 

 
 

3. Jumlah siswa tuntas 8 21 28 30 

4. Jumlah siswa tidak tuntas 30 15 11 8 

5. Persentase ketuntasan 20,5% 58,33% 71,80% 78,38% 

6. Persentase ketidaktuntasan 79,5% 41,67% 28,20% 21,62% 

7. Rata-rata 65,12 71,94 74,49 78,37 

 Berdasarkan data pada tabel 4.17, rekapitulasi nilai terendah, nilai 

tertinggi, jumlah siswa tuntas, jumlah siswa tidak tuntas, dan rata-rata dapat 

diperjelas dengan diagram pada gambar 4.17. 

 

Diagram 4.17: Diagram Rekapitulasi Data Hasil Belajar Siswa Pada Pra Siklus, 

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 
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Sedangkan rekapitulasi persentase ketuntasan hasil belajar siswa dapat 

diperjelas dengan diagram pada gambar 4.18 berikut. 

 

Diagram 4.18: Diagram Rekapitulasi Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Pada Pra Siklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

Berdasarkan pemaparan data maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games 

Tournament dan Numbered Heads Together pada siswa kelas IV SDN Patemon 

01 Kota Semarang berhasil, kualitas pembelajaran yang dikaji meliputi tiga aspek 

yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar telah mencapai bahkan 

melebihi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Sehingga penelitian ini 

dihentikan pada siklus III dan selanjutnya kualitas pembelajaran yang telah 

dicapai dapat dipertahankan. 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan dalam pemaknaan temuan ini didasarkan pada temuan hasil 

pengamatan mengenai keterampilan guru,aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games 

Tournament dan Numbered Heads Together pada siswa kelas IV SDN Patemon 

01 Kota Semarang. 

4.3.1.1 Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan secara keseluruhan mengenai keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games 

Tournament dan Numbered Heads Together mengalami peningkatan dari siklus I, 

siklus II, sampai siklus III. Peningkatan tersebut terjadi secara bertahap. 

Peningkatan keterampilan guru dapat diperjelas pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 

Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Guru Pada Siklus I, Siklus II, dan 

Siklus III 

No. Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1. 

Melaksanakan pra pembelajaran 

dan pengkondisian kelas 

(Keterampilan membuka pelajaran) 

4 4 4 

2. 

Memberikan pertanyaan untuk 

menuntun proses berpikir siswa 

(Keterampilan bertanya) 
4 3 3 

3. 

Menyampaikan model 

pembelajaran (Keterampilan 

membuka pelajaran) 
3 3 3 
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4. 

Menjelaskan materi pembelajaran 

(Keterampilan  menjelaskan) 3 3 4 

5. 

Membentuk kelompok diskusi 

(Keterampilan mengelola kelas) 2 3 3 

6. 

Melakukan pendekatan pada siswa 

agar bekerjasama demi keberhasilan 

individu (Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan) 
2 3 3 

7. 

Membimbing siswa belajar secara 

berkelompok melalui diskusi 

kelompok (Keterampilan diskusi 

kelompok kecil) 
3 3 3 

8. 

Memberikan  penghargaan pada 

siswa yang telah mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya 

(Keterampilan memberi penguatan) 
2 3 4 

9. 

Memberikan kesimpulan, evaluasi, 

dan menutup pembelajaran 

(Keterampilan menutup 

pembelajaran) 
4 4 4 

Jumlah total perolehan skor 27 29 31 

Kriteria Baik baik 
Sangat 

baik 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.19, peningkatan keterampilan guru pada 

setiap siklus dapat diperjelas dengan diagram pada gambar 4.19 berikut. 
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Diagram 4.19: Diagram Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Guru 

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.19 dan gambar 4.19, keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tourbament 

dan Numbered Heads Together siklus I, siklus II, dan siklus III menunjukkan 

bahwa: 

1. Melaksanakan pra pembelajaran (Keterampilan membuka pelajaran) 
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III skor yang diperoleh guru bertahan pada angka 4. Hal ini berdasarkan pada 4 
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melakukan presensi, melakukan apersepsi, mengemukakan tujuan pembelajaran, 

dan memberikan motivasi. 

Pada kegiatan pembelajaran guru membuka pembelajaran dengan 
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dipelajari, sehingga siswa menjadi fokus terhadap materi yang akan disampaikan 

oleh guru. Kegiatan apersepsi dilakukan guru dengan cara bertanya jawab 

mengenai materi sebelumnya, dapat juga dengan mengaitkan dengan kejadian 

atau pengalaman yang pernah dialami oleh siswa. Kegiatan membuka pelajaran 

tersebut sesuai dengan pendapat Usman (2013: 92-93) yang menyebutkan 

komponen membuka pelajaran yaitu menarik perhatian siswa, menimbulkan 

morivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-

materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah 

dikuasai siswa. 

2. Memberikan pertanyaan untuk menuntun proses berpikir siswa (Keterampilan 

bertanya) 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I, skor yang 

diperoleh guru adalah 4, kemudian pada siklus II guru memperoleh skor 3. Pada 

siklus III skor meningkat menjadi 4. Hal ini berdasarkan pada 4 deskriptor yang 

muncul, yaitu menjelaskan materi awal sebagai pengantar, memberikan 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi, memberikan pertanyaan kepada semua 

siswa baru menunjuk satu siswa, dan memberikan waktu berpikir siswa untuk 

menjawab pertanyaan. 

 Selama pembelajaran berlangsung guru melakukan interaksi dengan siswa 

salah satunya adalah dengan cara bertanya jawab tentang materi yang sedang 

dibahas. Pertanyaan yang diberikan ditujukan untuk semua siswa selanjutnya 

difokuskan untuk siswa yang ditunjuk untuk menjawab. Guru memberikan waktu 

untuk berpikir siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat guru bertanya terlihat 
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antusias siswa untuk menjawab. Seperti yang diungkapkan Usman (2013: 74) 

bahwa dalam proses belajar-mengajar, bertanya memainkan peranan penting 

sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat 

pula akan memberikan dampak positif, yaitu: (a) meningkatkan partisipasi siswa 

dalam kegiatan belajar-mengajar; (b) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu 

siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan; (c) 

mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa sebab berpikir itu sendiri 

sesungguhnya adalah bertanya; (d) menuntun proses berpikir siswa; (e) 

memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas . 

 Kegiatan bertanya yang telah dilaksanakan guru sesuai dengan pendapat 

Winataputra (7.8-7.14) yaitu mencakup komponen keterampilan dasar 

(mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, 

pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu untuk berpikir, dan 

pemberian tuntutan) dan komponen keterampilan bertanya lanjut (pengubahan 

tuntutan kognitif menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, 

penggunaan pertanyaan pelacak, dan peningkatan terjadinya interaksi). 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran (Keterampilan mengadakan variasi) 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I, skor yang 

diperoleh guru adalah 3, kemudian pada siklus II tetap bertahan 3. Pada siklus III 

skor yang diperoleh guru bertahan pada angka 3. Hal ini berdasarkan pada 3 

deskriptor yang muncul, yaitu guru menyampaikan tujuan dari model 

pembelajaran, guru menyiapkan media pembelajaran, dan menarik perhatian 

siswa melalui media. 
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 Guru melaksanakan kegiatan variasi dengan menampilkan media. Media 

yang digunakan guru adalah gambar. Hal ini sesuai dengan pendapat Winataputra 

(2007: 7.47-7.52) yang menyebutkan tiga komponen keterampilan mengadakan 

variasi yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi pola interaksi dan kegiatan, 

serta variasi penggunaan alat bantu pengajaran yang meliputi alat atau bahan yang 

dapat didengar, dilihat, dan dimanipulasi. 

4. Menjelaskan materi pembelajaran (Keterampilan  menjelaskan) 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I, skor yang 

diperoleh guru adalah 3, kemudian pada siklus II masih tetap bertahan skor 3. 

Pada siklus III skor yang diperoleh guru meningkat menjadi 4. Hal ini 

berdasarkan pada 4 deskriptor yang muncul, yaitu menyajikan materi sesuai 

dengan indikator, menyampaikan materi yang akan dipelajari, menjelaskan materi 

sesuai dengan media, dan menyampaikan materi dengan kalimat yang jelas dan 

mudah dipahami. 

 Penjelasan materi yang dilakukan guru harus sesuai dengan materi yang 

telah direncanakan. Siswa akan lebih mudah memahami materi jika disertai 

contoh yang dapat membantu mereka mengingat materi. Pengulangan dan 

penekanan materi dapat dilakukan guru agar siswa menyerap hal-hal penting dan 

dapat memaknainya. Dalam menjelaskan materi, hal yang paling penting adalah 

penggunaan kalimat yang mudah dipahami oleh siswa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Winataputra (2007: 7.16-7.65) tentang komponen keterampilan 

menjelaskan yaitu merencanakan penjelasan dan menyajikan penjelasan yang 
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mencakup (kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan 

balikan). 

5. Membentuk kelompok diskusi (Keterampilan mengelola kelas) 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I, skor yang 

diperoleh guru adalah 2, kemudian pada siklus II meningkat menjadi skor 3. Pada 

siklus III skor bertahan yaitu 3. Hal ini berdasarkan pada 4 deskriptor yang 

muncul, yaitu Mengkondisikan siswa untuk  berkelompok dengan anggota 4-5 

siswa, pengelompokan secara heterogen, mengatur tempat duduk setiap kelompok 

dan memberikan nama kelompok kepada masing-masing kelompok. 

 Pengelompokan yang dilakukan guru harus bersifat adil. Jumlah siswa 

dalam setiap kelompok hendaknya sama dan heterogen. Di dalam satu kelompok 

terdapat siswa yang memiliki kemampuan lebih agar dapat membantu teman lain 

yang kurang memahami materi. Hal ini dapat membantu pencapaian tujuan 

pembelajaran bagi setiap siswa. Guru mengatur tempat duduk siswa untuk 

menghindari siswa yang tidak berdiskusi bersama di dalam kelompok. Kegiatan 

pengelolaan kelas tersebut sesuai dengan pendapat Djamarah (2005: 144-145) 

yang menyatakan pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses interaksi edukatif. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan 

untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya 

proses interaktif edukatif. 

6. Melakukan pendekatan pada siswa agar bekerjasama demi keberhasilan 

individu (Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) 
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Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I, skor yang 

diperoleh guru adalah 2, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 3. Pada 

siklus III skor yang diperoleh guru bertahan dengan skor 3. Hal ini berdasarkan 

pada 3 deskriptor yang muncul, yaitu menjelaskan kepada siswa untuk 

bekerjasama dalam mengerjakan tugas, mengamati kegiatan siswa dalam 

berdiskusi kelompok, dan mengingatkan siswa agar berkontribusi dalam 

penyelesaian tugas melalui diskusi. 

 Selama kegiatan berkelompok guru mendampingi siswa. Guru 

menjelaskan kepada siswa untuk bekerjasama dalam mengerjakan tugas 

kelompok. Guru berkeliling mendekati siswa dan mengamati jalannya diskusi. 

Siswa diorganisasikan agar berkontribusi dalam penyelesaian tugas. Hal ini sesuai 

dengan komponen mengajar kelompok kecil dan perorangan menurut Winataputra 

(2005: 164) yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, 

keterampilan mengorganisasikan, keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar, serta keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. 

7. Membimbing siswa belajar secara berkelompok melalui diskusi kelompok 

(Keterampilan diskusi kelompok kecil) 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I, skor yang 

diperoleh guru adalah 3, kemudian pada siklus II bertahan pada angka 2. Pada 

siklus III skor yang diperoleh guru bertahan 3. Hal ini berdasarkan pada 3 

deskriptor yang muncul, yaitu menanyakan apakah ada kesulitan yang dialami 

selama diskusi, memberikan penjelasan terkait prosedur pengerjaan tugas, dan 

memberikan waktu untuk mengerjakan tugas. 
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 Guru sudah membentuk kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas 

kelompok. Sebelum siswa mengerjakan tugas, guru menjelaskan prosedur 

pengerjaan tugas agar siswa lebih mudah memahami maksud tugas yang 

diberikan. Guru juga melibatkan diri dalam kegiatan diskusi kelompok sebagai 

fasilitator. Jika ada kesulitan siswa dapat bertanya kepada guru. Komponen 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil menurut Winataputra (2007: 

8.21) yaitu memusatkan perhatian, memperjelas masalah atau uraian pendapat, 

menganalisis pandangan, meningkatkan uraian, menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi, dan menutup diskusi. Komponen yang sudah terlihat adalah 

komponen memperjelas masalah atau uraian pendapat karena skor yang dicapai 

guru belum mencapai 4. 

8. Memberikan  penghargaan pada siswa yang telah berhasil menang dalam 

turnamen (Keterampilan memberi penguatan) 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I, skor yang 

diperoleh guru adalah 2, kemudian pada siklus II meningkat menjadi skor 3. Pada 

siklus III skor yang diperoleh guru meningkat menjadi 4. Hal ini berdasarkan pada 

4 deskriptor yang muncul, yaitu membimbing siswa untuk mempresentasikan 

hasil kerjakelompoknya secara jelas dan benar, memberikan pujian kepada 

kelompok yang berprestasi, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi yang telah dilakukan, dan memberikan semangat 

untuk kelompok yang masih kurang aktif. 

 Setelah kegiatan diskusi kelompok, siswa mempresentasikan hasil diskusi 

ke depan kelas. Guru memberikan pujian kepada kelompok yang berprestasi dan 
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memberikan semangat untuk siswa yang kurang aktif. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Winataputra (2007: 7.29) yang menjelaskan bahwa penguatan adalah 

respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, yang 

dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perilaku atau perbuatan yang 

dianggap baik tersebut. Penguatan yang diberikan dapat berupa penguatan verbal 

dan nonverbal. 

9. Memberikan kesimpulan, evaluasi, dan menutup pembelajaran (Keterampilan 

menutup pembelajaran) 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I, skor yang 

diperoleh guru adalah 4, kemudian pada siklus II bertahan 4. Pada siklus III skor 

yang diperoleh guru masih bertahan pada angka 4. Hal ini berdasarkan pada 4 

deskriptor yang muncul, yaitu menanyakan kepada siswa hal-hal yang masih 

belum dipahami, bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, 

memberikan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa, dan memberitahukan 

kepada siswa materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

 Pada kegiatan akhir pembelajaran ini guru sudah melakukan 4 deskriptor 

yang merupakan keterampilan menutup pelajaran. Hal-hal yang dilakukan guru 

sesuai dengan pendapat Usman (2013: 93) yang menyatakan bahwa usaha 

menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang 

apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan 

tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar. 

Sesuai data yang dipaparkan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

keterampilan guru pada setiap siklus yang telah dilaksanakan. Pada siklus I skor 
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yang diperoleh 27 dengan kriteria baik. Pada siklus II meningkat menjadi 29 

dengan kriteria baik. Selanjutnya pada siklus III kembali meningkat menjadi 31 

dengan kriteria sangat baik. Jadi, dapat dibuktikan bahwa model pembelajaran 

terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

4.3.1.2 Hasil Observasi Peningkatan Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa didukung dari hasil catatan lapangan pada 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament 

dan Numbered Heads Together dari siklus I, siklus II, sampai siklus III 

mengalami peningkatan. Secara lebih jelas peningkatan tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.20. 

Tabel 4.13 

Hasil Observasi Peningkatan Aktivitas Siswa Pada Siklus I, Siklus II, 

Siklus III 

No. 
Indikator Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1. 

Mengamati guru saat membuka pelajaran 

(aktivitas mendengarkan dan aktivitas 

mental) 

1 2 4 

2. 
Menjawab apresepsi yang diberikan oleh 

guru 3 3 3 

3. 
Mendengarkan dan menyimak materi 

yang disajikan (Aktivitas mendengarkan) 3 3 4 

4. 
berkelompok sesuai pengelompokan 

yang dibuat guru (aktivitas motor) 3 3 4 

5. 
Melaksanakan diskusi kelompok 

(Aktivitas lisan dan aktivitas mental) 2 3 3 
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6. 
Menyampaikan jawaban saat permainan 

2 2 2 

7. 
Menyimpulkan materi bersama guru dan 

mengerjakan evaluasi 3 4 4 

Jumlah total perolehan skor 17 21 24 

Kriteria Cukup Baik 
Sangat 

Baik 

Berdasarkan data pada tabel 4.20, peningkatan aktivias siswa dapat 

diperjelas dengan diagram pada gambar 4.20 berikut. 

 
Diagram 4.20: Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Pada Siklus I,  

Siklus II, dan Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.20 dan gambar 4.20, hasil observasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran terpadu Teams Games 

Tournament dan Numbered Heads Together pada siklus I, siklus II, dan siklus III 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Mengamati guru saat membuka pelajaran (aktivitas mendengarkan dan 

aktivitas mental  
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Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada indikator ini, skor yang 

diperoleh pada siklus I adalah 1. Pada siklus I masih ada beberapa siswa yang 

tidak menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dari guru dan deskriptor 

memperhatikan motivasi dari guru tidak tampak karena guru tidak memberikan 

motivasi. Sedangkan pada siklus II skor yang diperoleh adalah 2. Pada siklus II 

terjadi peningkatan tetapi masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan 

apersepsi dari guru, tidak menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dari. 

Selanjutnya pada siklus III rata-rata skor yang diperoleh adalah 4. Berdasarkan 

deskriptor yang muncul yaitu siswa kondusif dan duduk di tempat duduknya 

sendiri, siswa memperhatikan apresepsi dari guru, siswa memperhatikan motivasi 

dan siswa mengamati penjelasan tujuan pembelajaran. 

 Kegiatan siswa saat mengamati guru membuka pelajaran termasuk dalam 

aktivitas mendengarkan (listening activities) dan aktivitas mental (mental 

activities). Aktivitas tersebut sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman, 

2011: 101) yang menyebutkan contoh listening activities meliputi mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato dan mental activities meliputi 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

b. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada indikator ini, skor yang 

diperoleh pada siklus I adalah 3. Pada siklus I hanya sebagian besar siswa yang 

sudah melaksanakan 4 deskriptor. Sedangkan pada siklus II skor yang diperoleh 

adalah 3. Pada siklus II tetap sama sebagian besar siswa sudah melaksanakan 4 
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deskriptor. Selanjutnya pada siklus III  skor yang diperoleh tetap sama yaitu 3 

berdasarkan tiga deskriptor yang muncul yaitu menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi, inisiatif menjawab tanpa ditunjuk dan menggunakan 

waktu yang cukup singkat untuk menjawab  

 Kegiatan siswa saat mengamati guru membuka pelajaran termasuk dalam 

aktivitas mental (mental activities). Aktivitas tersebut sesuai dengan pendapat 

Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) yang menyebutkan contoh mental 

activities meliputi menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. 

c. Memperhatikan materi yang disajikan (Aktivitas mendengarkan) 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada indikator ini, skor yang 

diperoleh pada siklus I adalah 3. Pada siklus I sudah banyak siswa yang 

memperhatikan materi tetapi masih ada beberapa siswa yang gaduh di kelas. 

