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ABSTRAK 

Hidayaningrum, Hening Indreswara. 2016. Pengaruh Model Cooperative 

Learning Tipe Artikulasi Terhadap Hasil Belajar IPS Materi Kenampakan 

Alam dan Sosial Budaya Pada Siswa Kelas IV SD. Skripsi. Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

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

 

Berdasarkan data hasil observasi pra penelitian di kelas IV SDN 

Sampangan 01 Semarang, diketahui bahwa hasil belajar berdasakan ketuntasan 

klasikal masih rendah, yaitu <50%. Hal tersebut dikarenakan guru banyak 

menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Metode ceramah merupakan 

metode yang bersifat satu arah, kegiatan pembelajaran didominasi oleh guru 

sehingga keaktifan siswa dalam pembelajaran menjadi rendah.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah model cooperative 

learning tipe artikulasi berpengaruh dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV 

SDN Sampangan 01 Semarang”. Sesuai dengan rumusan masalah, maka secara 

umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model cooperative 

learning tipe artikulasi dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 

Sampangan 01 Semarang. 

 Jenis penelitian eksperimen yang digunakan adalah Quasi-Experimental 

Research dengan desain Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini 

adalah penelitian populasi. Sampel diambil dari subjek populasi yang terdiri dari 

22 siswa kelas IVA (kelompok eksperimen) dan 25 siswa kelas IVB (kelompok 

kontrol). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu model cooperative 

learning tipe artikulasi, sedangkan variabel dependen adalah hasil belajar.  

Hasil pengamatan aktivitas siswa menunjukkan bahwa aktivitas di kelas 

eksperimen memperoleh 82,1% (sangat tinggi) dan aktivitas siswa dikelas kontrol 

75% (tinggi). Rata-rata posttest kelompok eksperimen lebih baik dibandingkan 

kelompok kontrol, dengan mean kelas eksperimen 74,77, sedangkan mean kelas 

kontrol adalah 69,8. Selain itu, uji gain di kelas eksperimen secara klasikal 

diperoleh (g) = 0,40 (sedang), sedangkan pada kelas kontrol (g) = 0,28 (rendah). 

Hasil uji t diperoleh thitung 2,159 dan 2,186 (>ttabel (2,014), dengan nilai Sig. (2-

tailed)<0,05 yaitu 0,036 dan 0,034, berarti ada perbedaan yang signifikan antara 

hasil belajar IPS pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai korelasi (r) 

menunjukkan nilai 0,828 (68%), sehinga model cooperative learning tipe 

artikulasi terbukti berpengaruh terhadap hasil belajar IPS materi kenampakan 

alam dan sosial budaya pada siswa kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang. 

Peneliti menyarankan supaya model cooperative learning khususnya tipe 

artikulasi dapat diterapkan dalam pembelajaran sebagai variasi metode mengajar 

untuk meningkatkan aktivitas belajar dan tingkat pemahaman siswa sehingga 

berdampak pada hasil belajar IPS. 

Kata kunci :  artikulasi, cooperative learning, hasil belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa Ilmu 

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

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

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

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

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

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

warga dunia yang cinta damai. Mata pelajaran IPS dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. 

Mata pelajaran IPS bertujuan untuk membuat peserta didik dapat 

mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkunganya, peserta didik dididik untuk berpikir logis dan kritis dalam 

memecahkan masalah kehidupan sosial. Melalui IPS, peserta didik dapat memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Selain itu, 

IPS mengajarkan dan melatih peserta didik dalam berkomunikasi, bekerja sama 
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dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global (Sapriya, 2013:194). Mata pelajaran IPS membantu peserta didik dalam 

memahami pengalaman dan menemukan arti kehidupannya, selain itu siswa 

dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, serta 

memberikan bimbingan dan arahan dalam menemukan ide-ide baru untuk 

memecahkkan masalah yang dikembangkan dari konsep-konsep ilmu sosial 

(Susanto, 2014:6). Tujuan-tujuan IPS tersebut telah dirancang dalam Standar Isi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD/MI diantaranya yaitu: (1) 

mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, 

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

sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran ter-hadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, dan; (4) memiliki kemampuan berkomu-nikasi, bekerjasama, dan 

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

global. 

Pada kenyataanya di lapangan, karakteristik dan tujuan IPS tersebut belum 

sepenuhnya tersampaikan. Susanto (2014:5) menyatakan bahwa masih terdapat 

kelemahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPS, guru masih 

menggunakan  model pembelajaran yang bersifat konvensional, tidak adanya 

improvisasi dalam pembelajaran menyebabkan pembelajaran kurang bermakna 

dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Kelemahan pembelajaran dalam 

pembelajaran IPS tersebut dikarenakan terbatasnya aktivitas belajar peserta didik 

yang telah didominasi oleh peran guru. Mengajar lebih ditampakkan daripada 
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kegiatan pembelajaran, sehingga berdampak pada lemahnya proses dan 

pengalaman belajar serta rendahnya hasil belajar.  

Berdasarkan temuan dilapangan, yaitu di SD se-gugus Gajah Mungkur 

terdapat permasalahan pada proses pembelajaran IPS. Sekolah-sekolah tersebut 

diantaranya SD Bendan Ngisor, SD Petompon 02, SD Gajah Mungkur 01, 

terutama SDN Sampangan 01 Semarang. Temuan ini di dukung oleh data pra 

penelitian pada SD Sampangan 01 Semarang melalui hasil dokumentasi dan 

angket respon siswa telah ditemukan bahwa pembelajaran IPS di kelas IV A dan 

IV B belum optimal karena siswa belum dapat menguasai materi dan 

penerapannya dibuktikan dari data nilai siswa, guru dalam menyajikan materi 

masih banyak menggunakan pembelajaran metode ceramah, dimana konsep-

konsep pembelajaran yang diperoleh siswa hanya bersumber dari buku teks dan 

guru. Dalam proses pembelajaran, guru belum memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk lebih aktif, guru lebih bertindak sebagai sumber belajar dari pada 

sebagai fasilitator, contohnya guru belum memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan materi dari sumber lain yang dapat mereka pelajari. Selain itu 

siswa belum diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, sehingga 

keterampilan berbicara siswa masih rendah. 

Adapun data dari pencapaian hasil belajar IPS siswa kelas IV semester 

gasal tahun pelajaran 2015 masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan sekolah yaitu 68. Data hasil belajar kelas IV A menunjukkan dari 

22 siswa hanya 10 siswa (45%) yang mendapatkan nilai di atas KKM sedangkan 

sisanya 12 siswa (55%) nilanya di bawah KKM. Data hasil belajar kelas IV B 
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menunjukkan dari 25 siswa hanya  11 siswa (44%)  yang mendapatkan nilai di 

atas KKM sedangkan sisanya 14 siswa (56%) nilanya di bawah KKM.  

Sebagai upaya pemecahan permasalahan tersebut maka peneliti akan  

melakukan penelitian eksperimen untuk mengetahui perbedaan model cooperative 

learning tipe artikulasi dengan metode ceramah yang selama ini digunakan dalam 

pembelajaran IPS di kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang. Agar penelitian 

lebih terarah, maka permasalahan dibatasi pada hasil belajar siswa pada ranah 

kognitif.  

Model cooperative learning  atau pembelajaran kooperatif adalah kegiatan 

belajar siswa dengan struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang 

terdiri dari dua orang atau lebih, untuk memecahkan masalah yang diberikan dan 

mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Keberhasilan kerja sangat 

dipengaruhi keterlibatan setiap anggota kelompok itu sendiri (Hamdani, 2011:30). 

Sedangkan model cooperative learning tipe artikulasi merupakan model 

pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran dimana siswa 

dibentuk menjadi kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok 

tersebut mempunyai tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi 

yang baru disampaikan oleh guru. Salah satu anggota berperan sebagai 

“penyampai pesan“ dan yang lain berperan sebagai “penerima pesan”. Konsep 

pemahaman sangat diperlukan dalam mode pembelajaran ini (Huda, 2014:268). 

Melalui pembelajaran model cooperative learning tipe artikulasi diharapkan 

pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna. 

Pembelajaran tersebut dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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bertukar pendapat, bekerja sama dan berdiskusi dengan siswa lain, berinteraksi 

aktif dengan guru, dan dapat membantu siswa dalam memahami materi IPS yang 

telah dipelajari.  

Penelitian terdahulu yang sejenis yang telah dilakukan terhadap model 

cooperative learning  tipe artikulasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Nohi 

(2013) yang berjudul  “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Artikulasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Litosfer”. Desain 

penelitiaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Posttest 

Only Control Design. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh penggunaan model 

pembelajaran kooperatip tipe artikulasi dapat terlihat adanya perbedaan hasil 

belajar siswa pada kelas yang menggunaakan model pembelajarn kooperatif tipe 

artikulasi dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran koopertif tipe 

snowball trowing, yaitu kelas eksprimen memiliki hasil belajar 77,7 lebih tinggi di 

bandingkan kelas kontrol. Dengan demikian, adanya perbedaan hasil belajar 

antara kelas eksprimen dengan kelas kontrol menujukan bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi terhadap hasil belajar 

siswa. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Leluhur 

(2012) dengan judul “Pengaruh Persepsi Pembelajaran Model Artikulasi dengan 

Media LCD Proyektor dan Tingkat Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran IPS kelas V SD Negeri 1 Licin Banyuwangi semester 

2 Tahun Pelajaran 2011-2012”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

model artikulasi berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar, siswa 



6 
 

 
 

kelas V SD Negeri 1 Licin Banyuwangi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011- 2012. 

Prestasi belajar siswa 65,6% dipengaruhi secara positif oleh metode artikulasi dan 

media LCD Proyektor. Sedangkan yang 34,4% dipengaruhi oleh hal-hal diluar 

variabel bebas tersebut, seperti latar belakang sosial siswa, kondisi keluarga, 

kemampuan serta sikap guru, dan sebagainya. 

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian eksperimen dengan judul “Pengaruh  Model Cooperative Learning Tipe 

Artikulasi Terhadap Hasil Belajar IPS Materi Materi Kenampakan Alam dan 

Sosial Budaya Pada Siswa Kelas IV SD”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Rumusan Masalah Umum 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka secara umum rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah model cooperative learning tipe 

artikulasi berpengaruh dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 

Sampangan 01 Semarang?” 

1.2.2. Rumusan Masalah Khusus 

Secara khusus rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh model cooperative learning tipe artikulasi terhadap hasil 

belajar IPS materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya pada siswa kelas IV 

SDN Sampangan 01 Semarang? 

2. Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS materi Kenampakan 

Alam dan Sosial Budaya menggunakan model cooperative learning tipe 

artikulasi pada siswa kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka secara umum tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh model cooperative learning tipe artikulasi 

dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan penelitian ini, yaitu :  

1. untuk mengetahui pengaruh model cooperative learning tipe artikulasi 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPS materi Kenampakan Alam dan Sosial 

Budaya pada siswa kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang. 

2. untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS materi kenampakan 

alam dan sosial budaya menggunakan model cooperative learning tipe 

artikulasi pada siswa kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah 

proses belajar IPS dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1) Memberikan informasi kepada guru di sekolah penelitian ini, bahwa 

penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. 
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2) Memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang pendidikan yang 

berkaitan dengan masalah proses pembelajaran. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1.Manfaat Bagi Siswa  

a) Meningkatkan aktivitas belajar siswa terhadap pembelajaran IPS. 

b) Meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran IPS.  

c) Meningkatkan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. 

d) Melatih kesiapan siswa dalam megikuti pembelajaran. 

e) Melatih daya serap pemahaman siswa. 

f) Melatih keterampilan berbicara siswa. 

g) Meningkatkan interaksi antarsiswa. 

1.4.2.2.Manfaat Bagi Guru 

a) Sebagai bahan perbaikan dalam pembelajaran IPS di kelas 

menggunakan model-model pembelajaran inovatif, khususnya 

pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe artikulasi. 

b) Dapat menambah profesionalisme guru 

c) Memberikan pengetahuan pada guru mengenai penggunaan model 

cooperative learning tipe artikulasi dalam pembelajaran IPS. 

1.4.2.3.Manfaat Bagi Sekolah / Lembaga Pendidikan 

a) Dapat menjadi bahan kepustakaan tentang pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan model cooperative learning tipe artikulasi. 
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b) Dapat dijadikan tolok ukur pengambilan kebijakan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran di sekolah agar tujuan pendidikan di sekolah dapat 

tercapai. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1 Hakekat Belajar 

Belajar adalah proses perubahan perilaku yang disebabkan oleh adanya 

interaksi antara stimulus dan respon,  bertujuan untuk membangun persepsi dan 

pemahaman seseorang atas dasar pengalaman yang dialaminya (Aqib,2013:67).  

Belajar adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar 

individu. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat 

melalui berbagai pegalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, dan 

memahami sesuatu (Sudjana, 2013: 28). 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 

mengalami kejadian yang dipelajari ( Hamalik, 2011: 27). 

Belajar meupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan. Misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, 

dan sebagainya. Belajar sebagai kegiatan individu merupakan rangsangan-

rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan (Hamdani, 2011: 

22). 

Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan persepsi dan 

perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku misalnya pemuasan kebutuhan 

masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap ( Hamalik, 2012: 45). 
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Menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011:22), terdapat empat ciri-ciri 

belajar yaitu: 

1) belajar dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan digunakan 

sebagai arah kegiatan dan tolok ukur keberhasilan belajar. 

2) belajar bersifat individual. Artinya belajar merupakan pengalaman sendiri. 

3) belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Artinya 

individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu. 

4) belajar mengakibatkan terjadinya perubahan yang bersifat integral pada diri 

orang yang belajar. Bersifat integral artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. 

Menurut Sardiman (2012:26) terdapat tiga jenis tujuan belajar, yaitu: 

1) mendapatkan pengetahuan 

Mendapatkan pengetahuan ditandai dengan kemampuan berpikir yang di-

miliki oleh siswa sehingga siswa akan memperkaya pengetahuannya, seba-

liknya siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa adanya 

pengetahuan.  

2) penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep kepada siswa memerlukan 

suatu keterampilan. Keterampilan dibedakan menjadi dua yaitu keterampilan 

jas-mani dan keterampilan rohani. Keterampilan jasmani adalah keterampilan 

yang dapat dilihat, diamati, sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan 

gerak dari anggota tubuh pebelajar. Sedangkan keterampilan rohani meru-

pakan keterampilan yang menyangkut persoalan penghayatan, keterampilan 
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berpikir, serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu ma-

salah. 

3) pembentukan sikap 

Guru harus lebih bijak dan berhati-hati dalam membentuk sikap mental 

dan perilaku siswa karena hal tersebut tidak dapat terlepas dari penanaman 

nilai-nilai. Guru berperan sebagai pengajar dan pendidik yang akan 

memindahkan nilai-nilai tersebut kepada siswanya, sehingga siswa memiliki 

kesadaran dan kemauan untuk mempraktikkan segala sesuatu yang sudah 

dipelajarinya. 

Menurut Hamdani (2011:139) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor internal 

1) Kecerdasan (intelegesi) 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar individu dalam menyesuaikan diri 

dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Tingkat intelegensi dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa, semakin tinggi tingkat 

intelegensinya maka semakin tinggi pula peluang untuk meraih prestasi 

belajar yang tinggi. 

2) Faktor jasmani atau fisiologis 

Kondisi jasmani siswa akan mempengauhi kondisi belajar siswa, anak 

yang memiliki kelainan jasmani atau pancaindranya tidak befungsi dengan 

baik, cenderung membawa kelainan pada tingkah lakunya. 

3) Sikap 
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Faktor sikap terbagi menjadi dua, yaitu sikap positif dan sikap negative. 

Sikap positif adalah sikap yang menunjukkan mau menerima dan 

menggerakkan untuk belajar. Sikap negative adalah sikap menolak dan 

tidak memiliki kemauan dalam belajar. 

4) Minat 

Minat adalah perasaan senang dan tertarik pada suatu hal tertentu atau 

suatu bidang. Seseorang yang meilliki minat pada suatu bidang tertentu 

pasti akan berusaha untuk melakukan agar hal yang diinginkan dapat 

tercapai. 

5) Bakat 

Bakat merupakan kemampuan potensial maupun keahlian yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai tingkat keberhasalan yang tinggi. 

6) Motivasi 

Motivasi merupakan faktor pendorong dalam melakukan sesuatu. Semakin 

tinggi motivasinya makan semakin tinggi pula dia berusaha. 

b. Faktor eksternal 

1) Keluarga 

Keluarga adalah lembaga terkecil tempat pertama dan utama dalam 

memberikan pendidikan. Adanya rasa aman dalam keluarga sangat 

penting dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Slameto (dalam 

Hamdani,2011:143) 

2) Sekolah 
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Sekolah merupakan lembaga formal pertama yang penting dalam 

menentukan keberhasilan belajar siswa. Lingkungan sekolah yang baik 

dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat. Keadaan sekolah dapat 

meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dan siswa, alat-alat 

pelajaran, dan kuikulum. 

3) Lingkungan masyaakat 

Lingkungan masyarakat sangat  berpengaruh dalam perkembangan 

pribadi dan karakteristik anak, sebab anak-anak dalam kehidupan sehari-

harinya lebih banyak bergaul di lingkungan ia berada.   

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan perubahan tingkah laku individu sebagai proses untuk 

membangun pemahaman atau persepsi atas dasar pengalaman nyata yang 

dialaminya, terhadap semua situasi maupun kegiatan yang ada disekitar individu. 

Kegiatan tersebut misalnya membaca, mengamati, mendengar, meniru, dan 

sebagainya. Sedangkan tujuan belajar mencakup tiga ranah, yaitu kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan). Ketiga aspek 

tersebut merupakan tiga hal yang terpisah namun membentuk satu kesatuan yang 

bulat dan utuh dalam menghasilkan hasil belajar yang maksimal. 

2.1.2 Teori Belajar 

2.1.2.1 Teori Behavioristik 

Teori Behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan 

Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Model ini 

menekankan pada bagaimana informasi diproses. Belajar menurut teori 
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behavioristik diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang disebabkan 

oleh seringnya interaksi antara stimulus dan repons, inti belajar dalam teori ini 

adalah kemampuan seseorang untuk melakukan respon terhadap stimulus yang 

datang kepada dirinya (Aqib, 2013:67). 

Dalam teori behavioristik aspek yang penting mengenai belajar adalah 

bahwa belajar bukan disebabkan oleh kemampuan internal manusia tetapi karena 

adanya faktor stimulus yang menimbulkan respon. Hasil belajar lebih optimal jika 

stimulus yang diberikan lebih menarik dan spesifik  (Rifa‟i, 2010:106). 

Skinner (dalam Rifa‟i, 2010:106) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan perilaku, baik itu perilaku  yang tampak maupun perilaku yang tidak 

tampak. Menurut Skinner hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi 

melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan 

tingkah laku. 

Teori behavioristik dalam penelitian ini berperan dalam pembentukan 

respon siswa terhadap stimulus yang diberikan siswa melalui interaksi dengan 

lingkungan sekitar. Dalam hal ini interaksi yang dimaksud adalah interaksi sosial 

antara siswa dengan anggota kelompoknya. Interaksi sosial ini dapat berdampak 

pada perubahan keterampilan siswa, misalnya keterampilan berbicara. 

2.1.2.2 Teori Konstruktivistik 

 Teori ini dikemukakan oleh Giambatista Vico dari Italia, manusia 

memiliki kemampuan untuk membangun pengetahuannya setelah berinteraksi 

dengan lingkunannya. Dibidang pendidikan teori ini dikembangkan oleh Jean 

Piaget. Belajar merupakan bentuk aktif siswa dalam membangun pengetahuannya 
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dari input yang diterimanya (Susanto, 2014:220). Belajar menurut pandangan teori 

konstruktivisme merupakan proses untuk memberikan pengalaman nyata bagi 

siswa untuk membangun pemahaman atau persepsi. Ada tiga ranah yang diubah 

melalui belajar, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor 

(keterampilan) (Aqib, 2013:67). 

Rifa‟i (2011:225) menyatakan bahwa esensi pembelajaran konstruktivistik 

adalah siswa secara individu menemukan dan mentransfer informasi yang 

kompleks apabila menghendaki informasi itu menjadi miliknya. Pembelajaran 

konstruktivistik memandang bahwa siswa secara terus menerus memeriksa 

informasi baru yang berlawanan dengan aturan-aturan lama dan merevisi aturan-

aturan tersebut jika tidak sesuai lagi. Konstruktivistik menyatakan bahwa siswa 

membangun pengetahuan diluar pengalamannya.  

Teori konstruktivistik menyatakan bahwa hal yang paling terpenting dalam 

proses pembelajaran adalah siswalah yang harus mendapatkan tekanan. Siswa 

harus aktif dalam mengembangkan kemampuan mereka dan siswalah yang harus 

bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Menurut Jauhar (2011:36) terdapat 

beberapa hal penting dalam pembelajaran konstruktivistik yaitu: (1) 

mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan; (2) 

mengutamakan proses; (3) menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman 

sosial, dan; (4) pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. 

Pendekatan teori konstruktivistik dalam penelitian ini menghendaki siswa 

untuk membangun pengetahuannya sendiri. Guru dapat membantu proses ini 

dengan membuat pembelajaran lebih bermakna. Dengan memberikan kesempatan 
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kepada siswa untuk mengemukakan atau menerapkan ide-ide mereka dalam 

membangun sebuah pengetahuan. Siswa yang pasif tidak akan memperoleh 

pengetahuan, sehingga pendekatan ini menuntut siswa menjadi lebih aktif. 

 

2.1.2.3  Teori Kognitivistik 

 Teori Belajar kognitivistik mulai berkembang pada abad terakhir sebagai 

protes terhadap teori perilaku yang yang telah berkembang sebelumnya. Model 

kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses infromasi 

dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian 

menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang 

telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses (Aqib, 

2013:67). 

Adapun tokoh-tokoh dalam perkembangan teori kognitivistik, yaitu: 

1. Teori Belajar Piaget 

Teori belajar Piaget menurut Trianto (2013:72) membahas munculnya dan 

diperolehnya skemata-skemata dari lingkungannya dalam tahapan-tahapan 

perkembangan dan saat seseorang memperoleh cara baru untuk merepresentasikan 

informasi secara mental. Piaget mengajukan empat konsep pokok dalam 

menjelaskan perkembangan kognitif seseorang yaitu skema, asimilasi, akomodasi, 

dan ekuilibrum. Menurut Rifa‟i (2011:26) teori belajar Piaget memiliki empat 

tahapan perkembangan kognitif yang mencakup tahap sensorimotorik, tahap 

praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. 
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a. Tahap sensomotorik, berlangsung sejak manusia lahir hingga berusia 2 tahun. 

Pada tahap ini anak mengonstruksi pemahaman mengenai dunia melalui 

pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar.  

b. Tahap praoperasional, berlangsung sejak anak berusia 2-7 tahun. Pada tahap 

ini anak menggunakan kata-kata, citra, dan gambar untuk melukiskan dunia 

di sekitarnya. Pemikiran simbolis mereka sudah tampak, untuk 

menghubungkan informasi sensoris dan aktivitas fisik. 

c. Tahap operasional konkret, berlangsung pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini 

anak sudah bisa melakukan penalaran logis, mengaitkan pemikiran intuitif, 

dan mengaplikasikan penalaran pada contoh konkret. 

d. Tahap operasional formal, berlangsung pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini 

perkembangan pengalaman anak sangat cepat, melebihi pada fase aktual dan 

konkret. Anak sudah mampu berfikir abstrak dan logis, serta lebih sistematis 

dalam memecahkan masalah. 

2. Teori Belajar Vygotsky 

Teori Vygotsky lebih memfokuskan pada interaksi sosial antara individu 

dan masyarakat dalam pembentukan pengetahuan. Dari interaksi sosial tersebut 

dapat menimbulkan pembentukan pengetahuan terutama bahasa dan budaya. 

Pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang berasal dari sumber-sumber 

sosial diluar dirinya. Sehingga hal ini menuntut seseorang untuk aktif dalam 

membangun pengetahuannya. 

Gagasan lain dalam teori Vygotsky adalah konsep scaffolding, yaitu 

pemberian bantuan dalam mengkonstruksi pengetahuan seseorang. Misalnya 
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dengan memberikan sejumlah bantuan pada tahap-tahap awal pembelajaran, 

kemudian menguranginya sedikit demi sedikit, dan memberi kesempatan kepada 

anak untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut. Bantuan tersebut berupa 

petunjuk, peringatan, menguraikan langkah-langkah pemecahan, memberi contoh, 

ataupun memberikan hal-hal lain yang memungkinkan siswa untuk mandiri 

(Susanto,2014:120). 

Dapat disimpulkan bahwa implementasi teori kognitivistik dalam model 

cooperative learning  ini terdapat dalam kegiatan siswa berkelompok. Dalam 

kegiatan berkelompok siswa akan saling berwawancara, sehingga akan terlihat 

sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diterimanya. 

 

2.1.3 Pembelajaran  

Belajar adalah perubahan tingkah laku individu sebagai proses untuk 

membangun pemahaman atau persepsi atas dasar pengalaman nyata yang 

dialaminya, terhadap semua situasi maupun kegiatan yang ada disekitar individu. 

Kegiatan tersebut misalnya membaca, mengamati, mendengar, meniru, dan 

sebagainya. Ada tiga ranah yang diubah melalui belajar, yaitu kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan). 

Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar anak melalui proses 

menyampaikan pengetahuan dan kecakapan kepada siswa, serta mengatur 

lingkungan belajar mereka sehingga tercipta kondisi belaja yang efektif (Hamalik, 

2012: 58). 
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Menurut Hamdani (2011:17), mengajar adalah suatu proses dalam 

mengatur lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat mendorong siswa 

untuk melakukan proses belajar. 

Sedangkan pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang dilakukan 

secara sistematis, dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran secara 

efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan (Aqib, 2013:66). 

Menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011: 23) mendefinisikan 

pembelajaran sebagai usaha guru ntuk membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan atau stimulus, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang 

dipelajari.  

Sugandi (dalam Hamdani, 2011: 23) humanistic mendeskripsikan 

pebelajaran sebagai memberikan kebeban kepada siswa untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Pembelajaran terjadi apabila subjek didik secara aktif berinteraksi dengan 

lingkungan belajar yang diatur oleh pendidik. Pembelajaran dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis. Agar pembelajaran menjadi efektif maka 

diperlukan strategi dan media pembelajaran (Hamalik, 2010 : 23). 

Jadi, pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara 

sistematis dan terencana, dengan tujuan untuk membentuk tingkah laku siswa 

sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan dengan menyediakan lingkungan 

atau stimulus, guna mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

Salah satu sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan saintifik setelah 
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terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungan, peristiwa, dan informasi 

disekitarnya.  