Sedangkan pada siklus II skor yang diperoleh tetap sama yaitu 3. Pada siklus II 

masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan materi dan gaduh di kelas. 

Selanjutnya pada siklus III skor yang diperoleh adalah 4 berdasarkan deskriptor 

yang muncul yaitu memperhatikan penjelasan materi, antusias terhadap materi, 

memahami materi dengan jelas dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan 

materi. 

 Kegiatan siswa saat mengamati guru membuka pelajaran termasuk dalam 

aktivitas mendengarkan (listening activities). Aktivitas tersebut sesuai dengan 

pendapat Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) yang menyebutkan contoh 

listening activities meliputi uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 
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d. berkelompok sesuai pengelompokan yang dibuat guru (aktivitas motor) 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada indikator ini, skor yang 

diperoleh pada siklus I adalah 3. Sedangkan pada siklus II skor yang diperoleh 

adalah 3. Selanjutnya pada siklus III skor yang diperoleh adalah 4 berdasarkan 

deskriptor yang muncul yaitu siswa kondusif dalam pembentukan kelompok, 

berkelompok sesuai arahan guru, siswa duduk ditempatnya dan siswa bekerjasama 

dengan kelompoknya. 

 Kegiatan siswa saat mengamati guru membuka pelajaran termasuk dalam 

aktivitas motor (motor activities). Aktivitas tersebut sesuai dengan pendapat 

Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) yang menyebutkan contoh motor activities 

meliputi melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

e. Melaksanakan diskusi kelompok (Aktivitas lisan dan aktivitas mental) 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada indikator ini, skor yang 

diperoleh pada siklus I adalah 2. Pada siklus I masih ada beberapa siswa yang 

tidak berkontribusi dalam diskusi kelompok. Sedangkan pada siklus II skor yang 

diperoleh adalah 3. Pada siklus II sudah mengalami peningkatan tetapi masih ada 

beberapa siswa yang tidak ikut berdiskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya pada 

siklus III skor yang diperoleh adalah 3 berdasarkan deskriptor yang muncul yaitu 

siswa bekerjasama dalam diskusi siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan 

saat permainan dan siswa segera menjawab pertanyaan dari guru. 

 Kegiatan siswa saat mengamati guru membuka pelajaran termasuk dalam 

aktivitas lisan (oral activities) dan aktivitas mental (mental activities). Aktivitas 
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tersebut sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) yang 

menyebutkan contoh oral activities meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi dan menal activities meliputi menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

f. Menyampaikan atau menjawab pertanyaan hasil diskusi 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada indikator ini, skor yang 

diperoleh pada siklus I adalah 2. Sedangkan pada siklus II skor yang diperoleh 

adalah 2 dengan kriteria baik. Selanjutnya pada siklus III skor yang diperoleh 

adalah 2 berdasarkan dua deskriptor yang tampak yaitu menjawab pertanyaan 

dengan lantang dan dengan kalimat yang jelas.  

 Kegiatan siswa saat mengamati guru membuka pelajaran termasuk dalam 

aktivitas mental (mental activities) dan aktivitas menulis (writing activities). 

Aktivitas tersebut sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) 

yang menyebutkan contoh mental activities meliputi menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan dan 

eriting activities meliputi menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin, 

mengerjakan tes. 

g. Menyimpulkan materi bersama guru dan mengerjakan evaluasi 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada indikator ini, skor yang 

diperoleh pada siklus I adalah 3. Pada siklus I masih ada beberapa siswa yang 

mengumpulkan evaluasi tidak tepat waktu. Sedangkan pada siklus II skor yang 

diperoleh adalah 4. Semua siswa sudah melaksanakan keempat deskriptor. 
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Selanjutnya pada siklus III skor yang diperoleh adalah 4 berdasarkan deskriptor 

yang muncul yaitu menyebutkan hal-hal yang masih belum dipahami, 

memperhatikan guru mengulangi hal-hal yang belum dipelajari, mengerjakan 

evaluasi dan berdoa bersama. 

 Kegiatan siswa saat mengamati guru membuka pelajaran termasuk dalam 

aktivitas mental (mental activities) dan aktivitas menulis (writing activities). 

Aktivitas tersebut sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) 

yang menyebutkan contoh mental activities meliputi menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan dan 

eriting activities meliputi menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin, 

mengerjakan tes. 

4.3.1.3 Hasil Observasi Peningkatan Hasil Belajar 

Hasil belajar kognitif pada penelitian ini diperoleh dari hasil soal evaluasi 

yang diberikan setiap akhir pembelajaran. Menurut Soedarto (dalam Solihatin, 

2013: 6) hasil belajar sebagai tingkat penguasaan suatu pengetahuan yang dicapai 

oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan. 

 Hasil belajar kognitif pada pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together 

pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Kota Semarang mengalami peningkatan 

pada setiap siklus. Berikut ini adalah peningkatan hasil belajar kognitif siswa pada 

siklus I, siklus II, dan siklus III. 
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Diagram 4.21: Diagram Hasil Observasi Peningkatan Hasil Belajar 

Kognitif Siswa Pada Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

Sedangkan rekapitulasi persentase ketuntasan hasil belajar siswa dapat 

diperjelas dengan diagram pada gambar 4.22 berikut. 

 
Diagram 4.22: Diagram Hasil Observasi Ketuntasan Hasil Belajar 

Kognitif Siswa Pada Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 
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Hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together 

mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 80, 

sedangkan rata-rata yang diperoleh adalah 71,94. Persentase ketuntasan belajar 

yang dicapai adalah 58,33% (21 siswa) dan siswa yang belum mengalami 

ketuntasan belajar sebesar 41,67% (15 siswa). Pada siklus II terjadi peningkatan, 

nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 95, nilai rata-rata 74,49. Pencapaian 

ketuntasan belajar menjadi 72% (27 siswa) dan 28% (11 siswa) masih belum 

tuntas belajar. Pada siklus III nilai terendah 50, nilai tertinggi 95, dan rata-rata 

78,37. Persentase ketuntasan belajar  kembali meningkat menjadi 78,38% (30 

siswa) dan persentase ketidaktuntasan belajar sebesar 21,62% (8 siswa). Pada 

setiap siklus selalu terjadi peningkatan persentase ketuntasan belajar klasikal. 

Berdasarkan data hasil observasi hasil belajar kognitif tersebut, pada siklus 

III ketuntasan belajar klasikal telah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan yaitu ≥75% dan siswa mengalami ketuntasan belajar individual ≥65. 

Peningkatan hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together 

didukung pendapat dari Gerlach dan Ely (dalam Rifa’i dan Anni 2011: 85) bahwa 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik 
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4.3.2 Implikasi Hasil Penelitian 

4.3.2.1. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah keterkaitan hasil penelitian 

dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat dikatakan bahwa model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament 

dan Numbered Heads Together dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

yang didukung pendapat Slavin (dalam Huda 2013: 197: 203) yang menyatakan 

bahwa model pembelajaran terpadu Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together akan meningkatkan skill-skill dasar, pencapaian, interaksi positif 

antarsiswa, harga diri, dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang berbeda 

selain itu juga dapat meningkatkan kerjasama siswa. 

4.3.2.2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah keterkaitan hasil penelitian 

terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran melalui model 

terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together yang 

dilaksanakan dalam penelitian ini memberikan perubahan yang baik pada guru 

dan siswa. Guru dapat lebih kreatif dalam mengembangkan model dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan siswa dapat lebih mudah memahami materi 

yang disampaikan guru dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran ini dapat diterapkan untuk pembelajaran pada mata pelajaran lain. 

4.3.2.3. Implikasi Paedagogis 

Implikasi paedagogis penelitian ini merupakan keterkaitan antara hasil 

penelitian dengan proses pembelajaran yaitu memberikan gambaran yang jelas 
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tentang peningkatan kualitas pembelajaran IPS. Guru merupakan komponen 

penting dalam pembelajaran. Seorang guru hendaknya memiliki keterampilan 

mengajar. Menurut Usman (2013: 5) guru merupakan jabatan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Dalam proses pembelajaran guru tidak hanya 

menyampaikan materi tetapi juga membimbing siswa. Sebagai fasilitator guru dan 

siswa melakukan proses baik mental maupun emosional agar terjadi kemajuan 

pada diri siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data hasil analisis dan pembahasan data penelitian yang 

diperoleh dari siklus I, II, dan III, yang meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar pada pembelajaran IPS di SDN Patemon 01 Semarang 

melalui model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together 

dapat disimpulkan dengan rincian sebagai berikut: 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model terpadu Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together dengan indikator 

keterampilan guru yaitu Melaksanakan pra pembelajaran dan pengkondisian 

kelas, memberikan pertanyaan untuk menuntun proses berpikir siswa, 

Menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi pembelajaran, 

membentuk kelompok diskusi, melakukan pendekatan pada siswa agar 

bekerjasama demi keberhasilan individu, membimbing siswa belajar secara 

berkelompok melalui diskusi kelompok, memberikan penghargaan pada siswa 

yang berhasil menang saat turnamen, memberikan kesimpulan, evaluasi, dan 

menutup pembelajaran. Skor pada siklus I ini merupakan perolehan skor terendah 

dibandingkan dengan siklus II dan III, pada siklus I ini guru memperoleh skor 

sebesar 26 dikarenakan beberapa deskriptor dari sembilan indikator yang ada 

belum dilakukan oleh guru, namun pada siklus I ini keterampilan guru sudah 

termasuk dalam kriteria baik, pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 27 
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dengan kriteria baik. Pada siklus II kriteria keterampilan guru sudah baik 

walaupun masih ada beberapa indikator kenterampilan guru yang belum 

terlaksana sehingga dilanjutkan siklus berikutnya. Pada siklus III kembali terjadi 

peningkatan menjadi 31 dan menjadi perolehan skor tertinggi dibandingkan siklus 

I dan II, hal ini dikarenakan hampir semua deskriptor dari sembilan indikator 

keterampilan guru sudah tampak dan termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Indikator keberhasilan pada keterampilan guru telah tercapai yaitu sekurang-

kurangnya baik (22,5 ≤ skor < 29,25). 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS setelah dilakukan tindakan yaitu  

melalui model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together 

mengalami peningkatan, dengan indikator aktifitas siswa yaitu mengamati guru 

saat membuka pelajaran, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

Memperhatikan materi yang disajikan, berkelompok sesuai pengelompokan yang 

dibuat guru, melaksanakan kegiatan diskusi kelompok,  menyimpulkan materi 

bersama guru dan mengerjakan evaluasi pada siklus I memperoleh skor sebesar 17 

dengan kriteria cukup dan merupakan siklus dengan perolehan skor terendah, 

karena pada siklus ini banyak deskriptor yang tidak tampak dari ketujuh indikator 

dan hanya termasuk dalam kriteria cukup, sehingga perlu diperbaiki pada siklus 

selanjutnya. Pada siklus II terjadi peningkatan skor menjadi 21 dengan kriteria 

baik, dan pada siklus III kembali terjadi peningkatan menjadi 24 sehingga 

menjadikan siklus III ini menjadi siklus dengan perolehan skor tertinggi dari 

kedua siklus sebelumnya, dikarenakan hampir semua deskriptor pada aktivitas 

siswa sudah tampak sehingga termasuk dalam kriteria sangat baik. Indikator 
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keberhasilan pada keterampilan siswa telah tercapai yaitu sekurang-kurangnya 

baik (22,5 ≤ skor < 29,25). 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model terpadu Teams 

Games Tournament dan Numbered Heads Together mengalami peningkatan. 

Dengan persentase ketuntasan yang dicapai siswa sebelum tindakan hanya 

20,50% dan setelah diberikan tindakan yaitu dengan menerapkan model terpadu 

TGT dan NHT, hasil belajar siswa pada ranah kognitif mengalami peningkatan 

pada setiap siklusnya. Peningkatan ini terjadi karena siswa terdorong untuk 

memahami materi sehingga pada saat berkompetisi dengan kelompok lain siswa 

berusaha untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, 

sehingga dengan belajar secara kelompok dan mengulangi materi pada saat 

permainan, pemahaman siswa pada materi aktivitas ekonomi meningkat. Pada 

siklus I persentase ketuntasan belajar terendah, dan persentase ketuntasan yang 

dicapai adalah 58,33% atau 21 siswa dan siswa yang belum mengalami ketuntasan 

belajar sebesar 41,67% atau 15 siswa. Pada siklus II terjadi peningkatan pada 

pencapaian ketuntasan belajar menjadi 72% atau 28 siswa dan 28% atau 11 siswa 

masih belum tuntas belajar. Pada siklus III persentase ketuntasan belajar kembali 

meningkat dan menjadikan siklus dengan persentase ketuntasan tertinggi yaitu 

78,38% atau 30 siswa dan persentase ketidaktuntasan belajar sebesar 21,62% atau 

8 siswa dengan rata-rata 78,37. Indikator keberhasilan pada hasil belajar telah 

tercapai yaitu sebanyak 75% siswa mengalami ketuntasan belajar individual ≥ 65.  
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 Dapat disimpulkan bahwa penerapan melalui model pembelajaran terpadu 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran IPS melalui 

penerapan melalui model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered 

Heads Together pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut. 

a. Bagi Guru 

1) Dalam melaksanakan pembelajaran IPS, sebaiknya guru dapat lebih kreatif 

dalam mengembangkan model yang sesuai dengan materi yang akan dibahas 

agar siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Guru sebaiknya lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan media agar 

siswa antusias mengikuti pembelajaran dan lebih mudah memahami materi 

yang disampaikan guru. 

3) Untuk meningktkan aktivitas siswa hendaknya guru menerapkan melalui 

model terpadu Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together 

b. Bagi Siswa 

1) Siswa hendaknya lebih aktif dalam pembelajaran dan merespon guru saat 

penjelasan materi agar tercipta interaksi yang baik antara guru dan siswa. 

2) Siswa hendaknya dapat mendisiplinkan diri selama pembelajaran berlangsung 

dan bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh guru. 
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c. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya meningkatkan komunikasi dengan guru agar dapat 

bekerjasama meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengadaan fasilitas dan 

sarana prasarana yang mendukung terciptanya pembelajaran yang optimal. 

Dengam meningkatnya kualitas pembelajaran, sekolah juga akan mengalami 

peningkatan kualitas dan dapat membantu peningkatan akreditasi sekolah. 
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Lampiran 1 

 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL:  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model  

Teams Games Tournament dan Numbered Head Together di SDN Patemon 01 

Kota Semarang 

No Variabel Indikator Sumber Data Alat/Instrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam mengelola 

pembelajaran IPS 

melalui model 

Teams Games 

Tournament dan 

Numbered Head 

Together 

1) Membuka pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

2) Memberikan pertanyaan 

untuk menuntun proses 

berpikir (Keterampilan 

bertanya)  

3) Menyampaikan model 

pembelajaran dan 

menampilkan media 

(Keterampilan mengada-

kan variasi) 

4) Menjelaskan materi 

pembelajaran (Keteram-

pilan  menjelaskan) 

5) Membentuk kelompok 

diskusi (Keterampilan 

mengelola kelas) 

6) Melakukan pendekatan 

pada siswa agar bekerja-

sama demi keberhasilan 

individu (Keterampilan 

 Guru kelas 

IV 

 Foto 

 Catatan 

Lapangan 

 

 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

Lapangan 
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No Variabel Indikator Sumber Data Alat/Instrumen 

mengajar kelompok kecil 

dan perorangan) 

7) Membimbing siswa bela-

jar secara berkelompok 

melalui diskusi kelom-

pok (Keterampilan dis-

kusi kelompok kecil) 

8) Memberikan  pengharga-

an pada siswa yang telah 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 

(Keterampilan memberi 

penguatan) 

9) Memberikan kesimpu-

lan, evaluasi, dan menu-

tup pembelajaran 

(Keterampilan menutup 

pembelajaran) 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

Teams Games 

Tournament dan 

Numbered Head 

Together  

1) Mengamati guru saat 

membuka pelajaran 

(Aktivitas mendengarkan  

dan aktivitas mental) 

2) Menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 

(Aktivitas mental) 

3) Mendengarkan dan 

menyimak penjelasan 

materi dari guru 

(Aktivitas 

 Siswa 

kelas IV 

 Foto 

 Catatan 

Lapangan 

 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

Lapangan 
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No Variabel Indikator Sumber Data Alat/Instrumen 

mendengarkan) 

4) Berkelompok sesuai 

pengelompokan yang 

dibuat guru (Aktivitas 

motor) 

5) Melaksanakan diskusi 

kelompok (Aktivitas 

lisan dan aktivitas 

mental) 

6) Menyampaikan jawaban/ 

hasil diskusi (Aktivitas 

lisan dan aktivitas 

emosional) 

7) Menyimpulkan materi 

bersama guru dan 

mengerjakan evaluasi 

(Aktivitas mental dan 

aktivitas menulis) 

3. Hasil belajar siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

Teams Games 

Tournament dan 

Numbered Head 

Together 

1) Menyebutkan kegiatan 

ekonomi 

2) Menjelaskan kegiatan 

produksi, distribusi, 

konsumsi 

3) Mengelompokkan jenis 

kegiatan ekonomi 

4) Menyebutkan sumber 

daya alam yang ada 

disekitar 

5) Menjelaskan jenis-jenis 

 Siswa 

kelas IV 

 Tes tertulis/ 

tes pilihan 

ganda dan 

uraian 
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No Variabel Indikator Sumber Data Alat/Instrumen 

SDA 

6) Menjelaskan manfaat 

sumber daya alam 

7) Menyebutkan kegiatan 

ekonomi yang berkaitan 

dengan SDA 

disekitarnya 
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Lampiran 2 

PEDOMAN DALAM MENETAPKAN INDIKATOR KETERAMPILAN 

GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TEAMS GAMES 

TOURNAMENT DAN NUMBERED HEAD TOGETHER 

Langkah menggunakan 

model Teams Games 

Tournament dan 

Numbered Head 

Together (kegiatan guru) 

Keterampilan guru 

Indikator keterampilan guru 

dalam mengajar melalui 

model Teams Games 

Tournament dan Numbered 

Head Together 

1) Guru menyampaikan 

topik dan tujuan 

pembelajaran yang 

ingin dicapai.  

2) Guru menyajikan 

materi sebagai peng-

antar. 

3) Guru menampilkan 

gambar  dan 

menjelaskan materi 

yang berkaitan 

dengan materi 

aktivitas ekonomi.  

4) Guru membentuk 

kelompok siswa 

yang anggotanya 4-5 

orang. 

5) Guru memberikan 

permainan (games) 

berupa pertanyaan-

pertanyaan pada 

setiap kelompok 

untuk menguji 

1) Keterampilan mem-

buka pembelajaran 

2) Keterampilan berta-

nya 

3) Keterampilan  menje-

laskan 

4) Keterampilan  meng-

gunakan variasi 

5) Keterampilan mem-

beri penguatan 

6) Keterampilan menge-

lola kelas 

7) Keterampilan menga-

jar kelompok kecil 

dan perorangan 

8) Keterampilan mem-

bimbing diskusi ke-

lompok kecil 

9) Keterampilan mem-

buka pembelajaran 

 

1) Membuka pembelaja-

ran (Keterampilan 

membuka pelajaran) 

2) Memberikan pertanya-

an untuk menuntun 

proses berpikir 

(Keterampilan 

bertanya)  

3) Menyampaikan model 

pembelajaran  dan 

media (Keterampilan 

meng-adakan variasi) 

4) Menjelaskan materi 

pembelajaran 

(Keterampilan  menje-

laskan) 

5) Membentuk kelompok 

diskusi (Keterampilan 

mengelola kelas) 

6) Melakukan pendekatan 

pada siswa agar beker-

jasama demi keberha-

silan individu 
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Langkah menggunakan 

model Teams Games 

Tournament dan 

Numbered Head 

Together (kegiatan guru) 

Keterampilan guru 

Indikator keterampilan guru 

dalam mengajar melalui 

model Teams Games 

Tournament dan Numbered 

Head Together 

pengetahuan siswa. 

Siswa berpikir 

bersama kelompok 

dan menyampaikan 

jawabannya sesuai 

nomor kepala yang 

disebut. 

6) Guru memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang 

mengumpulkan nilai 

paling banyak. 

7) Guru memandu 

jalannya diskusi dan 

memberi penguatan 

pada akhir diskusi. 

(Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan per-orangan) 

7) Membimbing siswa 

belajar secara berke-

lompok melalui disku-

si kelompok 

(Keterampilan diskusi 

kelompok kecil) 

8) Memberikan  penghar-

gaan pada siswa yang 

telah mempresentasi-

kan hasil kerja kelom-

poknya (Keterampilan 

memberi penguatan) 

9) Memberikan kesimpu-

lan, evaluasi, dan me-

nutup pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup pembelaja-

ran) 
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Lampiran 3 

Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

Pembelajaran  IPS Melalui Model Teams Games Tournament dan Numbered 

Head Together 

Siklus............... 

Nama Guru  : ………………… 

Nama SD  : SDN Patemon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Konsep  : Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan alam 

Hari/Tanggal  : ………………………………………… 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 (Rusman 2012: 101) 

 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran dan 

pengkondisian 

1. Membimbing siswa untuk ber-

do’a 

  

2. Melakukan apresepsi 
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kelas 

 (Keterampilan 

membuka pelaja-

ran) 

3. Melakukan presensi 
 

4. Mengemukakan tujuan pembe-

lajaran 

 

2. Memberikan perta-

nyaan untuk me-

nuntun proses ber-

pikir siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

1. Menjelaskan materi awal 

sebagai pengantar 

  

2. Memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 

 

3. Memberikan pertanyaan kepada 

semua siswa baru menunjuk 

satu siswa 

 

4. Memberikan waktu berpikir 

siswa untuk menjawab 

pertanyaan 

 

3. Menyampaikan 

model 

pembelajaran 

(Keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

1. Menyiapkan media yang akan 

digunakan 

  

2. Menyampaikan tujuan dari 

model pembelajaran  

 

3. Menampilkan media berupa 

gambar 

 

4. Menarik perhatian siswa melalui 

media 

 

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

(Keterampilan  

menjelaskan) 

1. Menyajikan materi sesuai 

dengan indikator 

  

2. Menyampaikan materi dengan 

gambar 

 

3. Menjelaskan materi sesuai 

dengan gambar 

 

4. Menyampaikan materi dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 
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dipahami 

5. Membentuk 

kelompok diskusi 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

1. Mengkondisikan siswa untuk  

berkelompok dengan anggota 4-

5 siswa 

  

2. Pengelompokan secara 

heterogen 

 

3. Mengatur tempat duduk setiap 

kelompok 

 

4. Memberikan nama kelompok 

kepada masing-masing 

kelompok 

 

6. Melakukan 

pendekatan pada 

siswa agar 

bekerjasama demi 

keberhasilan 

individu 

(Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

1. Menjelaskan kepada siswa 

untuk bekerjasama dalam 

mengerjakan tugas 

  

2. Mengamati siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok 

 

3. Mengingatkan siswa agar 

berkontribusi dalam diskusi 

 

4. Memberikan semangat kepada 

siswa agar bekerjasama dalam 

diskusi 

 

7. Membimbing siswa 

belajar secara 

berkelompok 

melalui diskusi 

kelompok 

(Keterampilan 

diskusi kelompok 

kecil) 

1. Memberi penjelasan terkait 

prosedur permainan dalam 

model pembelajaran 

  

2. Menanyakan apakah ada 

kesulitan dalam berdiskusi 

 

3. Memberikan kesempatan siswa 

berpartisipasi menyampaikan 

pendapat di dalam kelompok 
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4. Memberikan waktu untuk 

mengerjakan menjawab 

 

8. Memberikan  

penghargaan pada 

siswa yang telah 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

1. Memberikan pujian pada setiap 

kelompok 

  

2. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang kalah dalam 

permainan 

 

3. Memberikan penghargaan untuk 

kelompok yang menang dalam 

permainan 

 

4. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang masih kurang 

aktif 

 

9. Memberikan 

kesimpulan, 

evaluasi, dan 

menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pembelajaran) 

1. Menanyakan kepada siswa hal-

hal yang masih belum dipahami 

  

2. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

 

3. Memberikan evaluasi untuk 

mengukur pemahaman siswa 

 

4. Memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

 

Jumlah skor  

Jumlah skor = …………………… Kategori…………………….. 
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Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  36 

Skor terendah (R) :  9 

Tabel Keterampilan Guru  

Kriteria keterampilan Guru Kategori Nilai 

>29,25 s.d 36 Sangat baik A 

>22,5 s.d 29,25 Baik B 

>15,75 s.d 22,5 Cukup C 

9 s.d 15,75 Kurang D 

 

Semarang,.............................2015 

Observer, 

 

 

      (...………………………….......) 
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Lampiran 4 

PEDOMAN DALAM MENETAPKAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TEAMS GAMES 

TOURNAMENT DAN NUMBERED HEAD TOGETHER 

Langkah menggunakan 

model Teams Games 

Tournament dan 

Numbered Head 

Together (kegiatan 

siswa) 

Aktivitas Siswa 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam pembelajaran  

melalui model Teams 

Games Tournament dan 

Numbered Head 

Together 

1.) Siswa memperhati-

kan penjelasan dari 

guru. 

2.) Siswa mengamati 

gambar dan teks 

bacaan tentang 

kegiatan produksi 

distribusi dan 

konsumsi 

3.) Siswa berkelompok 

sesuai arahan dari 

guru. 

4.) Siswa berpikir 

bersama 

kelompoknya dan 

menyampaikan 

jawaban sesuai 

nomor kepala yang 

disebut guru. 

5.) Siswa disebutkan 

nomor yang dipakai 

menjawab 

pertanyaan (Quiz)  

1) Aktivitas visual 

(visual activities), 

seperti  membaca, 

memerhatikan 

gam-bar 

demonstrasi, 

percobaan, 

pekerja-an orang 

lain. 

2) Aktivitas lisan 

(oral activities), 

seperti  

menyatakan, 

meru-muskan, 

bertanya, memberi 

saran, 

mengeluarkan 

pen-dapat, 

mengadakan 

wawancara, 

diskusi, instrupsi. 

3) Aktivitas mende-

ngarkan (listening 

1) Mengamati guru saat 

membuka pelajaran 

(Aktivitas 

mendengarkan dan 

aktivitas mental) 

2) Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

(Aktivitas mental) 

3) Mendengarkan dan 

menyimak 

penjelasan materi 

dari guru (Aktivitas 

mendengarkan) 

4) Berkelompok sesuai 

pengelompokan yang 

dibuat guru 

(Aktivitas motor) 

5) Melaksanakan 

diskusi kelompok 

(Aktivitas lisan dan 

aktivitas mental) 

6) Menjawab 
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Langkah menggunakan 

model Teams Games 

Tournament dan 

Numbered Head 

Together (kegiatan 

siswa) 

Aktivitas Siswa 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam pembelajaran  

melalui model Teams 

Games Tournament dan 

Numbered Head 

Together 

6.) Siswa menyim-

pulkan materi yang 

telah didiskusikan 

bersama. 

activities), seperti 

mendengarkan  

uraian, 

percakapan, 

diskusi, musik, 

pidato. 

4) Aktivitas menulis 

(writing 

activities), seperti 

misalnya menulis 

cerita, ka-rangan, 

laporan, angket, 

menyalin, 

mengerjakan tes. 

5) Aktivitas mental 

(mental activities), 

seperti  menangga-

pi, mengingat, me-

mecahkan soal, 

menganalisis, 

melihat hubungan, 

mengambil 

keputu-san. 

6) Aktivitas 

emosional 

(emotion 

pertanyaan/ hasil 

diskusi (Aktivitas 

lisan dan aktivitas 

emosional) 

7) Menyimpulkan 

materi bersama guru 

dan mengerjakan 

evaluasi (Aktivitas 

mental dan aktivitas 

menulis) 
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Langkah menggunakan 

model Teams Games 

Tournament dan 

Numbered Head 

Together (kegiatan 

siswa) 

Aktivitas Siswa 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam pembelajaran  

melalui model Teams 

Games Tournament dan 

Numbered Head 

Together 

activities) ,seperti  

menaruh minat, 

merasa bo-san, 

gembira, berse-

mangat, bergairah, 

berani, tenang, gu-

gup. 
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Lampiran 5 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pembelajaran  IPS Melalui Model Teams Games Tournament dan Numbered 

Head Together 

Siklus.... 

Nama Siswa  : ………………… 

Nama SD  : SDN Patemon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV/2  

Konsep  : Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan alam 

Hari/Tanggal  : ………………………………………… 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 10 indikator aktivitas siswa! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 (Rusman 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Mengamati guru 

saat membuka 

pelajaran (Aktivitas 

mendengarkan dan 

aktivitas mental) 

1. Siswa kondusif dan duduk di 

tempat duduknya sendiri 

  

2. Siswa memperhatikan apersepsi 

dari guru 

 

3. Siswa memperhatikan motivasi 

dari guru 
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4. Siswa mengamati penjelasan 

tujuan pembelajaran 

 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

(Aktivitas mental) 

1. Menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 

  

2. Inisiatif menjawab pertanyaan 

tanpa ditunjuk oleh guru 

 

3. Menggunakan waktu yang 

cukup singkat untuk berpikir 

menjawab pertanyaan 

 

4. Berinteraksi dengan guru  

3. Mendengarkan dan 

menyimak 

penjelasan materi 

dari guru (Aktivitas 

mendengarkan) 

1. Memperhatikan penjelasan 

materi sesuai dengan indikator 

  

2. Antusias terhadap materi dalam 

media gambar 

 

3. Memahami materi dengan jelas  

4. Menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan materi 

 

4. Berkelompok 

sesuai 

pengelompokan 

yang dibuat guru 

(Aktivitas motor) 

1. Siswa kondusif dalam 

pembentukan kelompok 

  

2. Siswa berkelompok sesuai 

kelompok yang telah ditentukan 

 

3. Siswa duduk pada kelompoknya  

4. Siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya 

 

5. Melaksanakan 

kegiatan diskusi 

kelompok 

(Aktivitas lisan) 

1. Siswa bekerjasama dalam 

diskusi 

  

2. Siswa berdiskusi kelompok 

untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 
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3. Siswa berkontribusi dalam 

diskusi 

 

4. Siswa dengan segera menjawab 

pertanyaan dari guru 

 

6. Menyampaikan 

jawaban/ hasil 

diskusi (Aktivitas 

lisan dan aktivitas 

emosional) 

1. Mempresentasikan hasil diskusi/ 

menjawab pertanyaan dengan 

percaya diri 

  

2. Mempresentasikan hasil diskusi/ 

menjawab pertanyaan dengan 

suara yang lantang 

 

3. Mempresentasikan hasil diskusi/ 

menjawab pertanyaan dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

 

4. Menanggapi pertanyaan dan 

pendapat dari kelompok lain 

 

7. Menyimpulkan 

materi bersama 

guru dan 

Mengerjakan 

evaluasi (Aktivitas 

mental) 

1. Menyebutkan kepada guru hal-

hal yang masih belum dipahami 

  

2. Memperhatikan guru 

mengulangi kembali hal-hal 

yang belum dipahami 

 

3. Mengerjakan evaluasi  

4. Menerima pekerjaan rumah dari 

guru dan berdo’a bersama 

 

Jumlah skor  

Jumlah skor = …………………… Kategori…………………….. 

 
Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  28 

Skor terendah (R) :  7 
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Tabel Aktivitas Siswa  

Kriteria Aktifitas Siswa Kategori Nilai 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik A 

17,5 ≤ skor < 24 Baik B 

12 ≤ skor < 17,5 Cukup C 

7 ≤ skor < 12 Kurang D 

Semarang,.............................2015 

Observer, 

 

 

(...………………………….......) 
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Lampiran 6 

CATATAN LAPANGAN 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TEAMS 

GAMES TOURNAMENT DAN NUMBERED HEADS TOGETHER PADA 

SISWA KELAS IV SDN PATEMON 01 SEMARANG 

Siklus   : 

Kelas / Semester : IV/2 

Hari/tanggal  : 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,  

siswa, dan proses pembelajaran IPS melalui model 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads 

Together! 

Catatan : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

    Observer 

 

        ( . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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RPP (RENCANA 

PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN) 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/2 

Standar Kompetensi : 2.Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan 

provinsi 

Kompetensi Dasar : 2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan SDA dan potensi lain di daerahnya 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Bentuk 

Soal 
Jenis Tes Instrumen 

2.1.1 Menjelaskan 

kegiatan produksi  

2.1.2 Menjelaskan 

kegiatan 

distribusi 

2.1.3 Menjelaskan 

kegiatan 

konsumsi 

2.1.4 Mengelompokkan 

jenis kegiatan 

ekonomi 

Aktivitas 

Ekonomi 

1. Siswa 

mengamati 

penjelasan guru 

2. Siswa 

berkelompok 

3. Siswa 

melakukan 

permainan 

(quiz) 

berkompetisi 

dengan 

kelompok lain 

4. Siswa 

mengerjakan 

evaluasi yang 

diberikan oleh 

guru 

Uraian Tes tertulis Lembar 

evaluasi 

3x35 menit  
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus I 

Sekolah  : SDN Patemon 01 Semarang 

Kelas   : IV (Empat) 

Mata Pelajaran : IPS 

Semester  : II (dua) 

Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) 

Hari/ tanggal  : Selasa, 28 April 2015 

 

A. Standar Kompetesi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten / kota dan provinsi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.1  Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan SDA dan potensi lain 

di daerahnya 

 

C. Indikator 

2.1.1 Menjelaskan kegiatan produksi  

2.1.2 Menjelaskan kegiatan distribusi 

2.1.3 Menjelaskan kegiatan konsumsi 

2.1.4 Mengelompokkan jenis kegiatan ekonomi 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati penjelasan guru siswa dapat menjelaskan kegiatan 

produksi dengan benar. 

2. Dengan mengamati penjelasan guru siswa dapat siswa dapat menjelaskan 

kegiatan distribusi dengan benar 

3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan kegiatan konsumsi 

dengan benar. 
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4. Melalui diskusi siswan dapat mngelompokkan jenis-jenis kegiatan ekonomi 

 
Karakter yang diharapkan : 

Kerjasama, bertanggung jawab, dan disiplin 

 
E. Materi Pokok 

1. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi 

lain di daerah 

F. Alokasi Waktu 

2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Teams Games Tournament 

Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan 

 

H.  Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa “Semua 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia disebut kegiatan ekonomi, kalian 

pasti melakukan kegiatan ekonomi dalam kegiatan sehari-hari bukan?”. 

b. Guru menjelaskan rincian materi tentang aktivitas ekonomi yang 

berhubungan dengan SDA dan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

c. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kali 

ini 

d. Guru memotivasi siswa dengan menyanyikan lagu “disini senang 

disana senang” agar siswa semangat dan termotivasi 

2. Kegiatan Inti (± 85 menit) 

a. Siswa mencari atau mengumpulkan informasi tentang materi melalui 

penjelasan dari guru. (mengamati) 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal tentang 

kegiatan ekonomi yang ada di sekitar yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. (menanya) 
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c. Siswa dikondisikan secara heterogen dan merata berdasrkan 

kemampuan masing-masing siswa menjadi beberapa kelompok dengan 

setiap kelompok beranggotakan 5-7 orang. 

d. Siswa menalar, memproses informasi yang sudah dikumpulkan 

mengenai materi  melalui penjelasan dari guru. (mengamati) 

e. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap 

siswa ditentukan oleh keberhasilan kelompok. 

f. Guru berperan sebagai juri dalam permainan turnamen ini. 

g. Siswa melakukan permainan (games) dengan berkompetisi dengan 

kelompok lainnya. (menalar, mencoba) 

h. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 

i. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

(mengkomunikasikan) 
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Materi Ajar 

A.    Kegiatan Ekonomi Penduduk 

Semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini disebut 

sebagai kegiatan ekonomi. 

Kegiatan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga hal, yakni: 

 

1. Kegiatan produksi 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan 

barang atau jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang contohnya adalah bercocok 

tanam, mendirikan pabrik dan usaha kerajinan. Sedangkan kegiatan yang 

menghasilkan jasa atau pelayanan misalnya adalah menjadi sopir angkot, tukang 

cukur, dokter dan guru. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut 

produsen. 

 

2. Kegiatan konsumsi 

Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menikmati 

hasil-hasil produksi. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan nasi, minum susu, 

berpakaian, memakai sepatu dan naik delman. Orang yang melakukan kegiatan 

konsumsi disebut konsumen. Konsumen disebut juga dengan pemakai. Semua 

orang pada dasarnya adalah konsumen. 