 

2.1.4 Aktivitas Siswa 

Menurut Usman (2011:21) aktivitas siswa sangat diperlukan dalam 

kegiatan belajar mengajar sehingga siswalah yang seharusnya banyak aktif, sebab 

siswa sebagai subjek belajar adalah yang merencanakan dan ia sendiri yang 

melaksanakan belajar. Dengan demikian siswalah yang membutuhkan pengajaran, 

dan guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada murid. 

Aktivitas belajar memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. 

Menurut Sardiman (2012:98), prinsip-prinsip aktivitas belajar dapat dilihat dari 

sudut pandang perkembangan konsep jiwa. Secara garis besar prinsip aktivitas 

belajar ini dibagi menjadi dua pandangan, yaitu ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa 

modern. 

1) Menurut pandangan ilmu jiwa lama 

John Locke dengan konsep tabularasa, siswa diibaratkan kertas putih, se-

dangkan unsur luar yang menulis adalah guru. Aktivitas didominasi oleh guru, se-

dangkan siswa bersifat pasif dan menerima begitu saja.  

Herbert memberikan rumusan bahwa jiwa adalah keseluruhan tanggapan 

yang secara mekanis dikuasai oleh hukum-hukum asosiasi atau dipengaruhi oleh 

unsur-unsur dari luar. Relevansinya dengan konsep John Locke ialah guru yang 

aktif sedangkan siswa pasif hanya menuruti alur dari hukum-hukum asosiasi.  
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2) Menurut pandangan ilmu jiwa modern 

Menurut aliran modern ini jiwa manusia diartikan sebagai sesuatu yang 

dinamis, memiliki potensi dan energi sendiri. Secara alami siswa bisa menjadi ak-

tif karena adanya motivasi dan didorong oleh berbagai macam kebutuhan. Siswa 

dipandang sebagai organisme yang memiliki potensi untuk berkembang. Oleh 

sebab itu tugas guru membina dan menyediakan kondisi agar siswa dapat 

mengembangkan bakat dan potensinya. Guru bertugas menyediakan bahan 

pelajaran yang sesuai untuk diolah dan dicerna oleh siswa sesuai bakat, 

kemampuan dan latar be-lakang masing-masing. 

Menurut Paul B. Dierich (dalam Hamalik, 2011: 172) aktivitas siswa 

merupakan serangakaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga menimbulkan perilaku belajar siswa. Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran digolongkan menjadi aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas 

mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas menggambar, aktivitas motorik, 

aktivitas mental, aktivitas emosional.  

1. Aktivitas visual 

Pengertian aktivitas visual, seperti membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati demonstrasi, pameran, atau mengamati orang lain bekerja atau 

bermain. 

2. Ativitas lisan 

Aktivitas lisan (oral), seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 
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3. Aktivitas mendengarkan 

Aktivitas mendengarkan, seperti mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

diskusi. 

 

 

4. Aktivitas menulis 

Aktivitas menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

5. Aktivitas menggambar 

Aktivitas menggambar, seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6. Aktivitas motorik 

Aktivitas motorik, seperti melakukan percobaan, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan pameran, menari dan berkebun. 

7. Aktivitas mental 

Aktivitas mental, seperti mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

mengambil keputusan. 

8. Aktivitas emosional 

Aktivitas emosional, seperti menaruh minat, gembira, merasa bosan, berani, 

tenang, gugup. 

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas siswa merupakan segala 

kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran baik yang bersifat 

fisik maupun mental yang saling berkaitan sehingga tujuan pembelajaran dapat 
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tercapai secara maksimal. Kegiatan tersebut mengarah pada proses belajar seperti 

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

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

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Sistem pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Adapun aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah (1) 

memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

(listening activities); (2) mengamati dan mendengarkan materi yang disampaikan 

guru (listening activities & visual activities); (3) menerima pembagian kelompok, 

dan mendengarkan instruksi guru (emotional activities); (4) Siswa berperan 

sebagai pemberi pesan  dengan menyampaikan materi apa saja yang telah 

didapatnya dan penerima pesan, melakukan wawancara terhadap pasangan dengan 

membuat catatan (mental activities, listening activities, oral activities, & writing 

activities); (5) menyampaikan hasil wawancara dengan pasangan kelompoknya 

(oral activities); (6) melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi yang 

belum dipahami (oral activities); (7) membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari (writing activities, mental activities). 

 

2.1.5 Hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

diperoleh dari pengalaman belajarnya,  meliputi keterampilan, sikap, dan 

pengetahhuan (Sudjana, 2011:22). 
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Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh siswa se-

telah mengalami proses belajar. Aspek-aspek perubahan tingkah laku tersebut di-

peroleh melalui apa yang dipelajari oleh siswa (Rifa‟i dan Anni, 2011:85). 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku akibat belajar, disebabkan karena 

adanya ketercapain penguasaan bahan belajar yang telah diberikan pada proses 

belajar, penguasaan tersebut meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik (Purwanto, 2014:46). Namun dalam penelitian ini hasil belajar 

hanya dibatasi pada ranah kognitif.  

1) Domain kognitif 

Purwanto (2013:50) menyatakan bahwa hasil belajar kognitif merupakan 

perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi yang meliputi kegiatan 

sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan dan pengo-

lahan dalam otak menjadi informasi hingga pemanggilan kembali informasi ketika 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Tingkatan domain kognitif meliputi: (1) 

hafalan (C1); (2) pemahaman (C2); (3) penerapan (C3); (4) analisis (C4); (5) sin-

tesis (C5), dan; (6) evaluasi (C6). 

2) Domain afektif 

Hasil belajar afektif berkaitan dengan sikap, minat, dan nilai. Krathwohl 

(dalam Purwanto, 2013:51) membagi hasil belajar afektif menjadi lima tingkatan 

mulai dari tingkat paling sederhana hingga yang paling kompleks. Adapun ting-

katan tersebut yaitu: (1) penerimaan; (2) partisipasi; (3) penilaian; (4) organisasi, 

dan; (5) internalisasi. 

3) Domain psikomotor 
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Hasil belajar psikomotor disusun menjadi enam tingkatan. Hasil tingkat 

yang lebih tinggi hanya dapat dicapai apabila siswa telah menguasai hasil belajar 

yang rendah. Menurut Simpson (dalam Purwanto, 2013:53) hasil belajar psikomo-

tor dapat diklasifikasikan menjadi enam yaitu: (1) persepsi; (2) kesiapan; (3) gera-

kan terbimbing; (4) gerakan terbiasa; (5) gerakan kompleks, dan; (6) kreativitas. 

Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa, maka dilakukan 

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

penilaian hasil belajar, guru harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

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

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

standar kompetensi lulusan. 

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

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

budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. 

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

yang berkepentingan. 

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

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

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

f) Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian hasil belajar mencakup semua 

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang 

sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan siswa. 
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g) Bermakna, penilaian hasil belajar hendaknya mudah dipahami, mempunyai 

arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak. 

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

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

i) Akuntabel, penilaian hasil belajar dapat dipertanggungjawabkan, baik dari 

segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

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

kompetensi yang telah ditetapkan. 

Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas 

belajar yang meliputi tiga ranah, yaitu ranah kognitif (pengetahuan), ranah afektif 

(sikap), dan ranah psikomotorik (keterampilan). Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Dalam 

penelitian ini hasil belajar dibatasi pada ranah kognitif yang diperoleh melalui 

nilai tes berupa soal pilihan ganda. 

Penetapan indikator keberhasilan belajar siswa didasarkan pada Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah yang bersangkutan. Berikut adalah tabel 

kriteria ketuntasan belajar siswa. 

Tabel 2.1 Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kualifikasi 

≥  68 Tuntas 

< 68 Tidak Tuntas 

(KKM mata pelajaran IPS SDN Sampangan 01 Semarang) 
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Adapun indikator pencapaian hasil belajar ranah kognitif pada penelitian 

ini, yaitu: (1) Menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan, (2) Menyebutkan 

kenampakan alam wilayah perairan, (3) Menjelaskan pengaruh kenampakan alam 

terhadap adat istiadat, (4)  Menjelaskan pengaruh kenampakan alam terhadap 

bahasa, (5) Menjelaskan pengaruh kenampakan alam terhadap peralatan dan 

perlengkapan hidup manusia, (6)  Menyebutkan peristiwa alam yang sering 

terjadi, (7) Menyebutkan pengaruh peristiwa alam terhadap kehidupan sosial. 

 

2.1.6 Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.6.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan 

mempelajari manusia sebagai masyarakat, misalnya dari aspek ekonomi,sikap, 

mental, budaya, dan hubungan sosial (Taneo, 2010:6). 

IPS merupakan integrasi dari cabang-cabang ilmu sosial, yaitu sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan atas 

dasar realita dan fenomena sosial tersebut (Susanto, 2014:6). 

IPS merupakan mata pelajaran yang terdiri dari gabungan beberapa mata 

pelajaran atau disiplin ilmu  seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya (Sapriya, 2014:20).  

IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah dimana isi materinya 

diturunkan dari cabang-cabang ilmu sosial : sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial (Trianto, 2013:171). 

Menurut Permendiknas No 22 tahun 2006 IPS merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan mulai dari SD, SMP, IPS mengakaji seperangkat 
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peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. 

Melalui mata pelajaran IPS siswa dapat mengenal konsep-konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkunganya, siswa dididik untuk 

berpikir logis dan kritis dalam memecahkan masalah kehidupan sosial. Melalui 

IPS, siswa dapat memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. Selain itu, IPS mengajarkan dan melatih siswa dalam 

berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional, dan global (Sapriya, 2013:194). 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa IPS 

adalah gabungan dari cabang-cabang ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. IPS mengakaji 

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

sosial. 

2.1.6.2 Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial 

IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan bermasyarakat yang dinamis. IPS disusun secara sistematis, 

komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat.  

Tujuan IPS adalah untuk mengembangkan kepekaan peserta didik terhadap 

masalah dan isu sosial yang ada di masyarakat serta menyiapkan peserta didik 
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dalam  menyikapi permasalahan yang menimpa dirinya maupun yang menimpa 

masyarakat (Trianto, 2013:176). 

Tujuan utama IPS adalah untuk memperkaya dan mengembangkan 

kehidupan peserta didik dalam lingkungannya, serta melatih peserta didik dalam 

menempatkan diri pada lingkungan masyarakat yang demokratis, dan membantu 

dalam kemajuan negaranya (Taneo, 2010:27). 

Mata pelajaran IPS bertujuan membantu peserta didik dalam memahami 

pengalaman dan menemukan arti kehidupannya, selain itu siswa dipersiapkan 

untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, serta memberikan 

bimbingan dan arahan dalam menemukan ide-ide baru untuk memecahkkan 

masalah yang dikembangkan dari konsep-konsep ilmu sosial (Susanto, 2014:6). 

Dapat disimpulkan bahwa IPS bertujuan untuk membimbing peserta didik 

agar menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, membantu 

menyiapkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

serta membantu dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. 

Ditinjau dari ruang lingkup materinya, IPS memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. menggunakan pendekatan lingkungan yang luas 

2. menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran sejenis 

3. berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerja sama 

4. memotivasi siswa untuk aktif, kreatif, dan inovatif sesuai perkembangan anak 

5. meningkatkan kemampuan berfikir dan memperluas wawasan budaya.  

(Susanto, 2014:6). 
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Menurut Sapriya (2013:48) program pendidikan IPS yang komprehensif 

adalah program yang mencakup empat dimensi meliputi: 

1. Dimensi pengetahuan (Knowledge) 

Secara konseptual dimensi ini mencakup fakta, konsep, dan generalisasi 

pemahaman siswa. 

2. Dimensi keterampilan (Skills) 

Dimensi ini mencakup keterampilan meneliti, berpikir, partisipasi sosial, dan 

keterampilan berkomunikasi. 

3. Dimensi nilai dan sikap (Values and Attitudes) 

Nilai adalah seperangkat keyakinan atau prinsip yang telah menjadi karakter 

seseorang atau kelompok dalam berpikir dan bertindak. Nilai diperoleh dari 

hasil berkomunikasi antarindividu, misalnya dalam keluarga, lembaga, maupun 

masyarakat. 

4. Dimensi tindakan (Action) 

Dimensi ini memungkinkan siswa menjadi lebih aktif, mereka belajar secara 

konkret dan praktis. 

2.1.7 Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

2.1.7.1 Karakteristik IPS di SD 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar pengorganisasian 

materi pelajarannya menganut pendekatan terpadu, artinya materi pelajaran 

dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah 

melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan 



31 
 

 
 

karakteristik usia, tingkat perkembangan berfikir dan kebiasaan bersikap dan 

berperilakunya (Sapriya, 2013:194).  

Adapun karakteristik mata pelajaran IPS di SD menurut Susanto (2014:21) 

antara lain: 

1.  IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum 

dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, 

pendidikan dan agama.  

2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS dari stuktur geografi, sejarah, 

ekonomi, sosiologi dikemas menjadi pokok bahasan atau tema. 

3. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai 

masalah sosial yang dirumuskan menggunakan pendekatan interdisipliner.  

4. Selain itu Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut 

peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, 

kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses, dan masalah 

sosial, seperti perjuangan hidup memenuhi kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan 

keamanan. 

5. IPS mengkaji tiga dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial 

serta kehidupan manusia. 