 

3. Kegiatan distribusi 

Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi sangat bermanfaat agar barang-barang 

dan jasa dapat tersalurkan ke semua tempat. Para pelaku distribusi 

disebut distributor. Para penyalur, pedagang dan agen merupakan distributor. 

 

  Kegiatan ekonomi terutama kegiatan produksi dan distribusi mencakup 

banyak bidang. Antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, 

perindustrian, pertambangan, perdagangan danpariwisata. 

 

     B. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam kegiatan ekonomi 

Indonesia merupakan negeri yang makmur dan kaya. Kita wajib bersyukur 

kepada Tuhan Yang Mahaesa. Sumber daya alam yang terkandung di Indonesia 

amatlah beragam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di 

bumi. Bentuknya dapat berupa benda mati maupun makhluk hidup. Sumber daya 

alam disediakan oleh alam. Ada yang langsung memanfaatkan sumber daya alam. 

Namun, ada pula yang masih harus diolah agar dapat dimanfaatkan. Berdasarkan 

keberadaan dan kelestariannya sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Di 
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antaranya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber dalam alam yang 

tidak diperbaharui 

Sumber daya alam dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat 

setempat, misalnya:ada masysrakat yang memanfaatkan sumber daya alam tanah 

dengan bertani, berkebun dan membuat kerajinan dari tanah liat.ada juga 

masyarakat yang memanfaatkan sumber daya air untuk perikanan. Kegiatan 

ekonomi tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Kegiatan 

ekonomi perkotaan sudah jarang yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada 

pada wilayahnya. 

Kegiatan ekonomi rakyat yang berhubungan dengan  sumber daya alam 

yang ada di wilayahnya dapat dikelompokkan: 

 

1. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan 

Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan banyak dilakukan oleh 

masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan sedang. Kegiatan perkebunan juga 

memanfaatkan kesuburan tanah. Perkebunan yang ada di Indonesia diusahakan 

oleh perorangan dan pemerintah. Hasil perkebunan di Indonesia berupa kopi, teh, 

kelapa sawit, tebu, karet, kopra, dan sebagainya. Beberapa hasil tanaman 

perkebunan itu ada yang dijadikan barang ekspor. Ekspor hasil pertanian tersebut 

menghasilkan devisa bagi negara. Perkebunan dapat dikelola rakyat maupun 

swasta. Dalam pengelolaan perkebunan dikenal Perkebunan Inti Rakyat (PIR). 

PIR banyak ditemui di Pulau Sumatra. 

 

2. Kegiatan ekonomi dibidang Pertanian 

Sebagian besar rakyat indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh 

karena itu indonesia disebut negara agraris. Usaha petani mengelola sumber daya 

alam tanah dan tumbuhan, usaha ini banyak dilakukan terutama oleh penduduk di 

pulau jawa dan sumatra.  usaha pertanian sebagian besar menghasilkan padi, 

jagung dan sayur mayur, hasil pertanian tersebut kemudian dijual untuk 

menghasilkan uang, kegiatan bertani dan menjual tersebut merupakan kegiatan 

ekonomi yang biasa dilakukan di masyarakat. 

3. Kegiatan ekonomi dibidang perternakan 

Kegiatan peternakan banyak diusahakan di Indonesia. Peternakan 

mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, 

peternakan dapat menambah penghasilan rakyat. Jenis hewan ternak di Indonesia 

cukup banyak. Hewan ternak itu, antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam, burung, 

dan sebagainya. Hewan ternak tersebut umumnya menghasilkan daging, susu, 

telur, kulit, dan sebagainya 

4. Kegiatan ekonomi dibidang perikanan 
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Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Perairan tersebut 

meliputi perairan darat maupun laut. Kegiatan perikanan yang dilakukan di 

Indonesia meliputi perikanan darat dan laut. 

a. Perikanan darat 

Usaha perikanan ini dilakukan di perairan darat, seperti sungai, danau, 

kolam dan empang. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas, gurame, 

mujahir, tawas, lele, dan sebagainya. 

b. Perikanan laut 

Wilayah perairan laut Indonesia yang luas berpotensi menghasilkan ikan 

yang melimpah. Jenis ikan laut yang ditangkap adalah tongkol, tuna, bawal, 

kembung, teri dan sebagainya. Saat ini tengah dikembangkan perikanan di tambak 

pantai. Hal ini telah dilakukan di pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatra. 

Hasilnya meliputi kerang, udang, dan rumput laut. 

  

5. Kegiatan ekonomi di bidang pertambangan 

Berbagai jenis barang tambang banyak ditemukan di Indonesia. Kegiatan 

pertambangan adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi. 

Jenis barang tambang yang terdapat di Indonesia, antara lain minyak bumi, batu 

bara, emas, perak, bauksit, bijih besi, dan sebagainya. Barang-barang tambang 

tersebut digunakan untuk kegiatan industri, transportasi, dan sebagainya. 

 

6. Kegiatan ekonomi dibidang perindustrian 

Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan 

mentah yang belum diolah tersebut diperoleh dari alam. Kegiatan perindustrian 

membutuhkan sumber daya alam. Industri dapat menambah nilai guna barang. 

Indonesia memiliki industri yang cukup berkembang. Industri-industri tersebut di 

antaranya: 

a. Alat-alat berat terdapat di Surabaya, Jawa Timur. 

b. Gas alam terdapat di Kalimantan Selatan. 

c. Kapal terdapat di Semarang, Jawa Tengah. 

d. Karet terdapat di Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. 

e. Kereta api terdapat di Madiun dan Yogyakarta. 

f. Pemintalan benang terdapat di Jawa Barat (Patal Bandung), Jawa Tengah (Patal 

Cilacap, Patal Semarang, dan Patal Tegal). 

g. ndustri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) terdapat di Bandung. 

         

7. Kegiatan ekonomi di bidang perhutanan 

Indonesia banyak memiliki hutan. Hal tersebut dikarenakan kondisi iklim 

yang menunjang, yaitu beriklim tropis. Jenis hutan yang ada di Indonesia adalah 

hutan hujan tropis. Hutan menghasilkan sumber daya alam melimpah. Di 

antaranya kayu, rotan, damar, getah perca, dan getah agatis. Hasil hutan tersebut 
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dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, perabotan rumah tangga, industri, dan 

sebagainya. 

 

D. Kegiatan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan potensi lain daerah 

Negara kita terdiri dari kenampakan alam yang beraneka ragam.ada daerah 

dataran tinggi, dataran rendah, daerah pedesaan, daerah pantai, daerah perkotaan. 

Kondisi yang berbeda-beda tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian 

masyarakat. Kegiatan ekonomi ini ada yang di budidayakan karena adat kebiasaan 

yang turun temurun. Ada pula yang di budidayakan karena pengaruh sumber daya 

alam . contohnya: kegiatan ekonomi yang sudah ada turun temurun seperti seni 

kayu ukir Jepara, batik dari Surakarta, dan klopen dari Tasikmalaya. Kegiatan 

ekonomi berdasarkan potensi lain di beberapa daerah adalah sebagai berikut: 

 

1. Potensi di daerah tinggi 

Masyarakat di daerah pegunungan selain melakukan kegiatan ekonomi 

dengan bertani, ada juga yang memanfaatkan potensi lain yang tersimpan di 

daerahnya. Potensi lain tersebut diantaranya adalah daerah wisata, sebagian 

masyarakat bekerja sebagai pemandu wisata, berjualan di tempat wisata, dan 

membuka penginapan. 

 

2. Potensi lain di dataran rendah 

Daerah ini banyak dipakai untuk pemukiman penduduk. Masyarakat yang 

berada didaerah ini sangat beraneka ragam. mereka terbagi pada wilayah pedesaan 

dan perkotaan, masyarakat di pedesaan selain melakukan kegiatan ekonomi 

dengan bercocok tanam, ada juga yang bekerja di pabrik, berjualan, dan sebagai 

pengrajin. Masyarakat di perkotaan sebagian besar berusaha di bidang industri. 

masyarakat di perkotaan biasanya tidak mempunyai tanah yang cukup luas 

sehingga jarang yang melakukan kegiatan bercocok tanam. Sebagian lagi 

masyarakat perkotaan menjadi pegawai pemerintahan dan pegawai. 

 

3.Potensi lain di daerah pantai 

 

Daerah pantaibanyak di huni oleh para nelayan.sebagian besar 

masyarakat  didaerah ini memanfaatkan keadaan alam seperti laut dan pantai 

untuk kegiatan ekonomi. Para nelayan mencari aneka hasil laut seperti rumput 

laut, kerang dan ikan laut untuk di jual kepelanggan ikan. Selain itu ada penduduk 

yang melakukan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daerah wisata pantai. 

Kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan daerah wisata itu diantaranya adalah 

dengan menjual sovenir, membuka restoran dan penginapan, serta menyediakan 

jasa transportasi. 
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  4. Potensi lain di daerah padang rumput 

Daerah padang rumput merupakan daerah yang sangat subur di tanami 

rumput. Namun, daerah ini tidak cocok untuk di tanami tanaman jenis lain. daerah 

semacam ini bisa dimanfaatkan untuk beternak sapi, kambing atau kuda. Hasil 

peternakan seperti daging, susu dan kulit, dapat menunjang usaha dibidang 

industri. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya alam 

apapun bentuknya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Kegiatan 

ekonomi yang dimaksud adalah berupa pengolahan sumber daya alam untuk 

menunjang kelangsungan hidup manusia. Untuk itu diperlukan tenaga terampil 

dan cekatan agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan secara maksimal. 

 

Quiz 
Jawablah soal-soal dibawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud kegiatan produksi!  

2. Jelaskan apa yang dimaksud kegiatan distribusi!  

3. apa yang dimaksud kegiatan konsumsi! 

4. sebutkan 2 contoh kegiatan produksi! 

5. sebutkan 2 contoh kegiatan distribusi!  

Tambahan 

1. Sebutkan 2 contoh kegiatan konsumsi yang kamu ketahui! 

2. Berikanlah contoh proses kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya 

alam! 

Kunci jawaban 

1. Kegiatan produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan barang 

atau jasa 

2. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen. 

3. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menikmati hasil-

hasil produksi. 

4. ex. Bercocok tanam, usaha kerajinan dll 

5. ex. Barang dari pabrik ke toko-toko, beras dari petani  ke pasar dll 

Tambahan 

1. membeli barang dari toko dll 

2. padi dihasilkan oleh petani kemudian dijual ke distributor sebelum ke 

konsumen 

 

Pensekoran 

Jawaban benar 10 

Total 10 X 7 = 70 



207 
 

 
 

Kisi-kisi Soal 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi: 2. Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan SDA dan potensi lain di daerahnya. 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 
Kognitif 

Bentuk Soal No Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 2.1 Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi 

dan kemajuan teknologi 

di lingkungan kabupaten 

/ kota dan provinsi 

2.1.1 Menjelaskan kegiatan 

ekonomi  

2.1.2 Mengelompokkan jenis 

kegiatan ekonomi 

2.1.3 Manfaat SDA 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

    Uraian 

 

 

1,3 

2 

4,5 
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Evaluasi 

 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

1. Sebutkan 3 macam kegiatan ekonomi dan jelaskan ! 

2. Sebutkan 3 jenis kebutuhan pokok manusia ! 

3. Sebutkan 3 contoh yang menjelaskan bahwa factor lingkungan mempengaruhi kegiatan 

ekonomi ! 

4. Sebutkan 3 manfaat sungai ! 

5. Sebutkan 3 manfaat hutan bagi kehidupan manusia !  

 

 

Jawablah pertanyaan di atas dengan benar! 

 

1. ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

 

 

2. ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

 

 

3. ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

 

 

4. ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

 

 

5. ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

 

 

 

 

Nama : 

No      : 
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Kunci jawaban 

 

1. Kegiatan produksi : Kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa 

    Kegiatan konsumsi : Kegiatan ekonomi yang memakai atau menggunakan barang atau jasa 

    Kegiatan distribusi : Kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada orang lain 

 

2. Sandang,pangan dan papan 

 

3. Penduduk pantai banyak yang menjadi nelayan 

    Penduduk di dataran rendah banyak yang menjadi petani 

    Penduduk di dataran tinggi banyak yang menjadi petani sayuran dan bunga 

 

4. Pengairan sawah 

    Pembangkit listrik tenaga air ( PLTA ) 

    Pemeliharaan ikan dan keramba 

    Sarana olah raga air seperti arung jeram 

    Sarana transportasi 

 

5. Pemanfaaatan kayu untuk bahan bangunan. 

    Kayu untuk perabot rumah tangga 

    pengambilan kayu kering untuk kayu bakar 

    Sebagai paru-paru dunia 

    Tempat menyimpan air 

 

 

 Rentang Nilai 

1. 0-2 

2. 0-2 

3. 0-2 

4. 0-2 

5. 0-2 

Menjawab benar = 2 

Kurang tepat = 1 

Menjawab salah/tidak benar = 0 

Total = 10 

 

Pensekoran 

Total Nilai X 10 
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Revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I 

 

1. Keterampilan Guru 

Hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk tindakan perbaikan pada pertemuan 

selanjutnya. 

a. Guru seharusnya memberikan pertanyaan pada semua siswa baru ke satu siswa 

b. Guru seharusnya mengelompokan siswa secara heterogen. 

c. Guru seharusnya memberikan nama kepada masing-masing kelompok 

d. Guru seharusnya memberikan semangat untuk kelompok yang masih kurang aktif agar 

termotivasi menjadi lebih aktif pada pertemuan selanjutnya. 

2. Aktivitas Siswa 

 Perbaikan yang perlu dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

a. Guru seharusnya menegur siswa yang tidak memperhatikan. 

b. Guru seharusnya menegur siswa yang tidak mau bergabung dengan kelompoknya. 

c. Guru seharusnya menegur siswa agar berkontribusi dalam penyelesaian tugas. 

d. Guru seharusnya menegur dan mengingatkan agar semua siswa memperhatikan 

penyampaian hasil diskusi kelompok. 

3. Hasil Belajar 

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah 

sebagai berikut. 

a. Guru harus menyampaikan materi secara berulang agar lebih dimaknai oleh siswa. 

b. Menjelaskan kembali materi yang masih belum dipahami oleh siswa. 

c. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran. 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/2 

Standar Kompetensi : 2.Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan 

provinsi 

Kompetensi Dasar : 2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan SDA dan potensi lain di daerahnya 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Bentuk 

Soal 
Jenis Tes Instrumen 

2.1.5 Menyebutkan 

sumber daya alam 

yang ada 

disekitarnya  

2.1.6 Menjelaskan 

manfaat sumber 

daya alam 

 

 

Aktivitas 

Ekonomi 

yang 

berkaitan 

dengan SDA 

disekitarnya. 

1. Siswa 

mengamati 

penjelasan guru 

2. Siswa 

berkelompok 

3. Siswa 

melakukan 

permainan 

(quiz) 

berkompetisi 

dengan 

kelompok lain 

4. Siswa 

mengerjakan 

evaluasi yang 

diberikan oleh 

guru 

Pilihan 

Ganda 

Uraian 

Tes tertulis Lembar 

evaluasi 

3x35 menit Buku IPS 

kelas IV 

Asy’ari 

Erlangga 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II 

Sekolah  : SDN Patemon 01 Semarang 

Kelas   : IV (Empat) 

Mata Pelajaran : IPS 

Semester  : II (dua) 

Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) 

Hari/ tanggal  : Kamis, 30 April 2015 

 

A. Standar Kompetesi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten / kota dan provinsi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.1  Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan SDA dan potensi lain di 

daerahnya 

C. Indikator 

2.1.5 menyebutkan sumber daya alam yang berpotensi di daerahnya.  

2.1.6 Menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di daerah   

2.1.7 Siswa dapat mengetahui perlunya melestarikan sumber daya alam 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati penjelasan guru siswa dapat menyebutkan sumber daya alam yang 

berpotensi di daerah-nya dengan benar.  

2. Dengan mengamati penjelasan guru siswa dapat siswa Menjelaskan manfaat sumber 

daya alam yang ada di daerah dengan benar 

3. Melalui diskusi kelompok siswa  dapat mengetahui perlunya melestarikan sumber daya 

alam dengan benar. 

Karakter yang diharapkan : 

Kerjasama, bertanggung jawab, dan disiplin 

 
E. Materi Pokok 

2. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerah 
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F. Alokasi Waktu 

2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Teams Games Tournament dan Numbered Head Together 

Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan 

 

H.  Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa “Kegiatan ekonomi 

sangat erat hubungannya dengan sumber daya alam bukan?”. 

b. Guru menjelaskan rincian materi tentang Sumber Daya Alam dan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

c. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kali ini 

d. Guru memotivasi siswa agar siswa semangat dan termotivasi 

2. Kegiatan Inti (± 85 menit) 

a. Siswa mencari atau mengumpulkan informasi tentang materi melalui penjelasan 

dari guru. (mengamati) 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal tentang sumber daya alam 

yang ada di sekitar yang sudah dijelaskan sebelumnya. (menanya) 

c. Siswa dikondisikan secara heterogen dan merata berdasrkan kemampuan masing-

masing siswa menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok beranggotakan 

5 orang. 

d. Guru membagikan nomor yang digunakan kepada siswa pada masing-masing 

kelompok. 

e. Siswa menalar, memproses informasi yang sudah dikumpulkan mengenai materi  

melalui penjelasan dari guru. (mengamati) 

f. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok. 

g. Guru berperan sebagai juri dalam permainan turnamen ini. 

h. Siswa melakukan permainan (games) quiz dengan berkompetisi dengan kelompok 

lainnya. (menalar, mencoba) 

i. Siswa yang disebut nomornya menjawab bertanyaan yang diberikan oleh guru 

j. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi kelompok. 
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Materi ajar 

A.    Kegiatan Ekonomi Penduduk 

Semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini disebut sebagai 

kegiatan ekonomi. 

Kegiatan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga hal, yakni: 

 

1.      Kegiatan produksi 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan barang atau jasa. 

Kegiatan yang menghasilkan barang contohnya adalah bercocok tanam, mendirikan pabrik 

dan usaha kerajinan. Sedangkan kegiatan yang menghasilkan jasa atau pelayanan misalnya 

adalah menjadi sopir angkot, tukang cukur, dokter dan guru. Orang yang melakukan kegiatan 

produksi disebutprodusen. 

 

2.      Kegiatan konsumsi 

Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menikmati hasil-hasil 

produksi. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan nasi, minum susu, berpakaian, memakai 

sepatu dan naik delman. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebutkonsumen. 

Konsumen disebut juga dengan pemakai. Semua orang pada dasarnya adalah konsumen. 

 

3.       Kegiatan distribusi 

Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen. Kegiatan distribusi sangat bermanfaat agar barang-barang dan jasa dapat 

tersalurkan ke semua tempat. Para pelaku distribusi disebut distributor. Para penyalur, 

pedagang dan agen merupakan distributor. 

 

  Kegiatan ekonomi terutama kegiatan produksi dan distribusi mencakup banyak 

bidang. Antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, 

pertambangan, perdagangan danpariwisata. 

 

     B.    Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam kegiatan ekonomi 

Indonesia merupakan negeri yang makmur dan kaya. Kita wajib bersyukur kepada 

Tuhan Yang Mahaesa. Sumber daya alam yang terkandung di Indonesia amatlah beragam. 

Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi. Bentuknya dapat berupa 

benda mati maupun makhluk hidup. Sumber daya alam disediakan oleh alam. Ada yang 

langsung memanfaatkan sumber daya alam. Namun, ada pula yang masih harus diolah agar 

dapat dimanfaatkan. Berdasarkan keberadaan dan kelestariannya sumber daya alam 

dibedakan menjadi dua. Di antaranya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber 

dalam alam yang tidak diperbaharui 

Sumber daya alam dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat, 

misalnya:ada masysrakat yang memanfaatkan sumber daya alam tanah dengan bertani, 

berkebun dan membuat kerajinan dari tanah liat.ada juga masyarakat yang memanfaatkan 

sumber daya air untuk perikanan. Kegiatan ekonomi tersebut biasanya dilakukan oleh 
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masyarakat pedesaan. Kegiatan ekonomi perkotaan sudah jarang yang memanfaatkan sumber 

daya alam yang ada pada wilayahnya. 

Kegiatan ekonomi rakyat yang berhubungan dengan  sumber daya alam yang ada di 

wilayahnya dapat dikelompokkan: 

 

1.        Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan 

Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat yang 

tinggal di dataran tinggi dan sedang. Kegiatan perkebunan juga memanfaatkan kesuburan 

tanah. Perkebunan yang ada di Indonesia diusahakan oleh perorangan dan pemerintah. Hasil 

perkebunan di Indonesia berupa kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, kopra, dan sebagainya. 

Beberapa hasil tanaman perkebunan itu ada yang dijadikan barang ekspor. Ekspor hasil 

pertanian tersebut menghasilkan devisa bagi negara. Perkebunan dapat dikelola rakyat 

maupun swasta. Dalam pengelolaan perkebunan dikenal Perkebunan Inti Rakyat (PIR). PIR 

banyak ditemui di Pulau Sumatra. 

 

2.   Kegiatan ekonomi dibidang Pertanian 

Sebagian besar rakyat indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu 

indonesia disebut negara agraris. Usaha petani mengelola sumber daya alam tanah dan 

tumbuhan, usaha ini banyak dilakukan terutama oleh penduduk di pulau jawa dan 

sumatra.  usaha pertanian sebagian besar menghasilkan padi, jagung dan sayur mayur, hasil 

pertanian tersebut kemudian dijual untuk menghasilkan uang, kegiatan bertani dan menjual 

tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan di masyarakat. 

3.       Kegiatan ekonomi dibidang perternakan 

Kegiatan peternakan banyak diusahakan di Indonesia. Peternakan mempunyai 

peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, peternakan dapat 

menambah penghasilan rakyat. Jenis hewan ternak di Indonesia cukup banyak. Hewan ternak 

itu, antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam, burung, dan sebagainya. Hewan ternak tersebut 

umumnya menghasilkan daging, susu, telur, kulit, dan sebagainya 

4.       Kegiatan ekonomi dibidang perikanan 

Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Perairan tersebut meliputi perairan 

darat maupun laut. Kegiatan perikanan yang dilakukan di Indonesia meliputi perikanan darat 

dan laut. 

a.    Perikanan darat 

Usaha perikanan ini dilakukan di perairan darat, seperti sungai, danau, kolam dan 

empang. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas, gurame, mujahir, tawas, lele, dan 

sebagainya. 

b.    Perikanan laut 

Wilayah perairan laut Indonesia yang luas berpotensi menghasilkan ikan yang 

melimpah. Jenis ikan laut yang ditangkap adalah tongkol, tuna, bawal, kembung, teri dan 

sebagainya. Saat ini tengah dikembangkan perikanan di tambak pantai. Hal ini telah 

dilakukan di pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatra. Hasilnya meliputi kerang, udang, 

dan rumput laut. 
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5.       Kegiatan ekonomi di bidang pertambangan 

Berbagai jenis barang tambang banyak ditemukan di Indonesia. Kegiatan pertambangan 

adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi. Jenis barang tambang yang 

terdapat di Indonesia, antara lain minyak bumi, batu bara, emas, perak, bauksit, bijih besi, 

dan sebagainya. Barang-barang tambang tersebut digunakan untuk kegiatan industri, 

transportasi, dan sebagainya. 

 

6.       Kegiatan ekonomi dibidang perindustrian 

Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah 

yang belum diolah tersebut diperoleh dari alam. Kegiatan perindustrian membutuhkan 

sumber daya alam. Industri dapat menambah nilai guna barang. Indonesia memiliki industri 

yang cukup berkembang. Industri-industri tersebut di antaranya: 

a.      Alat-alat berat terdapat di Surabaya, Jawa Timur. 

b.      Gas alam terdapat di Kalimantan Selatan. 

c.        Kapal terdapat di Semarang, Jawa Tengah. 

d.      Karet terdapat di Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. 

e.       Kereta api terdapat di Madiun dan Yogyakarta. 

f.        Pemintalan benang terdapat di Jawa Barat (Patal Bandung), Jawa Tengah (Patal Cilacap, 

Patal Semarang, dan Patal Tegal). 

g.       ndustri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) terdapat di Bandung. 

         

7.       Kegiatan ekonomi di bidang perhutanan 

Indonesia banyak memiliki hutan. Hal tersebut dikarenakan kondisi iklim yang 

menunjang, yaitu beriklim tropis. Jenis hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan 

tropis. Hutan menghasilkan sumber daya alam melimpah. Di antaranya kayu, rotan, damar, 

getah perca, dan getah agatis. Hasil hutan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, 

perabotan rumah tangga, industri, dan sebagainya. 

 

D.    Kegiatan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan potensi lain daerah 

Negara kita terdiri dari kenampakan alam yang beraneka ragam.ada daerah dataran 

tinggi, dataran rendah, daerah pedesaan, daerah pantai, daerah perkotaan. Kondisi yang 

berbeda-beda tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Kegiatan 

ekonomi ini ada yang di budidayakan karena adat kebiasaan yang turun temurun. 

Ada pula yang di budidayakan karena pengaruh sumber daya alam . contohnya: kegiatan 

ekonomi yang sudah ada turun temurun seperti seni kayu ukir Jepara, batik dari Surakarta, 

dan klopen dari Tasikmalaya. Kegiatan ekonomi berdasarkan potensi lain di beberapa daerah 

adalah sebagai berikut: 

 

1.        Potensi di daerah tinggi 

Masyarakat di daerah pegunungan selain melakukan kegiatan ekonomi dengan 

bertani, ada juga yang memanfaatkan potensi lain yang tersimpan di daerahnya. Potensi lain 

tersebut diantaranya adalah daerah wisata, sebagian masyarakat bekerja sebagai pemandu 

wisata, berjualan di tempat wisata, dan membuka penginapan. 
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2.       Potensi lain di dataran rendah 

Daerah ini banyak dipakai untuk pemukiman penduduk. Masyarakat yang berada 

didaerah ini sangat beraneka ragam. mereka terbagi pada wilayah pedesaan dan perkotaan, 

masyarakat di pedesaan selain melakukan kegiatan ekonomi dengan bercocok tanam, ada 

juga yang bekerja di pabrik, berjualan, dan sebagai pengrajin. 

Masyarakat di perkotaan sebagian besar berusaha di bidang industri. masyarakat di perkotaan 

biasanya tidak mempunyai tanah yang cukup luas sehingga jarang yang melakukan kegiatan 

bercocok tanam. Sebagian lagi masyarakat perkotaan menjadi pegawai pemerintahan dan 

pegawai. 

 

3.       Potensi lain di daerah pantai 

 

Daerah pantaibanyak di huni oleh para nelayan.sebagian besar masyarakat  didaerah ini 

memanfaatkan keadaan alam seperti laut dan pantai untuk kegiatan ekonomi. Para nelayan mencari 

aneka hasil laut seperti rumput laut, kerang dan ikan laut untuk di jual kepelanggan ikan. Selain itu 

ada penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daerah wisata pantai. Kegiatan 

ekonomi dengan memanfaatkan daerah wisata itu diantaranya adalah dengan menjual sovenir, 

membuka restoran dan penginapan, serta menyediakan jasa transportasi. 

 

  4.       Potensi lain di daerah padang rumput 

Daerah padang rumput merupakan daerah yang sangat subur di tanami rumput. 

Namun, daerah ini tidak cocok untuk di tanami tanaman jenis lain. daerah semacam ini bisa 

dimanfaatkan untuk beternak sapi, kambing atau kuda. Hasil peternakan seperti daging, susu 

dan kulit, dapat menunjang usaha dibidang industri. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya alam apapun bentuknya 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah 

berupa pengolahan sumber daya alam untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Untuk 

itu diperlukan tenaga terampil dan cekatan agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan secara 

maksimal. 
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Soal Quiz 

 

 

Tim A 

1. Sebutkan 3 macam mata pencaharian penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi! 

Tim B 

2. Sumber daya alam dibedakan menjadi berapa? Sebutkan! 

Tim C 

3. Berikan contoh kegiatan yang dapat menjaga kelestarian hutan! 

Tim D 

4. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga sebutkan! 

Tim E 

5. Sebutkan 5 contoh jenis sumber daya alam hasil perkebunan! 

Tim A 

6. Kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal disebut kebutuhan....... 

Tim B 

7. Petani yang mengolah sawah atau ladang orang lain disebut.... 

Tim C 

8. Pengusaha tambak termasuk mata pencaharian masyarakat di daerah.... 

Tim D 

9. Pemanfaatan kayu untuk bahan bangunan adalah salah satu pemanfaatan sumber daya 

alam........ 

Tim E 

10. Kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

disebut kegiatan.... 
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Kisi-kisi Soal 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi: 2. Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan SDA dan potensi lain di daerahnya. 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 
Kognitif 

Bentuk Soal No Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 2.1 Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi 

dan kemajuan teknologi 

di lingkungan kabupaten 

/ kota dan provinsi 

2.1.4 Menyebutkan jenis 

sumber daya alam 

 

2.1.5 Menjelaskan manfaat 

sumber daya alam 

 

   √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

    Pilihan Ganda 

Uraian 

Pilihan Ganda  

Uraian 

 

1,3,4,5,6, 

2,7,8,9,10 

2,7,8,9,10 

1,3,4,5,6 
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A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Sumber daya alam di bawah ini yang tidak dapat diperbaharui adalah.... 

 a. air   c. minyak 

 b. tanah   d. hutan 

2. Tanah dapat dilestarikan karena adanya.... 

 a. daun membusuk  c. kotoran dan sampah 

 b. emas dan karang  d. belut dan kepiting 

3. Barang tambang non logam adalah... 

 a. nikel   c. belerang 

 b. minyak bumi   d. batu kapur 

4. merupakan hasil perkebunan adalah... 

 a. padi   c. cokelat 

 b. jagung   d. kedelai 

5. perindustrian banyak terdapat di... 

 a. pedesaan   c. pegunungan 

 b. persawahan  d. perkotaan 

6. Ayam, kambing dan sapi dihasilkan dari.... 

 a. pertanian   c. peternakan 

 b. perkebunan  d. pedesaan 

7. Suaka alam ujung kulon berada di provinsi... 

 a. Banten   c. Lampung 

 b. Jawa Barat  d. DKI Jakarta 

8. Kayu gelondongan merupakan kekayaan alam hasil.... 

 a. pertanian    c. perkebunan 

 b. hutan    d. perikanan 

9. Rotan sebagai hasil hutan dapat dimanfaatkan untuk... 

 a. kebutuhan rumah tangga c. bahan anyaman 

 b. bahan baku mainan  d. bahan industri kerajinan 

10. Hasil kekayaan dari laut adalah... 

 a. udang dan kerang  c. pasir dan rumput 

 b. emas dan kerang   d. belut dan kepiting 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat 

1. Bahan baku pesawat terbang adalah........................................................................... 

2. Bensin dan solar merupakan sumber daya alam yang................................................ 

3. Tanah di pegunungan cocok untuk usaha.................................................................. 

4. Hasil hutan yang banyak diambil adalah................................................................... 

5. Penanaman hutan kembali disebut............................................................................ 

6. Contoh hewan ternak adalah..................................................................................... 

7. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya alam...................................... 

8. Perlindungan terhadap hutan dan tumbuh-tumbuhan disebut.................................. 

9. Jenis hutan yang ada di Indonesia adalah................................................................ 

10. Tanah pertanian yang subur banyak terdapat di Pulau.......................................... 
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Kunci Jawaban 

1. C 

2. A 

3. D 

4. C 

5. D 

6. C 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 

B.  

1. Besi dan baja 

2. Tidak dapat diperbaharui 

3. Pertanian 

4. Kayu 

5. Reboisasi 

6. Ayam, Sapi dll 

7. Non hayati 

8. Hutan lindung 

9. Hujan ropis 

10. Jawa 

 

Penskoran 

A = 10 

B = 10 

Total Skor = 20 

           

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 
 

Revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II 

 

1. Keterampilan Guru 

 Hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk tindakan perbaikan pada pertemuan 

selanjutnya. 

a. Guru seharusnya membentuk kelompok secara heterogen. 

b. Guru seharusnya lebih tegas lagi kepada siswa yang gaduh 

c. Guru seharusnya mengingatkan siswa agar berkontribusi dalam kelompok. 

d. Guru seharusnya memberikan semangat untuk kelompok yang masih kurang aktif agar 

termotivasi menjadi lebih aktif pada pertemuan selanjutnya. 

2. Aktivitas Siswa 

 Perbaikan yang perlu dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

a. Guru seharusnya mengingatkan siswa untuk tetap tenang. 

b. Guru seharusnya menegur siswa yang mengobrol dengan temannya 

c. Guru seharusnya menegur siswa yang berjalan-jalan saat diskusi. 

d. Guru seharusnya menegur dan mengingatkan agar semua siswa memperhatikan 

penyampaian hasil diskusi kelompok. 

3. Hasil Belajar 

 Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah 

sebagai berikut. 

a. Guru harus menyampaikan materi dengan penekanan materi yang penting dan 

mengulangnya dengan tanya jawab dengan siswa. 

b. Guru harus meningkatkan ketuntasan klasikal agar mencapai indikator keberhasilan 

dengan memperbaiki proses pembelajaran. 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/2 

Standar Kompetensi : 2.Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan provinsi 

Kompetensi Dasar : 2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan SDA dan potensi lain di daerahnya 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Bentuk 

Soal 
Jenis Tes Instrumen 

2.1.7 Mengelompokkan 

sumber daya alam 

2.1.8 Menybutkan 

kegiatan ekonomi 

yang berkaitan 

dengan SDA 

2.1.9 Menjelaskan 

SDA 

2.1.10 Menyebutkan 

kegiatan ekonomi 

berdasarkan 

sumber daya alam 

yang ada 

Aktivitas 

Ekonomi 

yang 

berkaitan 

dengan SDA 

1. Siswa 

mengamati 

penjelasan guru 

2. Siswa 

berkelompok 

3. Siswa 

melakukan 

permainan 

(quiz) 

berkompetisi 

dengan 

kelompok lain 

4. Siswa 

mengerjakan 

evaluasi yang 

diberikan oleh 

guru 

Pilihan 

Ganda 

Uraian 

Tes tertulis Lembar 

evaluasi 

3x35 menit Buku IPS 

kelas IV 

Asy’ari 

Erlangga 

hal. 
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Lampiran 9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus III 

Sekolah  : SDN Patemon 01 Semarang 

Kelas   : IV (Empat) 

Mata Pelajaran : IPS 

Semester  : II (dua) 

Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) 

Hari/ tanggal  : Kamis, 7 Mei 2015 

 

A. Standar Kompetesi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten / kota dan provinsi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.1  Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan SDA dan potensi lain di 

daerahnya 

C. Indikator 

2.1.8 Siswa dapat Mengelompokkan sumber daya alam di daerahnya dengan baik 

2.1.9 siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di daerah tempat 

tinggalnya 

2.1.10 Siswa dapat menunjukkan tempat kegiatan ekonomi dan sumber daya alam di 

daerah setempat 

Tujuan Pembelajaran 

4. Dengan mengamati penjelasan guru siswa dapat Mengelompokkan sumber daya alam 

di daerahnya dengan benar.  

5. Dengan mengamati penjelasan guru menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di 

daerah tempat tinggalnya dengan benar 

6. Melalui diskusi kelompok menunjukkan tempat kegiatan ekonomi dan sumber daya 

alam di daerah setempat dengan benar. 

Karakter yang diharapkan : 

Kerjasama, bertanggung jawab, dan disiplin 
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D. Materi Pokok 

3. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerah 

E. Alokasi Waktu 

2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran : Teams Games Tournament dan Numbered Head Together 

Metode pembelajaran : diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan 

G.  Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa tentang materi sebelumnya. 

b. Guru menjelaskan rincian materi tentang aktivitas ekonomi yang berhubungan 

dengan SDA dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

c. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kali ini 

d. Guru memotivasi siswa dengan agar siswa semangat dan termotivasi 

2. Kegiatan Inti (± 85 menit) 

a. Siswa mencari atau mengumpulkan informasi tentang materi melalui penjelasan 

dari guru. (mengamati) 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang materi awal tentang kegiatan ekonomi 

yang ada di sekitar dan Sumber Daya Alam yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

(menanya) 

c. Siswa dikondisikan secara heterogen dan merata berdasrkan kemampuan masing-

masing siswa menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok beranggotakan 

5 orang. 

d. Guru membagikan nomor yang digunakan kepada siswa pada masing-masing 

kelompok. 

e. Siswa menalar, memproses informasi yang sudah dikumpulkan mengenai materi  

melalui penjelasan dari guru. (mengamati) 

f. Guru menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok. 

g. Guru berperan sebagai juri dalam permainan turnamen ini. 

h. Siswa melakukan permainan (games) quiz dengan berkompetisi dengan kelompok 

lainnya. (menalar, mencoba) 

i. Siswa yang disebut nomornya menjawab bertanyaan yang diberikan oleh guru 
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Materi ajar 

A.    Kegiatan Ekonomi Penduduk 

Semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini disebut sebagai 

kegiatan ekonomi. 