2.1.7.2 Tujuan IPS di SD 

Secara umum tujuan pembelajaan IPS di SD adalah untuk mebekali pesrta 

didik tentang pengetahuan sosial, sedangkan secara khusus tujuan pembelajaran 

IPS di SD adalah sebagai  berikut: 

1. pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya 
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2. kemampuan mengidentifikasi, meganalisis, dan menyusun alternatife 

pemecahan masalah nasional yang terjadi dalam kehidupan di masyaakat. 

3. kemampuan berkomunikasi dengan sesame waga masyarakat dan beragai 

bidang keilmuan serta bidang keahlian. 

4. kesadaran sikap mental 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi, mata pelajaran IPS di SD/MI dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. Tujuan mata pelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan: 

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

lingkungannya 

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial  

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

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

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

Menurut Susanto (2014:33) tujuan umum mata pelajaran IPS di SD, antara 

lain: 

1. Memperoleh gambaran tentang suatu daerah atau lingkungan sendiri 

2. Memperoleh informasi entang suatu daerah/wilayah Indonesia 

3. Memperleh pengetahuan tentang penduduk Indonesia 
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4. Menumbuhkan wawasan dan kesadaran kebangsaan 

5. Mengetahui kebutuhan hidup 

6. Merasakan kemajuan teknologi  

7. Mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional 

8. Mampu berinteraksi sebagai makhluk sosial yang berbudaya 

9. Memiliki kepekaan terhadap peristiwa  sosial budaya, dan 

10. Memiliki integritas tinggi terhadap negara dan bangsa. 

2.1.7.3 Ruang Lingkup IPS di SD 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki ruang lingkup yang meliputi 

berbagai aspek, yaitu: 

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3. Sistem Sosial dan Budaya 

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan 

2.1.8 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi 

Subjek penelitian ini adalah kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang. 

Berikut adalah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator Semester 

gasal yang akan digunakan dalam penelitian ini:  

Tabel 2.2 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator 
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Standar Kompetensi 1. Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman 

suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi 

Kompetensi Dasar 1.2. Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi serta hubungannya 

dengan keragaman sosial dan budaya 

Indikator 1.2.1 Menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan 

1.2.2 Menyebutkan kenampakan alam wilayah perairan 

1.2.3 Menjelaskan pengaruh kenampakan alam terhadap 

adat istiadat  

1.2.4 Menjelaskan pengaruh kenampakan alam terhadap 

bahasa 

1.2.5 Menjelaskan pengaruh kenampakan alam terhadap 

peralatan dan perlengkapan hidup manusia 

1.2.6 Menyebutkan peristiwa alam yang sering terjadi 

1.2.7 Menyebutkan pengaruh peristiwa alam terhadap 

kehidupan sosial 

 

Sedangkan materi pokok yang akan diberikan adalah kenampakan alam, 

pengaruh kenampakan alam terhadap kehidupan sosial budaya, serta pengaruh 

peristiwa alam dalam kehidupan sosial. 

2.1.9  Model Cooperative Learning 

2.1.9.1 Pengertian Model Cooperative Learning 
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Model cooperative learning  atau model pembelajaran kooperatif adalah 

model dengan interaksi sosial, dimana siswa dalam pembelajaran dibentuk 

menjadi kelompok-kelompok kecil, dengan adanya kerja sama anggota kelompok 

dapat menumbuhkan motivasi yang lebih besar dari pada belajar secara individu 

(Huda, 2014: 110). 

Model cooperative learning  adalah kegiatan belajar siswa dalam 

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Siswa belajar 

bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan saling membantu untuk memahami 

materi pelajaran (Hamdani, 2011:30). 

Menurut Susanto (2014: 204) Model cooperative learning  adalah model 

pembelajaran yang mengelompokkan siswa menjadi kelompok-kelompok kecil 

dimana anggotanya terdiri dari berbagai unsur (heterogen) untuk bekerja sama 

secara terarah dalam sebuah tim dalam mecapai tujuan bersama dengan cara 

menyelesaikan masalah maupun tugas. 

Dari pendapat-pendapat tersebut  maka dapat disimpulkan bahwa model 

cooperative learning  atau model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar 

siswa dengan struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok. Pengelompokan 

anggotanya bersifat heterogen. Siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah 

yang diberikan, saling membantu dalam memahami materi pelajaran, dan 

mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Keberhasilan kerja sangat 

dipengaruhi keterlibatan setiap anggota kelompok itu sendiri. 

2.1.9.2 Karakteristik Model Cooperative Learning 

Menurut Hamdani (2011:31) ciri-ciri pembelajaran kooperatif, yaitu: 
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1. setiap anggota memiliki peran,  

2. terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa, 

3. setiap anggota keompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga 

teman-teman sekeompoknya.  

4. dengan demikian tugas guru adalah membantu mengembangkan keterampilan-

keterampilan interpersonal kelompok, dan  

5. membimbing dan berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Tujuan dari cooperative learning adalah untuk  meningkatan partisipasi 

siswa, memberikan kepada siswa untuk berekspresi, membentuk kepemimpinan 

dalam kelompok, memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengambil 

keputusan secara bersama, memberi kesempatan siswa untuk berinteraksi dan 

saling belajar dengan siswa lain yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik 

sosial, ekonomi, kultur, gender, maupun tingkat kemampuan masing-masing 

(Susanto, 2014:206). 

Arends (dalam Susanto, 2014:207) mengungkapkan bahwa terdapat tiga 

hasil yang  dapat dicapai dalam pembelajaraan kooperatif, yaitu: 

1. Efek pada perilaku kooperatif, yaitu dalam bentuk vebal maupun non verbal 

2. Efek pada toleransi terhadap keanekaragaman, pembelajaran ini mendukung 

terciptanya hubungan baik antarsiswa yang memiliki latar belakang yang 

berbeda-beda. 

3. Efek prestasi akademik, selain mempengaruhi perilaku kooperatif dan 

hubungan kerja kelompoknya, pembelajaran ini juga membantu dalam 

meningkatkan prestasi akademiknya. 
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2.1.9.3 Kelebihan Model Cooperative Learning 

Menurut Susanto (2014:251) kelebihan dari model cooperative learning 

dilihat dari aspek siswa adalah memberikan peluang kepada siswa untuk 

mengemukakan dan membahas suatu pandangan, pengalaman yang diperoleh 

siswa dengan belajar  secara bekerja sama dalam kelompok sehingga siswa dapat 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya dengan 

maksimal. Selain itu dengan model cooperative learning siswa menjadi lebih 

mandiri dalam berpikir dan mencari informasi dari berbagai sumber. Siswa dapat 

mengembangkan kemampuan mengungkapkan gagasan dan membandingkannya 

dengan ide-ide orang lain. Membantu siswa dalam mengatasi masalah interaksi 

sosial sehingga dapat bekerja sama dengan orang lain. Meningkatkan motivasi dan 

aktivitas siswa karena masing-masing siswa memiliki tanggung jawab yang sama 

dalam belajar. 

Model cooperative learning membantu dalam membangun pengetahuan, 

melatih kedisiplinan, menjadikan siswa lebih mandiri dalam belajar, belajar 

menghargai hak orang lain, serta membangun kehangatan dan interpretasi 

interpersonal (Huda, 2014: 110). 

2.1.10   Tipe Artikulasi 

2.1.10.1 Pengertian Model cooperative learning tipe artikulasi 

Artikulasi atau articulate, terjemahan dalam kamus diartikan sebagai hal 

yang nyata, sesuatu yang benar diajarkan. Ujaran atau ucapannya benar menurut 

pembentukan pola ucapan setiap bunyi bahasa untuk membentuk kata. Istilah 

artikulasi digunakan di lapangan dengan tidak dipermasalahkan, yang paling 
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penting pelayanannya bisa dilakukan efektif kepada anak dengan tujuan agar 

upaya latihan ucapan dapat meningkatkan kekayaan dan kemampuan berbahasa 

anak. Kaitannya pelaksanaan latihan/pembelajaran, artikulasi diartikan sebagai 

upaya agar anak pandai mengucapkan/mengajarkan kata-kata menjadi jelas pola 

ucapannya.  

Model cooperative learning tipe artikulasi merupakan model pembelajaran 

yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran dimana siswa dibentuk menjadi 

kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai 

tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang baru disampaikan 

oleh guru. Salah satu anggota berperan sebagai “penyampai pesan“ dan yang lain 

berperan sebagai “penerima pesan”. Konsep pemahaman sangat diperlukan dalam 

mode pembelajaran ini (Huda, 2014:268). 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran Artikulasi menurut Aqib, 

(2011:22) sebagai berikut: 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

2. Guru menyajikan materi sebagaimana biasa. 

3. Membentuk kelompok berpasangan dua orang. 

4. Suruhlah seorang dari pasangan tersebut menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru,dan pasangannya mendengarkan sambil membuat catatan-

catatan kecil, kemudian bergantian peran, begitu juga kelompok lainnya. 

5. Suruh siswa secara bergiliran/ diacak menampaikan wawancaranya dengan 

temannya,sampai sebagian besar siswa sudah menyampaikan hasil 

wawancaranya. 
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6. Guru mengulangi/menjelaskan kembali materi yang belum dipahami siswa. 

7. Kesimpulan/penutup 

 

2.1.10.2 Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Artikulasi 

Perbedaan Model cooperative learning tipe artikulasi dengan model 

lainnya adalah model ini lebih menekankan pada komuikasi siswa kepada teman 

satu kelompoknya karena dalam proses belajar kelompok, siswa melakukan 

wawancara dan menyampaikan informasi maupun pengetahuan yang 

diperolehnya, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam 

menyampaikan pendapatnya (Huda, 2014:269).  

Model cooperative learning tipe artikulasi yang digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar dapat berpengaruh pada kemandirian siswa dalam belajar. 

Pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe artikulasi dapat 

meningkatkan partisipasi siswa karena semua siswa terlibat (mendapat peran). 

Selain  itu pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe artikulasi 

juga melatih kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, melatih daya serap 

pemahaman dari orang lain, pembelajaran ini cocok untuk tugas sederhana. Serta 

model pembelajaran tipe artikulasi juga membuat interaksi lebih mudah 

antarsiswa dengan kelompok, maupun antarkelompok kecil, dan melalui model ini 

dapat melatih keterampilan berbicara siswa. (Huda, 2014:268) 

Selain itu ada beberapa manfaat lain dari tipe artikulasi ini, yaitu (1) model 

cooperative learning tipe artikulasi dapat meningkatkan kepekaan dan 

kesetiakawanan sosial, (2) menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau 

egois, (3) meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia, (4) 
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meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih baik, 

(5) meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan kemampuan, 

jenis kelamin, normal/cacat, etnis, kelas sosial, agama dan orientasi tugas, (6) 

meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai 

perspektif, (7) memungkinkan para siswa saling belajar mengamati sikap, 

keterampilan, informasi, perilaku sosial dan pandangan-pandangan, (8) 

memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, (9) berbagai ketrampilan 

sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan saling membutuhkan dapat 

diajarkan dan dipraktekkan. 

Jadi, model Cooperative Learning tipe Artikulasi berpengaruh pada 

kemandirian peserta didik, kesiapan dalam mengikuti pembelajaran, melatih 

keterampilan dalam berinteraksi sosial,  melatih daya serap dan keterampilan 

menangkap informasi yang diberikan kepada siswa tenang materi pembelajaran 

yang telah disampaikan, serta melalui model ini dapat melatih keterampilan 

berbicara siswa.  

 

2.1.10.3 Sintak Model Cooperative Learning Tipe Artikulasi dalam 

Pembelajaran IPS 

Tabel 2.3 Implementasi Model Cooperative Learning Tipe Artikulasi  

Langkah-langkah 

model Artikulasi  

Keterampilan Guru 

menggunakan Model 

Cooperative Learning 

Tipe Artikulasi  

Aktivitas Siswa 

menggunakan Model 

Cooperative Learning Tipe 

Artikulasi 

1. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

yang ingin 

1. Guru memberikan 

apersepsi, 

menyampaikan tujuan 

pelajaran. 

1. Memperhatikan apersepsi 

dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh 

guru. 
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dicapai 

2. Penyajian materi 

pelajaran 

 

2. Guru menyampaikan 

materi ”Kenampakan 

alam dan sosial 

budaya” kepada siswa 

2. Siswa mengamati dan 

mendengarkan materi yang 

disampaikan guru. 

3. Membentuk 

kelompok 

 

3. Membentuk siswa 

berkelompok secara 

berpasangan dan 

menyampaikan 

aturan-aturan bermain 

peran 

3. menerima pembagian 

kelompok, dan 

mendengarkan instruksi 

guru 

4. Melakukan 

wawancara 

dengan teman 

kelompok 

4. Guru membimbing 

kelompok-kelompok 

belajar pada saat 

siswa berdiskusi. 

 

4.  siswa berperan sebagai 

pemberi pesan  dengan 

menyampaikan materi apa 

saja yang telah didapatnya 

dan penerima pesan, 

melakukan wawancara 

terhadap pasangan dengan 

membuat catatan. Lalu 

berperan sebaliknya. 

5. Menyampaikan 

hasil wawancara 

 

5. Guru memanggil 

siswa secara acak 

untuk menyampaikan 

hasil wawancara. 

5.  Menyampaikan hasil 

wawancara dengan 

pasangan kelompoknya. 

6. Mengulang 

kembali materi 

yang belum 

dipahami 

6. Guru melakukan 

tanya jawab kepada 

siswa mengenai 

materi yang belum 

dipahami 

6. Siswa melakukan tanya 

jawab dengan guru 

mengenai materi yang 

belum dipahami 

7. Membuat 

kesimpulan 

7. Membimbing siswa 

membuat kesimpulan 

7.  Membuat kesimpulan 

materi yang telah dipelajari 

Modifikasi dari Aqib, (2011:22) 

Hamdani (2011:79) menyatakan bahwa guru merupakan variabel bebas 

yang mempengaruhi kualitas pengajaran. Keterampilan dasar yang dimiliki oleh 

guru akan menentukan berhasil dan tidaknya suatu pembelajaran. Menurut 
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Rusman (2013:85) secara aplikatif, terdapat keterampilan dasar mengajar bagi 

guru, yaitu (1) keterampilan bertanya, (2) keterampilan mengadakan variasi, (3) 

keterampilan menjelaskan, (4) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (5) 

keterampilan mengelola kelas, (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil, (7) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorang, (8) keterampilan 

memberi penguatan (reinforcement). 

Adapun indikator keterampilan guru dalam penelitian pembelajaran IPS 

dengan model Cooperative Learning tipe Artikulasi adalah: (1) memberikan 

apersepsi dan menyampaikan tujuan pelajaran (keterampilan membuka pelajaan), 

(2) menyampaikan materi ”Kenampakan alam dan sosial budaya” kepada siswa 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan 

mengadakan variasi), (3) membentuk siswa berkelompok secara berpasangan dan 

menyampaikan aturan-aturan bermain peran (keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil), (4) membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat siswa berdiskusi (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil), (5) melakukan pembahasan hasil diskusi bersama siswa 

(keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorang), (6) melakukan tanya 

jawab kepada siswa mengenai materi yang belum dipahami (keterampilan 

bertanya), (7) membimbing siswa membuat kesimpulan (keterampilan memberi 

penguatan). 

Namun perlu digaris bawahi bahwa dalam penelitian ini pengamatan 

hanya berfokus pada aktivitas siswa dengan menggunakan lembar pengamatan 

aktivitas siswa. Menurut Paul B. Dierich (dalam Hamalik, 2011: 172) aktivitas 
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siswa merupakan serangakaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan perilaku belajar siswa. Aktivitas 

siswa dalam pembelajaran digolongkan menjadi aktivitas visual, aktivitas lisan, 

aktivitas mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas menggambar, aktivitas 

motorik, aktivitas mental, aktivitas emosional.  

Adapun indikator aktivitas siswa dalam penelitian pembelajaran IPS 

dengan model Cooperative Learning tipe Artikulasi adalah: (1) memperhatikan 

apersepsi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru (listening 

activities); (2) mengamati dan mendengarkan materi yang disampaikan guru 

(listening activities & visual activities); (3) menerima pembagian kelompok, dan 

mendengarkan instruksi guru (emotional activities); (4) Siswa berperan sebagai 

pemberi pesan  dengan menyampaikan materi apa saja yang telah didapatnya dan 

penerima pesan, melakukan wawancara terhadap pasangan dengan membuat 

catatan (mental activities, listening activities, oral activities, & writing activities); 

(5) menyampaikan hasil wawancara dengan pasangan kelompoknya (oral 

activities); (6) melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi yang belum 

dipahami (oral activities); (7) membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari 

(writing activities, mental activities). 

 

2.2. Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan 

terhadap model cooperative learning  tipe artikulasi. Hasil penelitian tersebut 

adalah: 
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1) Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhayati (2013) berjudul  “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Artikulasi untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan Usaha Konfeksi”. Hasil penelitian 

tindakan kelas ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar Bahasa 

Indonesia materi menulis laporan pengamatan usaha konfeksi, baik dari peserta 

didik maupun kinerja guru. Untuk peserta didik, Peningkatan hasil belajar juga 

terjadi pada siklus II. Nilai rata-rata kelas 70 pada siklus I, meningkat menjadi 78 

dengan jumlah peserta didik yang memenuhi KKM sebanyak 21 peserta didik. 

Hal ini berarti dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi 

dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia materi keterampilan menulis 

laporan pengamatan usaha konfeksi pada peserta didik kelas V SD N Joho 4 

kecamatan Sukoharjo tahun ajaran 2012 /2013. 

2)  Penelitian lain juga dilakukan oleh Junianto (2015) yang berjudul 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Melalui Model Artikulasi dan 

Media Power Point” yang dilakukan di kelas IVA SD Negeri 08 Metro Selatan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas siswa pada siklus I adalah 69%, hasil 

belajar ranah psikomotor sebesar 74,5%, dan hasil belajar ranah kognitif sebesar 

60%. Pada siklus II menunjukkan aktivitas siswa sebesar 80%, hasil belajar ranah 

psikomotor sebesar 82,5 , dan hasil belajar ranah kognitif sebesar 80%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa melalui model artikulasi dan media power point 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS pada kelas IVA SD Negeri 08 

Metro Selatan. 
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3) Penelitian yang dilakukan oleh Agustini, dkk (2014) dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Artikulasi Berbantuan Media Kartu Gambar 

untuk Meningkatkan Kemampuan Bahasa”, dalam analisa data menunjukkan 

terjadi peningkatan kemampuan menirukan kalimat sederhana. Melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi pada pertemuan I sebesar 50,7% 

yang berada pada kategori sangat rendah ternyata mengalami peningkatan pada 

pertemuan II menjadi 93,83% dengan kategori sangat tinggi. Jadi, terjadi 

peningkatan sebesar 46,26%. 

4) Penelitian yang dilakukan oleh Leluhur (2012) dengan judul “Pengaruh 

Persepsi Pembelajaran Model Artikulasi dengan Media LCD Proyektor dan 

Tingkat Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

IPS Kelas VIII SMP Negeri 1 Licin Banyuwangi semester 2 Tahun Pelajaran 

2011-2012”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model artikulasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar, siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Licin Banyuwangi Semester 2 Tahun Pelajaran 2011- 2012. 

5) Penelitian lain yang dilakukan oleh Nuriati, dkk (2014) dengan judul 

“Eksperimentasi Model Pembelajaran Artikulasi dengan Mengunakan Alat Peraga 

pada Materi Bangun Ruang”. Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan 

adalah uji-t. Dari hasil ini diperoleh thitung = 3,39 dan ttabel = t0,05;62 = 1,645. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran artikulasi 

dengan menggunakan alat peraga mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam 

belajar, dan prestasi belajar matematika siswa yang mendapat pembelajaran 
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dengan model pembelajaran artikulasi lebih baik dibandingkan model 

pembelajaran konvensional pada materi bangun ruang. 

6) Rajuli, dkk (2016) membuat penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Model Artikulasi Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

di Sekolah Dasar”. Pengujian hipotesis hasil perhitungan diperoleh nilai 

Fhitung (207,30) > Ftabel baik untuk taraf signifikansi 5% maupun 1%. Hasil 

perhitungan effect size data hasil belajar siswa kelas eksperimen diperoleh sebesar 

diklasifikasikan dalam kategori tinggi, maka menerapkan model artikulasi 

memberikan pengaruh yang positif dan bermakna dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SD. 

7) Ning (2010) dalam jurnal internasional Oxford University Press yang 

berjudul “ Adapting Cooperative Learning In Tertiary ELT” menyebutkan bahwa 

“adaptation of cooperative learning (CL) methods into tertiary ELT in China, 

aimed at offering students more opportunities for language production and thus 

enhancing their fluency and effectiveness in communication. The adapted method 

was successfully used with a class of 52 first-year tertiary students in China in 

2008. An evaluation of the project, employing a pretest–post-test experimental 

design for measuring students’ English competence in listening, speaking, 

reading,writing, and vocabulary, found that adapted CL was superior to whole-

class instruction, particularly in speaking, listening, and reading (Ning 2008). ”.  

Maksudnya penerapan model pembelajaran kooperatif ke dalam 

pembelajaran bahasa Inggris di China bertujuan memberikan lebih banyak 

kesempatan siswa untuk meningkatkan kefasihan dan efektivitas dalam 
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berkomunikasi. Penerapan metode ini berhasil dengan kelas dari 52 siswa tahun 

pertama tersier di China tahun 2008. Evaluasi dari proyek ini menggunakan 

pretest dan post test untuk mengukur kompetensi dalam mendengarkan, berbicara, 

membaca, menulis dan kosa kata, menemukan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif lebih unggul untuk pengajaran di kelas, praktik dalam berbicara, 

mendengarkan dan menulis.  

Penelitian tersebut menunjukan bahwa ada pengaruh penerapan model 

cooperative learning tipe artikulasi terhadap hasil belajar, oleh sebab itu 

penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan pendukung untuk melaksanakan 

penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.  

2.3. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran disusun secara sistematis dan terencana melalui proses 

belajar mengajar yang efektif dan efisien dengan tujuan untuk membentuk tingkah 

laku siswa sesuai kompetensi yang telah ditentukan. Efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya keterampilan guru dalam 

mengajar, iklim belajar, sumber belajar, media, siswa, metode belajar, dan 

sebagainya. Selain itu, pembelajaran yang efektif harus melibatkan siswa secara 

aktif di dalamnya, sehingga siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. 

Oleh karena itu, harus ada perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran.  

Dalam peneliti ini peneliti akan menggunakan model cooperative learning 

tipe artikulasi dalam pembelajaran. Model cooperative learning tipe artikulasi 

adalah model yang menuntut siswa untuk aktif, dimana siswa dibentuk menjadi 

kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai 
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tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang baru disampaikan 

oleh guru. Salah satu anggota berperan sebagai “penyampai pesan“ dan yang lain 

berperan sebagai “penerima pesan”. Dengan demikian siswa yang ingin memiliki 

pengetahuan haruslah aktif dalam  diskusi kelompok. Model Cooperative 

Learning tipe Artikulasi berpengaruh pada kemandirian peserta didik, kesiapan 

dalam mengikuti pembelajaran, melatih keterampilan dalam berinteraksi sosial, 

serta melatih daya serap siswa terhadap materi pembelajaran yang telah 

disampaikan. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menetapkan kelas 

eksperimen yaitu kelas IVA dan kelas kontrol yaitu kelas IVB. Selanjutnya, kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diberi pretest sebelum diberikan tindakan untuk 

mengetahui normalitas dan homogenitas variabel hasil belajar. Selanjutnya 

kelompok eksperimen diberi perlakuan menggunakan model cooperative learning 

tipe artikulasi, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode ceramah. 

Dalam pembelajaran dikelas eksperimen variabel model cooperative learning tipe 

artikulasi akan diamati sesuai sintak pembelajaran. Selain itu, dalam penelitian ini 

peneliti juga akan mengamati aktivitas siswa di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Setelah diberi perlakuan, kelas ekperimen dan kelas kontrol diberi 

posttest untuk mengetahui peningkatan pada variabel hasil belajar siswa. Variabel 

hasil belajar dan akivitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol ini selanjutnya 

dibandingkan untuk mengetahui pengaruh model cooperative learning tipe 

artikulasi dalam pembelajaran IPS di kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang.  
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Kerangka berpikir dalam penelitian eksperimen ini dapat digambarkan 

melalui bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

PERBEDAAN KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Pretest  

Kelas Eksperimen 

Pretest  

Kelas Kontrol 

Pembelajaran IPS materi 

“Kenampakan alam dan sosial 

budaya” dengan model 

cooperative learning tipe 

artikulasi 

 

Pembelajaran IPS materi 

“Kenampakan alam dan sosial 

budaya” dengan metode 

ceramah 

 

Posttest  

Kelas Eksperimen 

 

Posttest  

Kelas Kontrol 
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2.4. Hipotesis 

Hipotesis mengandung pengertian satu pendapat yang kebenarannya masih 

harus dibuktikan terlebih dahulu, hipotesis merupakan jawabam sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian ( Sugiyono, 2010: 96) . Hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah :  

1) Ha 

model cooperative learning tipe artikulasi berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPS materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya pada siswa kelas IV 

SDN Sampangan 01 Semarang. 

2) H0 

model cooperative learning tipe artikulasi tidak berpengaruh terhadap 

hasil belajar IPS materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya pada siswa kelas 

IV SDN Sampangan 01 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitiaan 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen 

digunakan untuk mempengaruhi pengaruh suatu perlakuan terhadap subjek/objek 

tertentu. Sugiyono (2010: 107) menjelaskan bahwa metode penelitian eksperimen 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 

Cara yang dilakukan yaitu dengan mengenakan kepada satu kelompok eksperimen 

atau suatu kondisi perlakuan (treatment) yang kemudian membandingkan hasilnya 

dengan suatu kelompok kontrol yang tidak tidak dikenai kondisi perlakuan. 

Jenis penelitian ekperimen yang digunakan adalah Quasi-Experimental 

Research (Penelitian Eksperimen Semu), dengan anggapan bahwa penelitian ini 

tidak dapat mengontrol sepenuhnya variabel yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Selain itu, sampel yang dipilih dari populasi yang ada tidak mungkin 

diadakan randomisasi karena pengambilan sampelnya memberikan 

peluang/kesempatansama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

sebagai sampel. Hal ini karena subjek penelitian telah terbentuk dalam kelompok 

kelas. 

Penelitian eksperimen dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh model cooperative learning tipe artikulasi terhadap hasil belajar siswa 
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dalam mata pelajaran IPS materi “Kenampakan Alam dan Sosial Budaya” di 

Kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, desain penelitian eksperimen yang digunakan adalah 

Nonequivalent Control Group Design, berikut adalah gambar desain penelitian 

tersebut. 