Kegiatan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga hal, yakni: 

 

1.      Kegiatan produksi 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan barang atau jasa. 

Kegiatan yang menghasilkan barang contohnya adalah bercocok tanam, mendirikan pabrik 

dan usaha kerajinan. Sedangkan kegiatan yang menghasilkan jasa atau pelayanan misalnya 

adalah menjadi sopir angkot, tukang cukur, dokter dan guru. Orang yang melakukan kegiatan 

produksi disebutprodusen. 

 

2.      Kegiatan konsumsi 

Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menikmati hasil-hasil 

produksi. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan nasi, minum susu, berpakaian, memakai 

sepatu dan naik delman. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebutkonsumen. 

Konsumen disebut juga dengan pemakai. Semua orang pada dasarnya adalah konsumen. 

 

3.       Kegiatan distribusi 

Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen. Kegiatan distribusi sangat bermanfaat agar barang-barang dan jasa dapat 

tersalurkan ke semua tempat. Para pelaku distribusi disebut distributor. Para penyalur, 

pedagang dan agen merupakan distributor. 

 

  Kegiatan ekonomi terutama kegiatan produksi dan distribusi mencakup banyak 

bidang. Antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, 

pertambangan, perdagangan danpariwisata. 

 

     B.    Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam kegiatan ekonomi 

Indonesia merupakan negeri yang makmur dan kaya. Kita wajib bersyukur kepada 

Tuhan Yang Mahaesa. Sumber daya alam yang terkandung di Indonesia amatlah beragam. 

Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi. Bentuknya dapat berupa 

benda mati maupun makhluk hidup. Sumber daya alam disediakan oleh alam. Ada yang 

langsung memanfaatkan sumber daya alam. Namun, ada pula yang masih harus diolah agar 

dapat dimanfaatkan. Berdasarkan keberadaan dan kelestariannya sumber daya alam 

dibedakan menjadi dua. Di antaranya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber 

dalam alam yang tidak diperbaharui 

Sumber daya alam dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat, 

misalnya:ada masysrakat yang memanfaatkan sumber daya alam tanah dengan bertani, 

berkebun dan membuat kerajinan dari tanah liat.ada juga masyarakat yang memanfaatkan 

sumber daya air untuk perikanan. Kegiatan ekonomi tersebut biasanya dilakukan oleh 

masyarakat pedesaan. Kegiatan ekonomi perkotaan sudah jarang yang memanfaatkan sumber 

daya alam yang ada pada wilayahnya. 
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Kegiatan ekonomi rakyat yang berhubungan dengan  sumber daya alam yang ada di 

wilayahnya dapat dikelompokkan: 

 

1.        Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan 

Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat yang 

tinggal di dataran tinggi dan sedang. Kegiatan perkebunan juga memanfaatkan kesuburan 

tanah. Perkebunan yang ada di Indonesia diusahakan oleh perorangan dan pemerintah. Hasil 

perkebunan di Indonesia berupa kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, kopra, dan sebagainya. 

Beberapa hasil tanaman perkebunan itu ada yang dijadikan barang ekspor. Ekspor hasil 

pertanian tersebut menghasilkan devisa bagi negara. Perkebunan dapat dikelola rakyat 

maupun swasta. Dalam pengelolaan perkebunan dikenal Perkebunan Inti Rakyat (PIR). PIR 

banyak ditemui di Pulau Sumatra. 

 

2.   Kegiatan ekonomi dibidang Pertanian 

Sebagian besar rakyat indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu 

indonesia disebut negara agraris. Usaha petani mengelola sumber daya alam tanah dan 

tumbuhan, usaha ini banyak dilakukan terutama oleh penduduk di pulau jawa dan 

sumatra.  usaha pertanian sebagian besar menghasilkan padi, jagung dan sayur mayur, hasil 

pertanian tersebut kemudian dijual untuk menghasilkan uang, kegiatan bertani dan menjual 

tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan di masyarakat. 

3.       Kegiatan ekonomi dibidang perternakan 

Kegiatan peternakan banyak diusahakan di Indonesia. Peternakan mempunyai 

peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, peternakan dapat 

menambah penghasilan rakyat. Jenis hewan ternak di Indonesia cukup banyak. Hewan ternak 

itu, antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam, burung, dan sebagainya. Hewan ternak tersebut 

umumnya menghasilkan daging, susu, telur, kulit, dan sebagainya 

4.       Kegiatan ekonomi dibidang perikanan 

Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Perairan tersebut meliputi perairan 

darat maupun laut. Kegiatan perikanan yang dilakukan di Indonesia meliputi perikanan darat 

dan laut. 

a.    Perikanan darat 

Usaha perikanan ini dilakukan di perairan darat, seperti sungai, danau, kolam dan 

empang. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas, gurame, mujahir, tawas, lele, dan 

sebagainya. 

b.    Perikanan laut 

Wilayah perairan laut Indonesia yang luas berpotensi menghasilkan ikan yang 

melimpah. Jenis ikan laut yang ditangkap adalah tongkol, tuna, bawal, kembung, teri dan 

sebagainya. Saat ini tengah dikembangkan perikanan di tambak pantai. Hal ini telah 

dilakukan di pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatra. Hasilnya meliputi kerang, udang, 

dan rumput laut. 

  

5.       Kegiatan ekonomi di bidang pertambangan 

Berbagai jenis barang tambang banyak ditemukan di Indonesia. Kegiatan pertambangan 

adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi. Jenis barang tambang yang 
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terdapat di Indonesia, antara lain minyak bumi, batu bara, emas, perak, bauksit, bijih besi, 

dan sebagainya. Barang-barang tambang tersebut digunakan untuk kegiatan industri, 

transportasi, dan sebagainya. 

 

6.       Kegiatan ekonomi dibidang perindustrian 

Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah 

yang belum diolah tersebut diperoleh dari alam. Kegiatan perindustrian membutuhkan 

sumber daya alam. Industri dapat menambah nilai guna barang. Indonesia memiliki industri 

yang cukup berkembang. Industri-industri tersebut di antaranya: 

a.      Alat-alat berat terdapat di Surabaya, Jawa Timur. 

b.      Gas alam terdapat di Kalimantan Selatan. 

c.        Kapal terdapat di Semarang, Jawa Tengah. 

d.      Karet terdapat di Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. 

e.       Kereta api terdapat di Madiun dan Yogyakarta. 

f.        Pemintalan benang terdapat di Jawa Barat (Patal Bandung), Jawa Tengah (Patal Cilacap, 

Patal Semarang, dan Patal Tegal). 

g.       ndustri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) terdapat di Bandung. 

         

7.       Kegiatan ekonomi di bidang perhutanan 

Indonesia banyak memiliki hutan. Hal tersebut dikarenakan kondisi iklim yang 

menunjang, yaitu beriklim tropis. Jenis hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan 

tropis. Hutan menghasilkan sumber daya alam melimpah. Di antaranya kayu, rotan, damar, 

getah perca, dan getah agatis. Hasil hutan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, 

perabotan rumah tangga, industri, dan sebagainya. 

 

D.    Kegiatan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan potensi lain daerah 

Negara kita terdiri dari kenampakan alam yang beraneka ragam.ada daerah dataran 

tinggi, dataran rendah, daerah pedesaan, daerah pantai, daerah perkotaan. Kondisi yang 

berbeda-beda tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Kegiatan 

ekonomi ini ada yang di budidayakan karena adat kebiasaan yang turun temurun. 

Ada pula yang di budidayakan karena pengaruh sumber daya alam . contohnya: kegiatan 

ekonomi yang sudah ada turun temurun seperti seni kayu ukir Jepara, batik dari Surakarta, 

dan klopen dari Tasikmalaya. Kegiatan ekonomi berdasarkan potensi lain di beberapa daerah 

adalah sebagai berikut: 

 

1.        Potensi di daerah tinggi 

Masyarakat di daerah pegunungan selain melakukan kegiatan ekonomi dengan 

bertani, ada juga yang memanfaatkan potensi lain yang tersimpan di daerahnya. Potensi lain 

tersebut diantaranya adalah daerah wisata, sebagian masyarakat bekerja sebagai pemandu 

wisata, berjualan di tempat wisata, dan membuka penginapan. 

 

2.       Potensi lain di dataran rendah 

Daerah ini banyak dipakai untuk pemukiman penduduk. Masyarakat yang berada 

didaerah ini sangat beraneka ragam. mereka terbagi pada wilayah pedesaan dan perkotaan, 
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masyarakat di pedesaan selain melakukan kegiatan ekonomi dengan bercocok tanam, ada 

juga yang bekerja di pabrik, berjualan, dan sebagai pengrajin. 

Masyarakat di perkotaan sebagian besar berusaha di bidang industri. masyarakat di perkotaan 

biasanya tidak mempunyai tanah yang cukup luas sehingga jarang yang melakukan kegiatan 

bercocok tanam. Sebagian lagi masyarakat perkotaan menjadi pegawai pemerintahan dan 

pegawai. 

 

3.       Potensi lain di daerah pantai 

 

Daerah pantaibanyak di huni oleh para nelayan.sebagian besar masyarakat  didaerah ini 

memanfaatkan keadaan alam seperti laut dan pantai untuk kegiatan ekonomi. Para nelayan mencari 

aneka hasil laut seperti rumput laut, kerang dan ikan laut untuk di jual kepelanggan ikan. Selain itu 

ada penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daerah wisata pantai. Kegiatan 

ekonomi dengan memanfaatkan daerah wisata itu diantaranya adalah dengan menjual sovenir, 

membuka restoran dan penginapan, serta menyediakan jasa transportasi. 

 

  4.       Potensi lain di daerah padang rumput 

Daerah padang rumput merupakan daerah yang sangat subur di tanami rumput. 

Namun, daerah ini tidak cocok untuk di tanami tanaman jenis lain. daerah semacam ini bisa 

dimanfaatkan untuk beternak sapi, kambing atau kuda. Hasil peternakan seperti daging, susu 

dan kulit, dapat menunjang usaha dibidang industri. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya alam apapun bentuknya 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah 

berupa pengolahan sumber daya alam untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Untuk 

itu diperlukan tenaga terampil dan cekatan agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan secara 

maksimal. 
A. Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan oleh 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. 

1. Sumber Daya Alam 

a. Sumber daya alam hayati 

adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. 

Sumber daya alam hayati dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan. 

Contoh hasil sumber daya alam hayati: wol, makanan, kursi. 

b. Sumber daya alam nonhayati 

adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. 

Contoh sumber daya alam non hayati: sinar matahari, udara, air, dan tanah. 

Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri atas: 

a. Sumber daya alam yang dapat diperbarui 

adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. 

Contoh: air, hewan dan tumbuhan. 
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b. Sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui 

adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus menerus. 

Contoh: 

– minyak bumi 

 
    – batu bara 

 
– gas alam 

 

https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-siklus-air1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-minyak-bumi-jd1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-batu-bara1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-gas-alam1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-siklus-air1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-minyak-bumi-jd1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-batu-bara1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-gas-alam1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-siklus-air1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-minyak-bumi-jd1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-batu-bara1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-gas-alam1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-siklus-air1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-minyak-bumi-jd1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-batu-bara1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-gas-alam1/
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B. Penggunaan Teknologi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Pemanfaatan sumber daya alam dapat di lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. 

Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam tidak langsung, dilakukan dengan pengolahan terlebih 

dahulu. 

Berikut adalah beberapa peng olahan sumber daya alam yang me manfaat kan teknologi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia: 

1. Pengolahan Kayu 

2. Pengolahan Bahan Makanan 

a. Bioteknologi dalam Pengolahan Makanan 

Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara memanfaatkan jasad renik. 

Jasad renik yang dimaksud adalah jamur dan bakteri. 

Contoh: tempe, tahu, dan yoghurt. 

     

b. Pengawetan Makanan 

Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

– pengasinan, 

– pengalengan, 

– pembotolan, 

– penggunaan bahan pengawet, dan 

– sterilisasi. 

C. Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan 

Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan ketidakseimbangan sumber daya alam. 

Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. 

Berikut ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, diantaranya: 

• Penebangan pohon secara liar dan besarbesaran, seperti pada dibawah ini 

 
• Perburuan hewan liar. 

• Penggunaan bahan bakar dan energi secara berlebihan. 

Berikut ini adalah beberapa cara agar lingkungan dan persediaan sumber daya alam baik sumber daya 

alam hayati maupun sumber daya alam non hayati dapat tetap lestari: 

https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-tempe1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-tahu2/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-yoghurt2/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-penebangan-liar1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-tempe1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-tahu2/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-yoghurt2/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-penebangan-liar1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-tempe1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-tahu2/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-yoghurt2/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-penebangan-liar1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-tempe1/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-tahu2/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-yoghurt2/
https://ra3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/bab-10-penebangan-liar1/
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• Tidak mengambil sumber daya alam secara besar-besaran. 

• Berusaha mengembalikan keadaan lingkungan kembali seperti keadaan lingkungan sebelum 

pengambilan   sumber daya alam 

• Pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

memiliki izin. 

• Menghemat penggunaan sumber daya alam agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. 
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Quiz 

 

1. Kegiatan yang di lakukan orang untuk mencari penghasilan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidup 
Disebut …. 
2. Daerah yang pembangunannya berjalan baik akan mempunyai kegiatan ekonomi yang …. 
3. Dalam kegiatan produksi,orang menghasilkan barang dan jasa.Yang termasuk kegiatan 

produksi adalah 
…. 
4. Makan nasi,minum susu dan memekai sepatu baru termasuk kegiatan ekonomi jenis …. 
5. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi bagi seorang nelayan ketika menangkap ikan adalah 

di …. 
 

6. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi bagi seorang guru ketika mengajar anak-anak adalah 

di …. 
7. Para buruh yang bekerja di pabrik garmen menjahit pakaian untuk dijual ke pasar.Kegiatan 

ekonomi yang 
Dilakukan para buruh ini termasuk kegiatan ekonomi …. 
8. Pedagang beras membeli barang-barang dari petani lalu menjual kembali ke 

masyarakat.Yang dilakukan 
Pedagang beras termasuk kegiatan ekonomi jenis …. 
9. Manusia tidak dapat hidup seorang diri.Dia harus hidup dan bekerjasama dengan manusia 

yang lain.Ini 
Merupakan ciri khas manusia sebagai mahluk …. 
10. Keadaan alam mempengaruhi jenis pekerjaaan penduduk.Pekerjaan yang biasa dilakukan 

penduduk di 
dataran tinggi adalah …. 
 

11. Petani yang mengerjakan sawah yang bukan miliknya disebut …. 
12. Kebutuhan akan makanan,pakaian dan tempat tinggal atau perumahan disebut kebutuhan 

…. 
13. Pada zaman dahulu,untuk memenuhi kebutuhan hidup,orang saling menukar barang.Cara 

ini disebut …. 
14. Kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok terpenuhi disebut …. 
15. Kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi disebut … 
 

16. Kebutuhan tersier juga disebut kebutuhan akan barang-barang …. 
17. Kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang dan jasa disebut …. 
18. Orang-orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut …. 
19. Kegiatan ekonomi yang dapat menghabiskan atau mengurangi nilai barang dan jasa 

disebut …. 
20. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi memakai atau menggunakan jasa tertentu 

disebut …. 
 

21. Sumber daya alam mahluk hidup disebut juga …. 
22. Tanah,air,barang tambang,udara dan sinar matahari termasuk sumber daya alam …. 
23. Hasil pertanian berupa singkong dapat diolah menjadi …  … 
24. Contoh pekerjaan yang memberikan pelayanan jasa adalah ……… 
25. Hasil hutan berupa kayu dapat dimanfaatkan sebagai …  
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Kunci jawaban 

1. Kegiatan ekonomi 
2. Berjalan baik 
3. Membuat tahu,membuat sepatu 
4. Konsumsi 
5. Laut 
6. Sekolah 
7. Produksi 
8. Distribusi 
9. Social 
10. Bertani sayur-sayuran 
11. Petani penggarap 
12. Pokok atau premier 
13. Barter 
14. Sekunder 
15. Tersier 
16. Mewah 
17. Produksi 
18. Distributor 
19. Konsumsi 
20. Konsumsi 
21. Biotic 
22. Abiotik 
23. Keripik singkong,tepung tapioca,makanan 
24. Tukang parker,dokter,guru 
25. Mebeler dan bahan perumahan 
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Kisi-kisi Soal 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester : V (lima) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

 kemerdekaan Indonesia. 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 
Kognitif 

Bentuk Soal No Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 2.1 Mengenal aktivitas 

ekonomi yang berkaitan 

dengan SDA dan potensi lain 

di daerahnya 

 

Menyebutkan SDA yang 

berpotensi di daerahnya 

 

Menyebutkan SDA di 

daerahnya 

 

Menjelaskan manfaat SDA 

yang ada di daerahnya 

 

Menyebutkan bentuk-bentuk 

kegiatan ekonomi di daerah 

tempat tinggalnya 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

     

 

 

Pilihan Ganda  

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Pilihan Ganda 

uraian  

 

 

 

5,8 

 

 

3,4,5 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,6,7,

9,10 dan 1,2 
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Nama : 

No      : 

 

Soal Evaluasi 

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat di bawah ini! 

1.    Kegiatan yang dilakukan orang untuk mencari penghasilan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidup disebut ... . 

a.       kegiatan produksi 

b.      kegiatan distribusi 

c.       kegiatan ekonomi 

d.      kegiatan konsumsi 

2.    Di bawah ini yang tidak termasuk kegiatan ekonomi adalah.... 

a.       Produksi 

b.      Konsumsi 

c.       Distribusi 

d.      Rehabilitasi 

3.    Dalam kegiatan produksi, orang menghasilkan barang dan jasa. Berikut ini yang 

termasuk kegiatan produksi adalah ... 

a.       membuat tahu 

b.      berdagang sayuran 

c.       membeli sepatu 

d.      mengirim hasil bumi  

4.    Masyarakat Indonesia sebagian besarbermata pencaharian sebagai petani 

sehingga Indonesia sering disebut sebagai negara.. 

a.       Maritim 

b.      Kalpataru 

c.       Agraris 

d.      Adi Pura 

5.    Masyarakat yang tinggal dipantai kebanyakan bermata pencaharian sebagai..... 

a. nelayan 

b. peternak 

c. petani 

d. buruh 

6.    usaha di bidang pertanian biasanya berupa tanaman di bawah ini, kecuali.... 

a.       Padi 

b.       Jagung 

c.        sayur mayur 

d.      karet 

7.    Sumber daya alam yang dihasilkan hutan, kecuali.. 
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a.       Kayu 

b.      Jagung 

c.       Rotan 

d.      Damar 

8.    Bentuk mata pencaharian penduduk di daerah perkotaan biasanya di bawah 

ini,kecuali.... 

     a. pegawai 

     b. berdagang 

     c. buruh 

     d. bertani 

9.    Pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari dengan proses 

produksi disebut kegiatan di bidang..... 

  a. perikanan 

  b. petrnakan 

  c. pertambangan 

  d. perindustrian 

10.    Di daerah padang rumput banyak dimanfaatkan manusia untuk usaha.... 

         a. perdagangan 

         b. olahraga 

         c. peternakan 

         d. daerah wisata 

II. Jawablah pertanaan di bawah ini! 

1.      Jelakan pengertian kegiatan ekonomi! 

2.      Sebutkan dan jelaskan tiga kegiatan ekonomi! 

3.      Jelakan yang dimaksud pertambangan dan berilah contoh sumber daya 

alam  hasil dari kegiatan pertambangan! 

4.      Jelaskan yang dimaksud perindustrian! 

5.      Menurut pendapatmu bagaimana cara menjaga alam agar tetap dapat 

dimanfaatkan dengan baik? 

 

Kunci Jawaban 

I.          Pilihan Ganda 

1.      C 

2.      D 

3.      A 

4.      C 

5.      A 

6.      D 

7.      B 

8.      D 
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9.      D 

10.   C 

II.          Uraian 

1.      Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencari penghasilan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidup. 

2.      Yang termasuk kegiatan ekonomi yaitu: 

a.       Kegiatan produksi 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan barang 

atau jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang contohnya adalah bercocok 

tanam, mendirikan pabrik dan usaha kerajinan. Sedangkan kegiatan yang 

menghasilkan jasa atau pelayanan misalnya adalah menjadi sopir angkot, 

tukang cukur, dokter dan guru. 

b.      Kegiatan konsumsi 

Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menikmati 

hasil-hasil produksi. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan nasi, minum 

susu, berpakaian, memakai sepatu dan naik delman. 

c.        Kegiatan distribusi 

Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi sangat bermanfaat agar barang-

barang dan jasa dapat tersalurkan ke semua tempat. 

3.      Kegiatan pertambangan adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam 

dari dalam bumi. Contoh sumber daya alam hasil pertambangan, antara lain 

minyak bumi, batu bara, emas, perak, bauksit, bijih besi, dan sebagainya. 

4.      Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang 

jadi. Bahan mentah yang belum diolah tersebut diperoleh dari alam. 

Kegiatan perindustrian membutuhkan sumber daya alam. Industri dapat 

menambah nilai guna barang. 

5.      Cara menjaga alam: 

a.       Tidak merusak hutan 

b.      Membuang sampah pada tempatnya 

c.       Reboisasi / penghijauan 

 

Penskoran  

I. 10 

II. 10 

Jumlah skor 20 
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DATA HASIL PENELITIAN 
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Lampiran 10 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

Pembelajaran  IPS Melalui Model Teams Games Tournament dan Numbered 

Head Together 

Siklus I 

Nama Guru  : Khusnul Fauziyah, S.Pd 

Nama SD  : SDN Patemon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Konsep  : Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan alam 

Hari/Tanggal  : Selasa, 28 April 2015 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran dan 

pengkondisian 

kelas 

 (Keterampilan 

membuka pelaja-

ran) 

1. Membimbing siswa untuk ber-

do’a 
√ 

4 

2. Melakukan apresepsi √ 

3. Melakukan presensi √ 

4. Mengemukakan tujuan pembe-

lajaran 
√ 
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2. Memberikan perta-

nyaan untuk me-

nuntun proses ber-

pikir siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

1. Menjelaskan materi awal 

sebagai pengantar 
√ 

4 

2. Memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 
√ 

3. Memberikan pertanyaan kepada 

semua siswa baru menunjuk 

satu siswa 

√ 

4. Memberikan waktu berpikir 

siswa untuk menjawab 

pertanyaan 

√ 

3. Menyampaikan 

model 

pembelajaran 

(Keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

1. Menyiapkan model 

pembelajaran  
√ 

3 

2. Menyampaikan tujuan dari 

model pembelajaran  
 

3. Menyiapkan media 

pembelajaran  √ 

4. Menarik perhatian siswa melalui 

media 
√ 

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

(Keterampilan  

menjelaskan) 

1. Menyampaikan materi yang 

akan dipelajari 
√ 

3 

2. Menyajikan materi sesuai 

dengan indikator 
√ 

3. Menjelaskan materi sesuai 

dengan media 
 

4. Menyampaikan materi dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

√ 

5. Membentuk 

kelompok diskusi 

(Keterampilan 

1. Mengkondisikan siswa untuk  

berkelompok dengan anggota 4-

5 siswa 

√ 2 
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mengelola kelas) 2. Pengelompokan secara 

heterogen 
 

3. Mengatur tempat duduk setiap 

kelompok 
√ 

4. Memberikan nama kelompok 

kepada masing-masing 

kelompok 

 

6. Melakukan 

pendekatan pada 

siswa agar 

bekerjasama demi 

keberhasilan 

individu 

(Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

1. Menjelaskan kepada siswa 

untuk bekerjasama dalam 

mengerjakan tugas 

√ 

2 

2. Mengamati siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok 
√ 

3. Mengingatkan siswa agar 

berkontribusi dalam diskusi  

4. Memberikan semangat kepada 

siswa agar bekerjasama dalam 

diskusi 

 

7. Membimbing siswa 

belajar secara 

berkelompok 

melalui diskusi 

kelompok 

(Keterampilan 

diskusi kelompok 

kecil) 

1. Memberi penjelasan terkait 

prosedur permainan dalam 

model pembelajaran 

√ 

3 

2. Menanyakan apakah ada 

kesulitan dalam berdiskusi 
√ 

3. Memberikan kesempatan siswa 

berpartisipasi menyampaikan 

pendapat di dalam kelompok 

 

4. Memberikan waktu untuk 

mengerjakan menjawab 
√ 

8. Memberikan  

penghargaan pada 

1. Memberikan pujian pada setiap 

kelompok 
√ 2 
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siswa yang telah 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

2. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang kalah dalam 

permainan 

√ 

3. Memberikan penghargaan untuk 

kelompok yang menang dalam 

permainan 

 

4. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang masih kurang 

aktif 

 

9. Memberikan 

kesimpulan, 

evaluasi, dan 

menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pembelajaran) 

1. Menanyakan kepada siswa hal-

hal yang masih belum dipahami 
√ 

4 

2. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 
√ 

3. Memberikan evaluasi untuk 

mengukur pemahaman siswa 
√ 

4. Memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

√ 

Jumlah skor 27 

Jumlah skor = 27  Kategori Baik 
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Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  36 

Skor terendah (R) :  9 

Tabel Keterampilan Guru  

Kriteria keterampilan Guru Kategori Nilai 

>29,25 s.d 36 Sangat baik A 

>22,5 s.d 29,25 Baik B 

>15,75 s.d 22,5 Cukup C 

9 s.d 15,75 Kurang D 

 

Semarang, 28 April 2015 

Observer, 

 

            

 

Anggit Nur Fitrawan 

NIM. 1401411511 
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Lampiran 11 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

Pembelajaran  IPS Melalui Model Teams Games Tournament dan Numbered 

Head Together 

Siklus II 

Nama Guru  : Khusnul Fauziyah, S.Pd 

Nama SD  : SDN Patemon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Konsep  : Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan alam 

Hari/Tanggal  : Kamis, 30 April 2015 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran dan 

pengkondisian 

kelas 

 (Keterampilan 

membuka pelaja-

ran) 

1. Membimbing siswa untuk ber-

do’a 
√ 

4 

2. Melakukan apresepsi √ 

3. Melakukan presensi √ 

4. Mengemukakan tujuan pembe-

lajaran 
√ 
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2. Memberikan perta-

nyaan untuk me-

nuntun proses ber-

pikir siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

1. Menjelaskan materi awal 

sebagai pengantar 
√ 

3 

2. Memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 
√ 

3. Memberikan pertanyaan kepada 

semua siswa baru menunjuk 

satu siswa 

 

4. Memberikan waktu berpikir 

siswa untuk menjawab 

pertanyaan 

√ 

3. Menyampaikan 

model 

pembelajaran 

(Keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

1. Menyiapkan model 

pembelajaran  
√ 

3 

2. Menyampaikan tujuan dari 

model pembelajaran  
 

3. Menyiapkan media 

pembelajaran  √ 

4. Menarik perhatian siswa melalui 

media 
√ 

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

(Keterampilan  

menjelaskan) 

1. Menyampaikan materi yang 

akan dipelajari 
√ 

3 

2. Menyajikan materi sesuai 

dengan indikator 
√ 

3. Menjelaskan materi sesuai 

dengan media 
 

4. Menyampaikan materi dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

√ 

5. Membentuk 

kelompok diskusi 

(Keterampilan 

1. Mengkondisikan siswa untuk  

berkelompok dengan anggota 4-

5 siswa 

√ 3 
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mengelola kelas) 2. Pengelompokan secara 

heterogen 
 

3. Mengatur tempat duduk setiap 

kelompok 
√ 

4. Memberikan nama kelompok 

kepada masing-masing 

kelompok 

√ 

6. Melakukan 

pendekatan pada 

siswa agar 

bekerjasama demi 

keberhasilan 

individu 

(Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

1. Menjelaskan kepada siswa 

untuk bekerjasama dalam 

mengerjakan tugas 

√ 

3 

2. Mengamati siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok 
√ 

3. Mengingatkan siswa agar 

berkontribusi dalam diskusi √ 

4. Memberikan semangat kepada 

siswa agar bekerjasama dalam 

diskusi 

 

7. Membimbing siswa 

belajar secara 

berkelompok 

melalui diskusi 

kelompok 

(Keterampilan 

diskusi kelompok 

kecil) 

1. Memberi penjelasan terkait 

prosedur permainan dalam 

model pembelajaran 

√ 

3 

2. Menanyakan apakah ada 

kesulitan dalam berdiskusi 
√ 

3. Memberikan kesempatan siswa 

berpartisipasi menyampaikan 

pendapat di dalam kelompok 

 

4. Memberikan waktu untuk 

mengerjakan menjawab 
√ 

8. Memberikan  

penghargaan pada 

1. Memberikan pujian pada setiap 

kelompok 
√ 3 
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siswa yang telah 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

2. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang kalah dalam 

permainan 

√ 

3. Memberikan penghargaan untuk 

kelompok yang menang dalam 

permainan 

√ 

4. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang masih kurang 

aktif 

 

9. Memberikan 

kesimpulan, 

evaluasi, dan 

menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pembelajaran) 

1. Menanyakan kepada siswa hal-

hal yang masih belum dipahami 
√ 

4 

2. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 
√ 

3. Memberikan evaluasi untuk 

mengukur pemahaman siswa 
√ 

4. Memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

√ 

Jumlah skor 29 

Jumlah skor = 29  Kategori Baik 
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Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  36 

Skor terendah (R) :  9 

Tabel Keterampilan Guru  

Kriteria keterampilan Guru Kategori Nilai 

>29,25 s.d 36 Sangat baik A 

>22,5 s.d 29,25 Baik B 

>15,75 s.d 22,5 Cukup C 

9 s.d 15,75 Kurang D 

 

Semarang, 30 April 2015 

Observer, 

 

            

 

Anggit Nur Fitrawan 

NIM. 1401411511 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

Pembelajaran  IPS Melalui Model Teams Games Tournament dan Numbered 

Head Together 

Siklus III 

Nama Guru  : Khusnul Fauziyah, S.Pd 

Nama SD  : SDN Patemon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV/ 2 

Konsep  : Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan alam 

Hari/Tanggal  : Kamis, 7 Mei 2015 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 9 indikator keterampilan guru! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 (Rusman 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran dan 

pengkondisian 

kelas 

 (Keterampilan 

1. Membimbing siswa untuk ber-

do’a 
√ 

4 2. Melakukan apresepsi √ 

3. Melakukan presensi √ 
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membuka pelaja-

ran) 

4. Mengemukakan tujuan pembe-

lajaran 
√ 

2. Memberikan perta-

nyaan untuk me-

nuntun proses ber-

pikir siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

1. Menjelaskan materi awal 

sebagai pengantar 
√ 

3 

2. Memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 
√ 

3. Memberikan pertanyaan kepada 

semua siswa baru menunjuk 

satu siswa 

 

4. Memberikan waktu berpikir 

siswa untuk menjawab 

pertanyaan 

√ 

3. Menyampaikan 

model 

pembelajaran 

(Keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

1. Menyiapkan model 

pembelajaran  
 

3 

2. Menyampaikan tujuan dari 

model pembelajaran  
√ 

3. Menyiapkan media 

pembelajaran  √ 

4. Menarik perhatian siswa melalui 

media 
√ 

4. Menjelaskan materi 

pembelajaran 

(Keterampilan  

menjelaskan) 

1. Menyampaikan materi yang 

akan dipelajari 
√ 

4 

2. Menyajikan materi sesuai 

dengan indikator 
√ 

3. Menjelaskan materi sesuai 

dengan media 
√ 

4. Menyampaikan materi dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

√ 

5. Membentuk 1. Mengkondisikan siswa untuk  √ 2 
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kelompok diskusi 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

berkelompok dengan anggota 4-

5 siswa 

2. Pengelompokan secara 

heterogen 
 

3. Mengatur tempat duduk setiap 

kelompok 
√ 

4. Memberikan nama kelompok 

kepada masing-masing 

kelompok 

 

6. Melakukan 

pendekatan pada 

siswa agar 

bekerjasama demi 

keberhasilan 

individu 

(Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

1. Menjelaskan kepada siswa 

untuk bekerjasama dalam 

mengerjakan tugas 

√ 

3 

2. Mengamati siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok 
√ 

3. Mengingatkan siswa agar 

berkontribusi dalam diskusi  

4. Memberikan semangat kepada 

siswa agar bekerjasama dalam 

diskusi 

√ 

7. Membimbing siswa 

belajar secara 

berkelompok 

melalui diskusi 

kelompok 

(Keterampilan 

diskusi kelompok 

kecil) 

1. Memberi penjelasan terkait 

prosedur permainan dalam 

model pembelajaran 

√ 

3 

2. Menanyakan apakah ada 

kesulitan dalam berdiskusi 
√ 

3. Memberikan kesempatan siswa 

berpartisipasi menyampaikan 

pendapat di dalam kelompok 

 

4. Memberikan waktu untuk 

mengerjakan menjawab 
√ 
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8. Memberikan  

penghargaan pada 

siswa yang telah 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompoknya 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

1. Memberikan pujian pada setiap 

kelompok 
√ 

4 

2. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang kalah dalam 

permainan 

√ 

3. Memberikan penghargaan untuk 

kelompok yang menang dalam 

permainan 

√ 

4. Memberikan semangat untuk 

kelompok yang masih kurang 

aktif 

√ 

9. Memberikan 

kesimpulan, 

evaluasi, dan 

menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pembelajaran) 

1. Menanyakan kepada siswa hal-

hal yang masih belum dipahami 
√ 

4 

2. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 
√ 

3. Memberikan evaluasi untuk 

mengukur pemahaman siswa 
√ 

4. Memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

√ 

Jumlah skor 31 

Jumlah skor = 31  Kategori Sangat Baik 
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Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  36 

Skor terendah (R) :  9 

Tabel Keterampilan Guru  

Kriteria keterampilan Guru Kategori Nilai 

>29,25 s.d 36 Sangat baik A 

>22,5 s.d 29,25 Baik B 

>15,75 s.d 22,5 Cukup C 

9 s.d 15,75 Kurang D 

 

Semarang,7 Mei 2015 

Observer, 

            

 

 

Anggit Nur Fitrawan 

NIM. 1401411511 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pembelajaran  IPS Melalui Model Teams Games Tournament dan Numbered 

Head Together 

Siklus I 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Patemon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV/2  

Konsep  : Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan alam 

Hari/Tanggal  : Selasa, 28 April 2015 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 7 indikator aktivitas siswa! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 (Rusman 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Mengamati guru 

saat membuka 

pelajaran (Aktivitas 

mendengarkan dan 

aktivitas mental) 

1. Siswa kondusif dan duduk di 

tempat duduknya sendiri 
 

1 
2. Siswa memperhatikan apersepsi 

dari guru 
√ 

3. Siswa memperhatikan motivasi 

dari guru 
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4. Siswa mengamati penjelasan 

tujuan pembelajaran 
 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

(Aktivitas mental) 

1. Menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 
√ 

3 

2. Inisiatif menjawab pertanyaan 

tanpa ditunjuk oleh guru 
√ 

3. Menggunakan waktu yang 

cukup singkat untuk berpikir 

menjawab pertanyaan 

√ 

4. Berinteraksi dengan guru  

3. Mendengarkan dan 

menyimak 

penjelasan materi 

dari guru (Aktivitas 

mendengarkan) 

1. Memperhatikan penjelasan 

materi sesuai dengan indikator 
√ 

3 

2. Antusias terhadap materi dalam 

media gambar 
√ 

3. Memahami materi dengan jelas √ 

4. Menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan materi 
 

4. Berkelompok 

sesuai 

pengelompokan 

yang dibuat guru 

(Aktivitas motor) 

1. Siswa kondusif dalam 

pembentukan kelompok 
 

3 

2. Siswa berkelompok sesuai 

kelompok yang telah ditentukan 
√ 

3. Siswa duduk pada kelompoknya √ 

4. Siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya 
√ 

5. Melaksanakan 

kegiatan diskusi 

kelompok 

(Aktivitas lisan) 

1. Siswa bekerjasama dalam 

diskusi 
√ 

2 2. Siswa berdiskusi kelompok 

untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 

√ 
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3. Siswa berkontribusi dalam 

diskusi 
 

4. Siswa dengan segera menjawab 

pertanyaan dari guru 
 

6. Menyampaikan 

jawaban/ hasil 

diskusi (Aktivitas 

lisan dan aktivitas 

emosional) 

1. Mempresentasikan hasil 

diskusi/ menjawab pertanyaan 

dengan percaya diri 

 

2 

2. Mempresentasikan hasil diskusi/ 

menjawab pertanyaan dengan 

suara yang lantang 

√ 

3. Mempresentasikan hasil diskusi/ 

menjawab pertanyaan dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

√ 

4. Menanggapi pertanyaan dan 

pendapat dari kelompok lain 
 

7. Menyimpulkan 

materi bersama 

guru dan 

Mengerjakan 

evaluasi (Aktivitas 

mental) 