 

 

 

Gambar 3.1 desain ekperimen 

(Sugiyono, 2010: 112 ) 

Keterangan : 

E  = kelas eksperimen yaitu kelas IV A SDN Sampangan 01 

C = kelas kontrol yaitu kelas IV B SDN Sampangan 01 

O1 & O3 = kedua kelompok tersebut diberi pretest untuk mengetahui keadaan 

awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

X  = Perlakuan. Kelompok atas sebagai kelompok eksperimen diberi 

perlakuan, yaitu pembelajaran dengan menggunakan model cooperative 

learning tipe artikulasi, sedangkan kelompok bawah yang merupakan 

kelompok kontrol, menggunakan metode pembelajaran konvensional 

seperti yang dilakukan di sekolah dasar pada umumnya. 

   E            O1           X           O2    

 

   C            O3                        O4    
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O2 = Hasil belajar dari posttest kelompok eksperimen (kelas IV A) setelah 

mengikuti pembelajaran dengan model cooperative learning tipe 

artikulasi. 

O4  = Hasil belajar dari posttest kelompok kontrol (kelas IV B) yang tidak 

diberi pembelajaran dengan model konvensional. 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang kemudian diberi pretest 

untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen 

tidak berbeda secara signifikan. Setelah dilakukan perlakuan(X) menurut metode 

masing-masing, kedua kelas diberikan posttest untuk membuktikan pengaruh 

perlakuan yang diberikan. Posttest berlaku untuk hasil belajar saja.  Pengaruh 

perlakuan adalah (O1 - O2) - (O3 - O4) (Sugiyono, 2010: 112 ).   

3.2. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Tahap observasi awal 

Tahap ini meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih tempat 

penelitian, mengurus surat ijin, observasi lapangan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian. 

2) Tahap persiapan penelitian 

Pada tahap ini meliputi pemilihan materi ajar, membuat perangkat 

pembelajaran, membuat soal uji coba, melakukan tes ujicoba, membentuk 

kelompok siswa. 
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3) Tahap pelaksanaan penelitian 

Tahap ini meliputi pre tes untuk mengetahui kemampuan awal siswa, analisis 

pre tes, proses penelitian ( pembuatan kisi-kisi instrumen, pengambilan data 

kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II ). 

4) Tahap evaluasi 

Tahap ini meliputi pemberian tes hasil belajar, dimana siswa mengerjakan tes 

yang telah disediakan untuk mengukur tingkat keberhasilan eksperimen ini 

dan analisis data hasil post tes 

3.3. Subyek, Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1. Subyek 

Dalam penelitian  ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas 

IV semester I SDN Sampangan 01 Semarang Tahun Ajaran 2015, terdiri dari 

kelas IVA dan IVB yang berjumlah 47 siswa. 

3.3.2. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di SDN Sampangan 01 Semarang 

3.3.3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2015 – 2 September 

2015. 

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu misalnya, sifat, atribut seseorang, nilai dari 

orang yang telah ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel 
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adalah suatu kualitas (qualities) dimana peneliti mempelajari dan menarik 

kesimpulan darinya (Sugiyono, 2010:60)  

Berdasarkan definisi di atas, variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua 

variabel independen dan dua variabel dependen. 

a. Variabel Independen (bebas) 

Variabel independen atau variable bebas sering disebut sebagai variabel 

stimulus, prediktor, antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2013:4). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan model 

cooperative learning tipe artikulasi.  

b. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel dependen atau variabel terikat sering disebut sebagai variabel 

output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2013:4) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS pada siswa 

kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang. 

3.5.3. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan dari masing-

masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator 

yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Peneltian 

Jenis Variabel Definisi Indikator Jenis data 

model 

cooperative 

learning tipe 

artikulasi 

(variabel x) 

Model yang 

membagi siswa 

menjadi 

kelompok kecil, 

dimana . salah 

satu anggota 

berperan sebagai 

“penyampai 

pesan“ dan yang 

lain berperan 

sebagai 

“penerima pesan” 

(Huda, 2014:268). 

1. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai 

2. Penyajian materi 

pelajaran 

3. Membentuk 

kelompok 

berpasangan 

4. Melakukan 

wawancara dengan 

teman kelompok 

5. Menyampaikan hasil 

wawancara 

6. Mengulang kembali 

materi yang belum 

dipahami 

7. Membuat 

kessimpulan 

Data nominal 

Hasil Belajar 

(variabel y) 

Hasil belajar 

adalah perubahan 

perilaku akibat 

belajar, 

disebabkan 

karena adanya 

ketercapain 

penguasaan bahan 

belajar yang telah 

diberikan pada 

proses belajar 

(Purwanto, 

2014:46). 

1. Menyebutkan 

kenampakan alam 

wilayah daratan, 

2. Menyebutkan 

kenampakan alam 

wilayah perairan, 

3. Menjelaskan 

pengaruh 

kenampakan alam 

terhadap adat istiadat,  

4. Menjelaskan 

pengaruh 

kenampakan alam 

terhadap bahasa, 

5. Menjelaskan 

pengaruh 

kenampakan alam 

terhadap peralatan 

Data interval 
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dan perlengkapan 

hidup manusia, 

6. Menyebutkan 

peristiwa alam yang 

sering terjadi,  

7. Menyebutkan 

pengaruh peristiwa 

alam terhadap 

kehidupan sosial. 

 

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1. Populasi 

 Populasi adalah obyek/subyek yang memiliki karakteristik tertentu yang 

ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Poulasi bukan 

hanya orang namun juga dapat berupa benda alam lain (Sugiyono, 2010:17).    

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD se-gugus Gajah 

Mungkur, diantaranya SD Bendan Ngisor, SD Petompon 02, SD Gajah Mungkur 

01, dan SD Sampangan 01 Semarang. Hasil analisis data populasi menunjukkan 

bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Siswa berasal dari satu gugus 

sehingga siswa memiliki karakteristik dan tingkat pengetahuan yang sama. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi memiliki data varian yang sama. 

3.5.2. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipilih 

dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi (Sugiyono, 

2011: 118). Selanjutnya peneliti perlu memilih sample, teknik pengambilan 

sampel dilakukan secara simple random sampling, pengumpulan data 



58 
 

 
 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan ( Sugiyono, 2010: 14 ).  

a. Kelas V A untuk kelas eksperimen 

Jumlah siswa pada kelas IVA adalah 31 siswa. Pada kelas ini, akan 

diberikan suatu treatment atau perlakuan yang dalam hal ini adalah model 

cooperative learning tipe artikulasi. 

b. Kelas V B untuk kelas Kontrol 

Jumlah siswa pada kelas IV B adalah 32 siswa. Pada kelas ini tidak akan 

diberikan perlakuan apapun pembelajaran seperti biasa, dan hanya menggunakan 

metode ceramah. 

 

3.6. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengukuran dengan alat pengumpul data berupa tes hasil belajar dan non 

tes berupa dokumentasi daftar hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS yang 

dilakukan. 

a. Tes 

Tes adalah suatu alat yang tersusun sistematis dan sesuai prosedur yang 

digunakan untuk mengukur perilaku tertentu, baik berupa keterampilan, 

pengetahuan, bakat, dan lain-lain. Pada umumnya tes digunakan untuk mengukur 

hasil belajar baik berbentuk lisan, tulisan, maupun perbuatan (Arikunto, 2012: 67 ; 

Purwanto, 2014:65 ; Sudjana, 2011:35). 
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Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa dalam 

ranah kognitif kelompok eksperimen dan kelompok kontrol kemudian 

dibandingkan mana yang lebih tinggi. Bentuk tes berupa tes objektif berbentuk 

pilihan ganda dengan empat pilihan jawaban dan hanya ada satu jawaban yang 

benar. Sesuai dengan desain pada penelitian ini maka tes yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Pretest dan Posttest. Pretest diberikan sebelum diberikan 

perlakuan, sedangkan posttest diberikan setelah diberikan perlakuan. 

Langkah-langkah penyusunan perangkat tes antara lain sebagai berikut: 

1) Menentukan materi pelajaran 

2) Menentukan alokasi waktu 

3) Membuat kisi-kisi soal 

4) Membuat perangkat tes, yakni dengan menulis petunjuk/pedoman 

mengerjakan serta membuat kunci jawaban 

5) Menganalisis hasil tes 

b. Dokumentasi 

Dokumen merupakan cacatan dari peristiwa yang telah berlalu, misalnya 

gambar, tulisan-tulisan, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 

2010:329). 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat, notulen rapat, surat kabar, 

majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2012: 206). 

Metode ini dilakukan untuk memperkuat data dari hasil observasi. Untuk 

menunjukkan bukti konkret mengenai kegiatan siswa secara individu maupun 



60 
 

 
 

kelompok dan menggambarkan suasana kelas selama proses pembelajaran 

berlangsung, maka digunakan dokumen berupa daftar kelompok siswa dan 

dokumentasi foto atau video.  

c. Lembar Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah pengamatan yang digunakan untuk mengukur tingkah 

laku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam (Sudjana, 2011:84). Observasi 

dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan, artinya 

observasi dapat dilaksanakan dengan ikut berperan serta dan terlibat dalam 

pengamatan (participant observation ) atau tanpa terlibat dalam pengamatan (non 

participant observation ). Observasi dilihat dari segi instrument dibedakan 

menjadi observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur 

adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis telah ditentukan 

subyek/obyek observasi, kapan dan dimana akan dilakukan observasi. Sedangkan 

observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diamati, dalam pengamatan peneliti tidak 

menggunakan instrumen baku, namun hanya menggunakan rambu-rambu 

pengamatan (Sugiyono, 2010:310). 

Dalam penelitiaan ini peneliti telah menetapkan observasi, yaitu observasi 

terstruktur untuk mengamati aktivitas belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPS menggunakan model cooperative learning tipe artikulasi pada 

kelas ekperimen (IV A) dan metode ceramah pada kelas kontrol (IV B).  

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 
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Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi dan 

lembar tes. Lembar observasi dilaksanakan ketika proses pembelajaran 

berlangsung dan dilakukan oleh observer sebagai pengamatnya yaitu peneliti. 

Sedangkan untuk lembar tes diberikan sebelum dan setelah proses pembelajaran. 

3.6.2.1 Instrumen Pengumpulan Data Variabel X (Model Cooperative 

Learning Tipe Artikulasi) 

Penyusunan instrumen observasi variabel x didasarkan pada sintak model 

cooperative learning tipe artikulasi. Analisis data yang digunakan adalah statistik 

kuantitatif. Oleh karena itu, data yang bersifat kualitatif harus diubah menjadi 

sesuatu yang dapat dihitung. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Skala Likert 

sebagai penghitungannya. Skala Likert merupakan skala pengukuran untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

variabel penelitian. (Sugiyono, 2010:134). Skala Likert yang digunakan berbentuk 

Checklist dengan pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak”. Jika Ya, nilai yang diberikan 

adalah 2 dan jika Tidak, nilai yang diberikan adalah 1. 

Format penilaian: 

Skor minimal: 1x7= 7 

Skor maksimal: 2x7= 14 

Kriteria penilaian: 

12,26-14 : Sangat Baik 

10,6-12,25 : Baik 

8,76-10,5 : Cukup Baik 

7-8,75  : Tidak Baik 
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1) Item Observasi 

Item instrumen observasi penggunaan model cooperative learning tipe 

artikulasi disusun berdasarkan pada kisi-kisi yang telah dibuat (Lihat Lampiran 2). 

3.6.2.2 Instrumen Pengumpulan Data Aktivitas Siswa 

Data berupa aktivitas belajar diperoleh melalui observasi ketika 

pembelajaran berlangsung. Instrumen yang disusun sesuai dengan aktivitas siswa 

yang telah ditentukan (lihat kajian pustaka aktivitas belajar). Lembar pengamatan 

aktivitas belajar diisi berdasarkan kondisi yang ada dengan memperhatikan 

deskriptor yang tampak. Pengisiannya dengan cara memberi tanda cek (√) pada 

kolom yang disediakan. 

1) Item instrumen  

Item instumen lembar observasi aktivitas siswa disusun berdasarkan kisi-

kisi yang telah dibuat dalam tabel (Lihat Lampiran 3). 

3.6.2.3 Instrumen Pengumpulan Data Variabel Y (Hasil Belajar) 

Data hasil belajar siswa diambil setelah perlakuan selesai dilakukan. 

Penyusunan instrumen hasil belajar ini disesuaikan dengan hasil belajar kognitif 

yang telah disebutkan dalam kajian pustaka hasil belajar. Bentuk instrumen ini 

berupa tes objektif berbentuk pilihan ganda dengan empat pilihan jawaban dan 

hanya ada satu jawaban yang benar. 

1) Item Tes Hasil Belajar 
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Item tes hasil belajar disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen tes yang telah 

dibuat dalam Tabel (Lihat Lampiran 12). 

 

3.7. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian (Sugiyono, 2010:148). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instrumen tes berupa tes objektif dalam bentuk soal pilihan 

ganda untuk menilai hasil belajar. Dalam pembuatan instrumen penelitian yang 

berupa soal tes objektif perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui kelayakan 

instrumen tes. 

Instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data hasil belajar siswa 

yaitu soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir dan masing-masing soal 

memiliki 4 alternatif jawaban. Namun, untuk keperluan uji coba, butir soal dibuat 

paralel, sehingga seluruh soal uji coba berjumlah 40 butir.  Uji coba instrumen 

bertujuan untuk mendapatkan instrumen yang baik, sebelum digunakan sebagai 

instrumen dalam penelitian. Pemilihan kelas uji coba didasarkan pada syarat 

bahwa uji coba instrumen dilakukan pada siswa di luar sampel yang telah 

mendapat materi Materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya. Dalam penelitian 

ini, uji coba dilakukan pada siswa kelas IV SDN Kalibanteng Kidul 02 Semarang 

yang berjumlah 38 siswa.  

Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen itu memenuhi 

syarat atau tidak untuk digunakan sebagai alat pengambil data. Hasil uji coba 

selanjutnya dianalisis untuk mengetahui validitas,  reliabilitas, tingkat kesukaran, 
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dan daya pembeda soal, sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian yang valid 

dan reliabel. “Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel” (Sugiyono, 2010: 173). 

Sebagai langkah awal dari penelitian diperlukan pengujian instrumen yang 

meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis tingkat kesukaran soal, dan analisis 

daya pembeda soal. 

(kisi-kisi soal uji coba lihat Lampiran 11) 

3.7.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen, instrumen dikatakan valid maka instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010: 

173). Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah 

(Arikunto, 2010: 211).  Validitas instrumen yang berupa tes harus memenuhi 

validitas konstruk dan validitas isi (Sugiyono, 2013: 350). 

a. Validitas Isi 

Perangkat tes dikatakan telah memenuhi validitas isi apabila materinya 

telah disesuaikan dengan silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk 

mata pelajaran IPS kelas IV semester I pada materi Kenampakan Alam dan Sosial 

Budaya.  Sebelum menyusun soal tes terlebih dahulu menyusun kisi-kisi soal tes 

yang disesuaikan dengan silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

selanjutnya instrumen yang telah disusun dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. 
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b. Validitas Konstruk 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruk apabila butir-butir soal 

yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir yang disebutkan 

dalam tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui apakah suatu tes memenuhi syarat-

syarat validitas konstruk atau tidak maka kita harus membandingkan susunan tes 

tersebut dengan syarat-syarat penyusunan tes yang baik. Apabila susunan tersebut 

telah memenuhi syarat-syarat penyusunan tes maka berarti tes tersebut memenuhi 

syarat validitas konstruk, apabila tidak memenuhi syarat-syarat penyusunan tes 

berarti tidak memenuhi validitas konstruk.  

Cara menghitung validitas tes dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skor total dengan skor butir soal ke dalam rumus : 

q

p

S

MM
r

t

tp

pbis


    

Keterangan : 

rpbis  = koefisien korelasi biserial 

= rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

= rata-rata skor total 

  = standar deviasi skor total 

  = proporsi siswa yang menjawab benar pada tiap butir soal  

 (p= banyaknya siswa  yang benar) 

  Jumlah seluruh siswa 

  = proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

 (q= 1- p) 

pM

tM

tS

p

q
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Hasil perhitungan rpbis dikonsultasikan pada tabel kritis rpbis dengan taraf 

signifikansi 5%. Jika rpbis> rtabel maka item soal tersebut valid (Arikunto, 2012:93). 

Kriteria validitas dapat dilihat sebagai berikut: 

0,00≤ rpbis ≤ 0,20  = validitas sangat rendah  

0,21 ≤ rpbis
 
< 0,40 = validitas rendah  

0,41 ≤ rpbis < 0,60 = validitas sedang  

0,61 ≤ rpbis
 
< 0,80 = validitas tinggi  

0,81 ≤ rpbis < 1,00  = validitas sangat tinggi  

(Arikunto, 2012: 89) 

Hasil perhitungan validitas soal adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Validitas Soal 

Kriteria No butir soal Jumlah  

Valid  1,2,8,9,11,12,13,14,15,17,20,21,22,23,28,29,30,3

1,32,34,36,39,40 

22 

Tidak 

valid  

3,4,5,6,7,10,16,18,19,22,24,25,26, 27,33,35,37,38 18 

Perhitungan validitas soal dapat dilihat pada Lampiran 15. 

3.7.2 Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan di subjek yang 

sama. Untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil 

(Arikunto, 2012:100). Suatu tes dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil 

yang tetap apabila diteskan berkali-kali atau dengan kata lain tes dikatakan 

reliabel jika hasil-hasil tes tersebut menunjukan ketetapan. 
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 𝑋 −
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Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas soal tes pilihan 

ganda adalah rumus K-R.20: 

 

  

     

Keterangan : 

r11  = reliabilitas instrumen 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q =1 - p) 

pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

k = jumlah butir soal  

SB = Standar deviasi dari tes (vaian total) 

 (Arikunto, 2012:115) 

Untuk mencari varians total, rumusnya adalah: 

    

 SB 

 

(Arikunto, 2012:112)  

Keterangan: 

∑ 2 = jumlah skor kuadrat 

    2 =  kuadrat jumlah skor 

  = jumlah peserta tes 

Kriteria reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut: 

0,00≤ r
11 

≤ 0,20  = reliabilitas sangat rendah  








 










2

2

11
SB

pqSB
 

1-k

k
  r
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0,21 ≤ r
11 

< 0,40 = reliabilitas rendah  

0,41 ≤ r
11 

< 0,60 = reliabilitas sedang  

0,61 ≤ r
11 

< 0,80 = reliabilitas tinggi  

0,81 ≤ r
11 

< 1,00  = reliabilitas sangat tinggi  

(Arikunto, 2012: 89) 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas diperoleh harga r
11 

sebesar 0.861 harga r
11 

tersebut terletak pada interval 0,80 ≤ r
11 

< 1,00 termasuk kategori reliabilitas 

tinggi. Perhitungan realibilitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16. 

3.7.3 Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal 

  Analisis tingkat kesukaran soal dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kesukaran setiap butir soal. Dalam penelitian ini soal yang dikatakan baik adalah 

soal yang tidak terlalu mudah dikerjakan dan tidak terlalu sukar untuk dikerjakan 

oleh siswa, dikarenakan soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

meningkatkan usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 

menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk 

mencoba lagi karena diluar jangkaunnya. 

Dari hasil analisis ini selanjutnya dipilih 20 soal yang memiiki tingkat 

kesukaran yang seimbang, artinya jumlah antara soal mudah, sedang, dan sukar 

proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau 

kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dari guru sebagai pembuat soal 

(Sudjana, 2011:135). Analisis tingkat kesukaran soal dapat dilakukan setelah 

soal diujicobakan.   



69 
 

 
 

Tingkat kesukaran soal untuk pilihan ganda dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus: 

 

       (Arikunto, 2012: 223) 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria taraf kesukaran dapat dilihat sebagai berikut: 

0,00≤ TK≤ 0,30  = taraf kesukaran kriteria sukar  

0,31≤ TK≤ 0,70 = taraf kesukaran kriteria sedang 

0,71 ≤ TK
 
≤ 1,00 = taraf kesukaran kriteria mudah 

(Arikunto, 2012: 225). 

Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran 

Kriteria  No. Butir Soal Jumlah 

Sedang  1,3,4,5,11,17,19,20,21,22,24,29,31, 39,40 15 

Mudah  6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,25,26,27,28,30,32,33,34,36,37

,38 

21 

Sukar 2,13,23,35 4 

Perhitungan tentang daya pembeda soal dapat dilihat pada Lampiran 17. 

Jumlah soal yang memenuhi kriteria sebagai alat ukur sebanyak 20 butir yaitu 

soal nomor: 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 

36, 39, Bobot soal mudah 45%, sedang 40%, sukar 15%. 

P =
B

JS
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3.7.4 Analisis Daya Beda 

Analisis daya pembeda soal adalah mengkaji butir-butir soal dengan tujuan 

mengukur kemampuan suatu soal yang dapat membedakan antara siswa yang 

skornya tinggi (pandai) dan skornya rendah (kurang pandai) , artinya jika soal 

diberikan kepada anak yang mampu hasilnya akan tinggi , dan jika diberikan 

kepada siswa yang lemah hasilnya akan rendah (Arikunto,2012:226 ; 

Sudjana,2011:141).  

Langkah yang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal antara lain 

sebagai berikut: 

1) Merangkai skor hasil tes uji coba dengan mengurutkan nilai tes dari yang 

tertinggi hingga yang terendah. 

2) Mengelompokkan peserta tes menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. 

Untuk menghitung daya pembeda butir soal pilihan ganda dapat digunakan rumus:   

 

 

(Arikunto,2012:228). 

Keterangan: 

D = daya pembeda, 

JA = banyaknya peserta kelompok atas, 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah, 

BA  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar, 

BB  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar, 

PA  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, 
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PB  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

Kriteria yang digunakan yakni:  

D  =  0,00 - 0,20 : berarti jelek  

D  =  0,21 - 0,40 : berarti cukup   

D  =  0,41 - 0,70 : berarti baik  

D  =  0,71 - 1,00 : berarti baik sekali  

D  = negatif : semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja (Arikunto, 2012: 228–232). 

 Hasil perhitungan daya pembeda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Daya Beda Soal 

Kriteria DP No Butir Soal Jumlah 

Negatif 15,16,22,26,28,33,35,37,39 9 

Jelek 1,2,3,4,5,7,8,9,10,14,17,18,19,20,21,25,27

,29,32,34,38,40 

22 

Cukup 6,11,12,13,23,24,30,31 8 

Baik 36 1 

Sangat baik - - 

Perhitungan tentang daya pembeda soal dapat dilihat pada Lampiran 18. 

3.8. Metode Analisis Data 

3.8.1. Data Kuantitatif 

Dalam penelitian yang dilaksanakan, analisis data kuantitatif terbagi 

menjadi tiga tahap, yaitu tahap analisis data awal, dan analisis data akhir. 

3.8.1.1.Analisis Data Awal  
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Analisis tahap awal adalah analisis nilai pretest kelas eksperimen  (kelas 

IV A), dan kelas kontrol (kelas IV B) yang diambil pada awal pertemuan. Analisis 

ini bertujuan untuk membuktikan bahwa rata-rata nilai pretest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol  tidak ada perbedaan yang signifikan atau dapat 

dikatakan kedua kelompok berawal dari titik tolak yang sama.  

 

3.8.1.1.1 Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Adapun rumus yang digunakan untuk normalitas 

data adalah rumus chi-kuadrat yaitu: 

 2 = ∑
   −    

2

  

 

   

 

Keterangan : 

 2= harga chi-kuadrat 

  = frekuensi hasil pengamatan 

  = frekuensi yang diharapkan 

Selanjutnya harga hitung yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel 

dengan derajat kebebasan (dk) = k–3 dan taraf signifikansi 5%. Data yang diuji 

berdistribusi normal jika hitung  (1-α)(k-1) (Sudjana, 2005:273) 

Perhitungan uji normalitas dengan bantuan program SPSS 22.0 

menggunakan rumus Analyze- Descriptive Statistic- Crosstabs. Hasil perhitungan 

tersebut dapat dilihat pada Asimp. Sig (2-tailed) dengan taraf signifikansi 0,05. 

2 2

2 2
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Jika nilai Asimp. Sig (2-tailed) > nilai taraf signifikansi, maka sampel atau subjek 

penelitian berdistribusi normal. 

b. Uji homogenitas 

Uji varians dilakukan untuk mengetahui apakah varians data tes kelompok 

eksperimen (kelas IV A) sama dengan kelompok kontrol (kelas IV B). Hipotesis 

yang digunakan adalah: 

  :    
2 =   2

2 =    
2 

  : salah satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

Rumus yang digunakan dalam uji levene test adalah sebagai berikut 

(Reddy, 2010: 185). 

 =
  −      

 
      

̅̅ ̅ −  ̅   2

  −     
        −  ̅  2

 
   

 

Sumber: Reddy (2010: 185). 

Keterangan:  

W : hasil Tes 

K : jumlah grup berbeda yang masuk dalam sampel 

N : total sampel 

   : jumlah sampel grup i 

    : nilai sampel j dari grup i. 

   = {
|   −   ̅|         ̅                               

|   −   ̃|         ̃                              
 

   = 
 

 
  

       
  
     adalah mean dari semua     

  = 
 

  
    

  
    , adalah mean dari     untuk grup i. 
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Menurut Reddy (2011 : 186), kriteria uji tes Levene adalah tolak    

apabila         . Nilai Ftabel dengan banyak kelompok k dan banyak data per 

kelompok adalah  n1, n2, ..., nk, dicari dengan menggunakan tabel F dengan α= 

0,05,v1 = k− 1, dan Nilai dengan banyak kelompok k dan banyak data per 

kelompok adalah n1, n2, ..., nk, dicari dengan menggunakan tabel dengan = 0,05, = 

k − 1, dan v2 =n1 + n2+ n3 − k.  

Pada analisis tahap awal uji homogenitas dilakukan dengan uji levene test 

menggunakan alat bantu program SPSS 22.0 dengan rumus Analyze–Compare 

Means–Oneway Anova. Hasil outputdapat dilihat pada tabel Test of Homogenety 

of Variances. Sehingga kriteria pengujian hipotesis adalah    diterima jika 

signifikansi > 0,05, artinya varian kelompok data adalah sama (Sukestiyarno, 

2010:118). 

 

3.8.1.2.Analisis Data Akhir 

Setelah perlakuan selesai diberikan maka diadakan posttest untuk 

mengambil data hasil belajar siswa kelas eksperimen (kelas IV A) dan kelas 

kontrol (kelas IV B).  Tujuan dari analisis tahap akhir adalah untuk menjawab 

hipotesis yang telah dikemukakan melalui data pretest dan posttest kelompok 

eksperimen dan kontrol.  