1. Menyebutkan kepada guru hal-

hal yang masih belum dipahami 
√ 

3 

2. Memperhatikan guru 

mengulangi kembali hal-hal 

yang belum dipahami 

√ 

3. Mengerjakan evaluasi √ 

4. Menerima pekerjaan rumah dari 

guru dan berdo’a bersama 
 

Jumlah skor 17 

Jumlah skor = 17 Kategori Cukup 

 
Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  28 

Skor terendah (R) :  7 
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Tabel Aktivitas Siswa  

Kriteria Aktifitas Siswa Kategori Nilai 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik A 

17,5 ≤ skor < 24 Baik B 

12 ≤ skor < 17,5 Cukup C 

7 ≤ skor < 12 Kurang D 

Semarang, 28 April 2015 

Observer, 

            

 

Anggit Nur Fitrawan 

NIM. 1401411511 
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271 
 

 
 

 

 



272 
 

 
 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pembelajaran  IPS Melalui Model Teams Games Tournament dan Numbered 

Head Together 

Siklus II 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Patemon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV/2  

Konsep  : Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan alam 

Hari/Tanggal  : Kamis, 30 April 2015 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 7 indikator aktivitas siswa! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

a. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

c. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

d. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Mengamati guru 

saat membuka 

pelajaran (Aktivitas 

mendengarkan dan 

aktivitas mental) 

1. Siswa kondusif dan duduk di 

tempat duduknya sendiri 
 

2 

2. Siswa memperhatikan apersepsi 

dari guru 
√ 

3. Siswa memperhatikan motivasi 

dari guru 
√ 

4. Siswa mengamati penjelasan 

tujuan pembelajaran 
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2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

(Aktivitas mental) 

1. Menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 
√ 

3 

2. Inisiatif menjawab pertanyaan 

tanpa ditunjuk oleh guru 
√ 

3. Menggunakan waktu yang 

cukup singkat untuk berpikir 

menjawab pertanyaan 

√ 

4. Berinteraksi dengan guru  

3. Mendengarkan dan 

menyimak 

penjelasan materi 

dari guru (Aktivitas 

mendengarkan) 

1. Memperhatikan penjelasan 

materi sesuai dengan indikator 
√ 

3 

2. Antusias terhadap materi dalam 

media gambar 
√ 

3. Memahami materi dengan jelas √ 

4. Menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan materi 
 

4. Berkelompok 

sesuai 

pengelompokan 

yang dibuat guru 

(Aktivitas motor) 

1. Siswa kondusif dalam 

pembentukan kelompok 
 

3 

2. Siswa berkelompok sesuai 

kelompok yang telah ditentukan 
√ 

3. Siswa duduk pada kelompoknya √ 

4. Siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya 
√ 

5. Melaksanakan 

kegiatan diskusi 

kelompok 

(Aktivitas lisan) 

1. Siswa bekerjasama dalam 

diskusi 
√ 

3 

2. Siswa berdiskusi kelompok 

untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 

√ 

3. Siswa berkontribusi dalam 

diskusi 
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4. Siswa dengan segera menjawab 

pertanyaan dari guru 
√ 

6. Menyampaikan 

jawaban/ hasil 

diskusi (Aktivitas 

lisan dan aktivitas 

emosional) 

1. Mempresentasikan hasil 

diskusi/ menjawab pertanyaan 

dengan percaya diri 

 

2 

2. Mempresentasikan hasil diskusi/ 

menjawab pertanyaan dengan 

suara yang lantang 

√ 

3. Mempresentasikan hasil diskusi/ 

menjawab pertanyaan dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

√ 

4. Menanggapi pertanyaan dan 

pendapat dari kelompok lain 
 

7. Menyimpulkan 

materi bersama 

guru dan 

Mengerjakan 

evaluasi (Aktivitas 

mental) 

1. Menyebutkan kepada guru hal-

hal yang masih belum dipahami 
√ 

4 

2. Memperhatikan guru 

mengulangi kembali hal-hal 

yang belum dipahami 

√ 

3. Mengerjakan evaluasi √ 

4. Menerima pekerjaan rumah dari 

guru dan berdo’a bersama 
√ 

Jumlah skor 21 

Jumlah skor = 21 Kategori Baik 

 

Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  28 

Skor terendah (R) :  7 
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Tabel Aktivitas Siswa  

Kriteria Aktifitas Siswa Kategori Nilai 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik A 

17,5 ≤ skor < 24 Baik B 

12 ≤ skor < 17,5 Cukup C 

7 ≤ skor < 12 Kurang D 

Semarang, 30 April 2015 

Observer, 

            

 

 

Anggit Nur Fitrawan 

NIM. 1401411511 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pembelajaran  IPS Melalui Model Teams Games Tournament dan Numbered 

Head Together 

Siklus III 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Patemon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV/2  

Konsep  : Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan alam 

Hari/Tanggal  : Kamis, 7 Mei 2015 

Petunjuk  : 

1. Bacalah 7 indikator aktivitas siswa! 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom ”cek” sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Berilah skor pada setiap indikator ! 

5. Kriteria Penilaian: 

e. Skor 4 jika semua deskriptor tampak 

f. Skor 3 jika hanya 3 deskriptor tampak 

g. Skor 2 jika hanya 2 deskriptor tampak 

h. Skor 1 jika hanya 1 deskriptor tampak 

 (Rusman 2012: 101) 

 

No Indikator Deskriptor Cek (√) 
Jumlah 

skor 

1. Mengamati guru 

saat membuka 

pelajaran (Aktivitas 

mendengarkan dan 

aktivitas mental) 

1. Siswa kondusif dan duduk di 

tempat duduknya sendiri 
√ 

4 
2. Siswa memperhatikan apersepsi 

dari guru 
√ 

3. Siswa memperhatikan motivasi 

dari guru 
√ 
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4. Siswa mengamati penjelasan 

tujuan pembelajaran 
√ 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

(Aktivitas mental) 

1. Menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 
√ 

3 

2. Inisiatif menjawab pertanyaan 

tanpa ditunjuk oleh guru 
√ 

3. Menggunakan waktu yang 

cukup singkat untuk berpikir 

menjawab pertanyaan 

√ 

4. Berinteraksi dengan guru  

3. Mendengarkan dan 

menyimak 

penjelasan materi 

dari guru (Aktivitas 

mendengarkan) 

1. Memperhatikan penjelasan 

materi sesuai dengan indikator 
√ 

4 

2. Antusias terhadap materi dalam 

media gambar 
√ 

3. Memahami materi dengan jelas √ 

4. Menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan materi 
√ 

4. Berkelompok 

sesuai 

pengelompokan 

yang dibuat guru 

(Aktivitas motor) 

1. Siswa kondusif dalam 

pembentukan kelompok 
√ 

4 

2. Siswa berkelompok sesuai 

kelompok yang telah ditentukan 
√ 

3. Siswa duduk pada kelompoknya √ 

4. Siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya 
√ 

5. Melaksanakan 

kegiatan diskusi 

kelompok 

(Aktivitas lisan) 

1. Siswa bekerjasama dalam 

diskusi 
√ 

3 2. Siswa berdiskusi kelompok 

untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 

√ 
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3. Siswa berkontribusi dalam 

diskusi 
 

4. Siswa dengan segera menjawab 

pertanyaan dari guru 
√ 

6. Menyampaikan 

jawaban/ hasil 

diskusi (Aktivitas 

lisan dan aktivitas 

emosional) 

1. Mempresentasikan hasil 

diskusi/ menjawab pertanyaan 

dengan percaya diri 

 

2 

2. Mempresentasikan hasil diskusi/ 

menjawab pertanyaan dengan 

suara yang lantang 

√ 

3. Mempresentasikan hasil diskusi/ 

menjawab pertanyaan dengan 

kalimat yang jelas dan mudah 

dipahami 

√ 

4. Menanggapi pertanyaan dan 

pendapat dari kelompok lain 
 

7. Menyimpulkan 

materi bersama 

guru dan 

Mengerjakan 

evaluasi (Aktivitas 

mental) 

1. Menyebutkan kepada guru hal-

hal yang masih belum dipahami 
√ 

4 

2. Memperhatikan guru 

mengulangi kembali hal-hal 

yang belum dipahami 

√ 

3. Mengerjakan evaluasi √ 

4. Menerima pekerjaan rumah dari 

guru dan berdo’a bersama 
√ 

Jumlah skor 24 

Jumlah skor = 24 Kategori Sangat Baik 

 

Keterangan: 

Skor tertinggi (T) :  28 

Skor terendah (R) :  7 
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Tabel Aktivitas Siswa  

Kriteria Aktifitas Siswa Kategori Nilai 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik A 

17,5 ≤ skor < 24 Baik B 

12 ≤ skor < 17,5 Cukup C 

7 ≤ skor < 12 Kurang D 

Semarang,7 Mei 2015 

            

 

Observer, 

Anggit Nur Fitrawan 

NIM. 1401411511 
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Lampiran 16 

DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

Pembelajaran IPS Melalui Model terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together 

No. Nama Nilai Keterangan 

1. AFN 40 Tidak Tuntas 

2. AK 40 Tidak Tuntas 

3. AH 80 Tuntas 

4. APNC 60 Tidak Tuntas 

5. AAM - - 

6. CRDA 60 Tidak Tuntas 

7. DRA 80 Tuntas 

8. DK 70 Tuntas 

9. DMS 50 Tidak Tuntas 

10. DAJ 80 Tuntas 

11. DLO 80 Tuntas 

12. FIA 60 Tidak Tuntas 

13. FJP 80 Tuntas 

14. FSS 50 Tidak Tuntas 

15. IAN 60 Tidak Tuntas 

16. IPNO 80 Tuntas 

17. IWS 50 Tidak Tuntas 

18. IF 40 Tidak Tuntas 

19. ML 80 Tuntas 

20. MDH 40 Tidak Tuntas 

21. MIN 70 Tuntas 

22. MTH 70 Tuntas 

23. MAF 80 Tuntas 

24. NAUF 70 Tuntas 

25. NLN 60 Tidak Tuntas 

26. NBH 80 Tuntas 

27. NFI 80 Tuntas 

28. RMFM 80 Tuntas 

29. RGSP 80 Tuntas 

30. RGSP 60 Tidak Tuntas 

31. RHG 40 Tidak Tuntas 

32. RF - - 

33. RR 80 Tuntas 
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34. SPP 80 Tuntas 

35. WAM 80 Tuntas 

36. K 70 Tuntas 

37. DPL - - 

38. STP 60 Tidak Tuntas 

39 AFDS 80 Tuntas 

Nilai terendah 40  

Nilai tertinggi 80 

Jumlah siswa tuntas 21 

Jumlah siswa tidak tuntas 15 

Persentase ketuntasan 58,33% 

Persentase ketidaktuntasan 41,67% 

Rata-rata 71,94 
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Nilai Maksimum Siklus I 

 

Nilai Minimum Siklus I 
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Lampiran 17 

DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

Pembelajaran IPS Melalui Model terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together 

No. Nama Nilai Keterangan 

1. AFN 90 Tuntas 

2. AK 75 Tuntas 

3. AH 95 Tuntas 

4. APNC 85 Tuntas 

5. AAM 55 Tidak Tuntas 

6. CRDA 85 Tuntas 

7. DRA 55 Tidak Tuntas 

8. DK 90 Tuntas 

9. DMS 65 Tidak Tuntas 

10. DAJ 95 Tuntas 

11. DLO 60 Tidak Tuntas 

12. FIA 75 Tuntas 

13. FJP 95 Tuntas 

14. FSS 55 Tidak Tuntas 

15. IAN 80 Tuntas 

16. IPNO 90 Tuntas 

17. IWS 60 Tidak Tuntas 

18. IF 85 Tuntas 

19. ML 90 Tuntas 

20. MDH 70 Tuntas 

21. MIN 85 Tuntas 

22. MTH 80 Tuntas 

23. MAF 80 Tuntas 

24. NAUF 70 Tuntas 

25. NLN 60 Tidak Tuntas 

26. NBH 85 Tuntas 

27. NFI 90 Tuntas 

28. RMFM 85 Tuntas 

29. RGSP 75 Tuntas 

30. RGSP 70 Tuntas 

31. RHG 45 Tidak Tuntas 

32. RF 60 Tidak Tuntas 

33. RR 90 Tuntas 
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34. SPP 85 Tuntas 

35. WAM 90 Tuntas 

36. K 90 Tuntas 

37. DPL 50 Tidak Tuntas 

38. STP 50 Tidak Tuntas 

39 AFDS 90 Tuntas 

Nilai terendah 45  

Nilai tertinggi 95 

Jumlah siswa tuntas 28 

Jumlah siswa tidak tuntas 11 

Persentase ketuntasan 71,80% 

Persentase ketidaktuntasan 28,20% 

Rata-rata 74,49 
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Nilai Maksimum Siklus II 
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Nilai Minimum Siklus II 
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Lampiran 18 

DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

Pembelajaran IPS Melalui Model terpadu Teams Games Tournament dan 

Numbered Heads Together 

No. Nama Nilai Keterangan 

1. AFN 75 Tuntas 

2. AK 85 Tuntas 

3. AH 85 Tuntas 

4. APNC 80 Tuntas 

5. AAM 50 Tidak Tuntas 

6. CRDA 95 Tuntas 

7. DRA 60 Tidak Tuntas 

8. DK 85 Tuntas 

9. DMS 95 Tuntas 

10. DAJ 80 Tuntas 

11. DLO 95 Tuntas 

12. FIA 65 Tidak Tuntas 

13. FJP 95 Tuntas 

14. FSS 95 Tuntas 

15. IAN 65 Tidak Tuntas 

16. IPNO 90 Tuntas 

17. IWS - - 

18. IF 70 Tuntas 

19. ML 85 Tuntas 

20. MDH 65 Tidak Tuntas 

21. MIN 65 Tidak Tuntas 

22. MTH 70 Tuntas 

23. MAF 80 Tuntas 

24. NAUF 85 Tuntas 

25. NLN 65 Tidak Tuntas 

26. NBH 75 Tuntas 

27. NFI 70 Tuntas 

28. RMFM 80 Tuntas 

29. RGSP 75 Tuntas 

30. RGSP 80 Tuntas 

31. RHG 70 Tuntas 

32. RF 80 Tuntas 

33. RR 95 Tuntas 
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34. SPP 90 Tuntas 

35. WAM 90 Tuntas 

36. K 70 Tuntas 

37. DPL 65 Tidak Tuntas 

38. STP 80 Tuntas 

39 AFDS - - 

Nilai terendah 50 

Nilai tertinggi 95 

Jumlah siswa tuntas 30 

Jumlah siswa tidak tuntas 8 

Persentase ketuntasan 78,38% 

Persentase ketidaktuntasan 21,62% 

Rata-rata 78,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 
 

 
 

Nilai Maksimum Siklus III 
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Nilai Minimum Siklus III 
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Lampiran 19 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TEAMS 

GAMES TOURNAMENT DAN NUMBERED HEADS TOGETHER PADA 

SISWA KELAS IV SDN PATEMON 01 SEMARANG 

Siklus   : I 

Kelas / Semester : IV/2 

Hari/tanggal  : Selasa, 28 April 2015 

Subjek   : Guru, Siswa, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,  

siswa, dan proses pembelajaran IPS melalui model terpadu 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads Together! 

Catatan : 

1. Guru belum mengelompokkan siswa secara heterogen 

2. Guru tidak memberi nama kelompok 

3. Beberapa siswa tidak memperhatikan guru saat penyampaian materi 

4. Beberapa siswa berbicara sendiri dengan temannya  

5. Siswa belum kondusif saat pembentukan kelompok 

6. Guru masih kurang memotivasi kelompok yang masih kurang aktif 

7. Masih ada siswa yang tidak ikut berkontribusi dalam diskusi 

8. Ada beberapa siswa yang tidak mau bergabung dengan kelompoknya 

9. Siswa masih ragu saat menjawab quiz 

10. Guru lupa memberikan penghargaan kelompok 

11. Masih ada siswa yang mencontek temannya saat mengerjakan soal 

    Observer 

            

 

 

Anggit Nur Fitrawan 

NIM. 1401411511 
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Lampiran 20 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TEAMS 

GAMES TOURNAMENT DAN NUMBERED HEADS TOGETHER PADA 

SISWA KELAS IV SDN PATEMON 01 SEMARANG 

Siklus   : II 

Kelas / Semester : IV/2 

Hari/tanggal  : Kamis, 30 April 2015 

Subjek   : Guru, Siswa, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,  

siswa, dan proses pembelajaran IPS melalui model terpadu 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads 

Together! 

Catatan : 

1. Guru tidak menanyakan kepada seluruh siswa baru menunjuk satu siswa 

2. Guru lupa mengelompokkan siswa secara heterogen 

3. Beberapa siswa tidak memperhatikan guru saat penyampaian materi 

4. Beberapa siswa berbicara sendiri dengan temannya  

5. Guru masih kurang memotivasi kelompok yang masih kurang aktif 

6. Masih ada siswa yang tidak ikut berkontribusi dalam diskusi 

7. Siswa masih ragu saat menjawab quiz 

8. Masih ada beberapa siswa yang mencontek temannya saat mengerjakan 

soal 

    Observer 

            

 

Anggit Nur Fitrawan 

NIM. 1401411511 
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Lampiran 21 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL TEAMS 

GAMES TOURNAMENT DAN NUMBERED HEADS TOGETHER PADA 

SISWA KELAS IV SDN PATEMON 01 SEMARANG 

Siklus   : III 

Kelas / Semester : IV/2 

Hari/tanggal  : Kamis, 7 Mei 2015 

Subjek   : Guru, Siswa, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru,  

siswa, dan proses pembelajaran IPS melalui model terpadu 

Teams Games Tournament dan Numbered Heads 

Together! 

Catatan : 

1. Guru tidak menanyakan kepada seluruh siswa baru menunjuk satu siswa 

2. Ada beberapa siswa yang tidak mau bergabung dengan kelompok yang 

ditentukan guru 

3. Beberapa siswa masih tidak memperhatikan guru saat penyampaian materi  

4. Guru masih kurang memotivasi kelompok yang masih kurang aktif 

5. Siswa masih ragu saat menjawab quiz 

6. Masih ada beberapa siswa yang mencontek temannya saat mengerjakan 

soal 

    Observer 

            

 

 

Anggit Nur Fitrawan 

NIM. 1401411511 
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Lampiran 22 

Dokumentasi 

Siklus I 
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Lampiran 23 

Siklus II 
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Lampiran 24 

Siklus III 
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Lampiran 25
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Lampiran 26 

 