 

3.8.1.2.1 Uji Dua Pihak (Uji t) 

a. Uji t Dua Sampel Bebas 
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Uji t dilakukan setelah memperoleh data output gain score. Uji t dua 

sampel bebas (Independent Samples T-Test) digunakan untuk membandingkan 

rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak 

saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek 

sampel yang berbeda. Yaitu hasil belajar IPS antara kelompok eksperimen  (kelas 

IV A) dan kelompok kontrol (kelas IV B). Uji t dilakukan dengan bantuan SPSS 

22.0 dengan rumus Analyze-Compare Means-Independent Samples T-Test.  

Prinsip pengujian uji ini adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok 

data, sehingga sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu harus diketahui 

apakah variannya sama (equal variance) atau variannya berbeda (unequal 

variance). 

F =        varians terbesar 

        varians terkecil  

(Sugiyono, 2013:140) 

Data dinyatakan memiliki varian yang sama (equal variance) bila F-

Hitung < F-Tabel, dan sebaliknya, varian data dinyatakan tidak sama (unequal 

variance) bila F-Hitung > F-Tabel. 

Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar 

error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. 

Uji t untuk varian yang sama (equal variance) menggunakan rumus Polled 

Varians: 
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Keterangan: 

1x  = nilai rata-rata posttest kelompok eksperimen 

2x  =  nilai rata-rata posttest  kelompok kontrol 

2

1s  = variansi data posttest kelompok eksperimen 

2

2s
 =  variansi data posttest  kelompok kontrol 

1n  =  banyak subyek pada kelompok ekperimen 

2n  =  banyak subyek pada kelompok kontrol 

Rumusan hipotesis uji t menggunakan Independent Samples T-Test yaitu:  

 0 : μ1 = μ2 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPS pada 

kelas eksperimen (model cooperative learning tipe artikulasi) dan 

kelas kontrol (menggunakan metode ceramah) 

 𝑎: μ1≠μ2 : Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPS pada kelas 

eksperimen (model cooperative learning tipe artikulasi) dan kelas 

kontrol (menggunakan metode ceramah) 

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji t adalah sebagai berikut.  

(1) Berdasarkan nilai thitung dan ttabel  

Jika nilai thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Jika nilai thitung<ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak  

 Mencari thitung yaitu dengan melihat kolom t pada hasil independent t test  
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 Mencari ttabel yaitu pada Microsoft Exel =tinv(5%;45). Angka 5% 

menunjukkan nilai probabilitas dan angka 45 menunjukkan df (47-2). 45 

adalah jumlah subyek penelitian.  

(2) Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS  

Hipotesis tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut.  

Jika nilai Sig. (2-tailed)<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Jika nilai Sig. (2-tailed)>0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima 

b. Uji t Dua Sampel Berhubungan 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 

cooperative learning tipe artikulasi terhadap hasil belajar IPS materi Kenampakan 

Alam Dan Sosial Budaya dengan menguji data hasil belajar sebelum dan setelah 

pemberian perlakuan pada kelas eksperimen. Uji t dua sampel berhubungan 

dilakukan dengan bantuan SPSS 22.0 dengan rumus Analyze-Compare Means-

Paired Samples T-Test.  

Syarat jenis uji ini adalah: (a) data berdistribusi normal; (b) kedua 

kelompok data adalah dependen (saling berhubungan/berpasangan); dan (c) jenis 

data yang digunakan adalah numeric dan kategorik (dua kelompok).  

Adapun rumus uji Paired Samples T-Test yaitu: 

 

 

 

(Sugiyono, 2013:122) 
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Keterangan: 

1x  = nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen 

2x  =  nilai rata-rata posttest  kelompok eksperimen 

2

1s  = variansi data pretest kelompok eksperimen 

2

2s
 =  variansi data posttest  kelompok eksperimen 

S1 = simpangan baku pretest kelompok eksperimen 

S2 = simpangan baku posttest  kelompok eksperimen 

1n  =  banyak subyek pada pretest kelompok kontrol 

2n  =  banyak subyek pada posttest  kelompok ekperimen. 

r  = korelasi antara dua sampel 

Rumusan hipotesis uji t menggunakan Paired Samples T-Test yaitu:  

H0: tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dengan sesudah 

pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe artikulasi 

Ha: ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dengan sesudah 

pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe artikulasi 

Hipotesis tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut. 

Jika nilai Sig. < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Jika nilai Sig. > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima 

c. Uji Gain ternormalisasi 

  Untuk menguji peningkatan hasil belajar yaitu menggunakan uji gain. 

Gain ternormalisasi merupakan metode yang tepat untuk menganalisis hasil 
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pretest dan posttest, dan merupakan indikator yang lebih baik dalam menunjukkan 

tingkat efektivitas perlakuan dari perolehan posttest (Meltzer, 2002) 

Rumus gain ternormalisasi adalah: 

(g) = % (Sf) - % (Si)  

 100-%(Si) 

Keterangan : 

(g)= gain ternormalisasi 

(Sf)= nilai rata-rata post test 

(Si)= nilai rata-rata pre test 

Interval  

(g) ≥ 0,7   = tinggi 

0,3 ≤ (g) < 0,7  = sedang 

(g) < 0,3  = rendah 

 

3.8.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasi observasi terhadap aktivitas belajar 

siswa selama mengikuti pembelajaran menggunakan model cooperative learning 

tipe artikulasi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang 

diklasifikasikan menurut kategori dan kriteria untuk memperoleh kesimpulan.  

Adapun langkah-langkah untuk menentukan klasifikasi berdasarkan skor 

adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor minimal dan skor maksimal 
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Indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini berjumlah 7  sedangkan jumlah 

skor tiap indikatornya minimal 1 dan maksimal 4, sehingga didapatkan hasil 

perhitungan sebagai berikut. 

Skor minimal (k) = 1 x 7 = 7 

Skor maksimal (m) = 4 x 7 =28 

b. Menentukan jumlah kelas interval atau kategori 

Penelitian ini menggunakan skala dengan 4 kategori yaitu sangat tinggi (ST), 

tinggi (T), rendah (R), dan sangat rendah (SR). 

c. Menentukan jarak interval dengan rumus sebagi berikut 

Jarak interval (i) = 
                        

                   
 

          =  28-7 = 5,25 

       4  

Tabel 3.5 Kriteria Tingkat Keberhasilan 

Jumlah skor Kualifikasi 

(k+3(i)) s/d m Sangat Tinggi (ST) 

(k+2(i)) s/d (k+3(i)) Tinggi (T) 

(k+i) s/d (k+2(i)) Rendah (R) 

K s/d (k+i) Sangat Rendah (SR) 

      (Widoyoko 2013 : 110) 

Keterangan:  

 k = nilai minimal 

m= nilai maksimal 

 i = interval/panjang kelas 
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Dari hasil perhitungan yang dipaparkan, maka didapatkan klasifikasi 

tingkatan skor pada aktivitas belajar siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kriteria aktivitas siswa 

Jumlah skor Kualifikasi 

>22,75 ≤ skor ≤ 28 Sangat Tinggi (ST) 

>17,5 ≤ skor ≤ 22,75 Tinggi (T) 

>12,25 ≤ skor ≤ 17,5 Rendah (R) 

7≤ skor ≤ 12,25 Sangat Rendah (SR) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Belajar  

4.1.1.1 Hasil Belajar Pretest 

Pretest diberikan pada tanggal 26 Agustus 2015 di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan atau treatment. Ketuntasan belajar 

siswa dinilai berdasarkan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu ≥68. Adapun 

data hasil belajar pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Belajar Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No. Interval 

Pretest 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

F % F % 

1. 80-89 1 4,5% 1 4% 

2. 70-79 3 13,6% 6 24% 

3. 60-69 9 40,9% 5 20% 

4. 50-59 5 22,7% 8 32% 

5. 40-49 4 18,1% 5 20% 

Jumlah 22 25 

Tuntas (≥68) 4 18,2% 7 28% 

Tidak Tuntas (<68) 18 81,8% 18 72% 

Tertinggi 80 80 

Terendah 40 45 

Rata-rata 58,18 58,20 
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Tuntas

Tidak Tuntas
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40.00%

60.00%
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28% 
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78% 81.8% 

Hasil Belajar Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tuntas

Tidak Tuntas

 

Berdasarkan tabel 4.1 selengkapnya disajikan dalam diagram batang 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 Hasil Belajar Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai tertinggi pada kelas 

eksperimen adalah 80, sedangkan pada kelas kontrol juga memperoleh nilai 

tertinggi 80. Nilai terendah pada kelas eksperimen adalah 40, sedangkan nilai 

terendah pada kelas kontrol adalah 45. Rata-rata pretest pada kedua kelas hanya 

memiliki selisih yang sedikit yaitu 0,02, dengan rata-rata pada kelas eksperimen 

58,18, sedangkan rata-rata kelas kontrol adalah 58,20. Angka ketidak tuntasan 

hasil belajar pretest pada kedua kelas masih tinggi  yaitu diatas 50%. Pada kelas 

eksperimen siswa yang memperoleh nilai di atas KKM sebesar 18,2% (4 siswa), 

sisanya sebesar 81,8% (18 siswa) nilainya masih di bawah KKM. Sedangkan di 

kelas kontrol yang memperoleh nilai di atas KKM sebesar 28% (7 siswa), sisanya 
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sebesar 72% (18 siswa) nilainya masih di bawah KKM. Data hasil belajar pretest 

di kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan adanya kesamaan rata-rata. 

Rendahnya hasil pretest menunjukkan bahwa siswa di kedua kelas masih dalam 

kondisi murni belum mendapatkan materi “Kenampakan Alam dan Sosial 

Budaya”. 

4.1.1.2 Hasil Belajar Posttest 

Posttest diberikan pada tanggal 2 September 2015 setelah diberikan 

perlakuan selama 3x pertemuan. Data hasil belajar posttest menunjukan adanya 

peningkatan, baik pada kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol. Adapun data 

hasil belajar posttest dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Belajar Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No. Interval 

Posttest 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

F % F % 

1. 90-99 1 4,5% - - 

2. 80-89 4 18,2% 6 24% 

3. 70-79 15 68,2% 12 48% 

4. 60-69 2 9,1 4 16% 

5. 50-59 - - 3 12% 

Jumlah 22 25 

Tuntas (≥68) 20 90,9% 18 72% 

Tidak Tuntas (<68) 2 9,1% 7 28% 

Tertinggi 90 85 

Terendah 65 50 

Rata-rata 74,77 69,8 
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Berdasarkan tabel 4.4 selengkapnya disajikan dalam diagram batang 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 Hasil Belajar Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai tertinggi posttest pada 

kelas eksperimen adalah 90, sedangkan pada kelas kontrol juga memperoleh nilai 

tertinggi 85. Nilai terendah posttest pada kelas eksperimen adalah 65, sedangkan 

nilai terendah pada kelas kontrol adalah 50. Rata-rata posttest pada kedua kelas 

hanya memiliki selisih 4,97, dengan rata-rata pada kelas eksperimen 74,77, 

sedangkan rata-rata kelas kontrol adalah 69,8. Angka ketidak tuntasan hasil 

belajar posttest pada kedua kelas mengalami penurunan yaitu di bawah 50%. Pada 

kelas eksperimen siswa yang memperoleh nilai di atas KKM sebesar 90,90% (20 
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siswa), sisanya sebesar 9,10% (2 siswa) nilainya masih di bawah KKM. 

Sedangkan di kelas kontrol yang memperoleh nilai di atas KKM sebesar 72% (18 

siswa), sisanya sebesar 28% (7 siswa) nilainya masih di bawah KKM. Capaian 

hasil belajar posttest ini lebih baik dibandingkan dengan capaian hasil belajar 

pretest di kedua kelas. 

4.1.2 Analisis Data Penelitian 

4.1.2.1 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis tahap awal adalah analisis nilai pretest pada materi kenampakan 

alam dan sosial budaya  kelas eksperimen dan kelas  kontrol sebelum dikenai 

perlakuan.   

4.1.2.1.1 Uji Prasyarat Analisis 

a.  Uji Normalitas 

 Uji normalitas data pretest materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya 

mata pelajaran IPS semester gasal diuji dengan uji chi square, perhitungan 

menggunakan SPSS 22.0. Hasil uji normalitas data pretest siswa kelas IV SDN 

Sampangan 01 pada tabel 4.12 : 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Nilai 

terendah 

Nilai 

tertinggi 

Rata-

Rata 

Standar 

Deviasi 

Asymp. 

Sig 

Keterangan 

Eksperimen 22 40 80 58,18 10,97 0,671 Normal 

Kontrol 25 45 80 58,20 10,78 0,463 Normal 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut untuk kelas eksperimen diperoleh nilai 

sig yaitu 0,671 dan 0,463 untuk kelas kontrol. Berdasarkan kriteria pengujian x
2 
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hitung < x
2 

tabel dengan derajat kebebasan dk = k-3 maka data berdistribusi normal 

atau jika menggunakan SPSS kriteria pengujiannya adalah jika sig > 5% atau 0,05 

maka Ha diterima. Jadi, data nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 

materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya mata pelajaran IPS kelas IV SDN 

Sampangan 01 berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas pretest terdapat 

pada Lampiran 26. 

 

b. Uji Homogenitas  

Hasil perhitungan uji homogenitas data pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya mata pelajaran IPS semester 

gasal diuji dengan menggunakan uji Levene dengan bantuan SPSS 22.0 adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Homogenitas Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.050 1 45 .824 

 

Diperoleh nilai sig = 0,824. Berdasarkan kriteria pengujian karena nilai sig 

> 0,05, maka Ha diterima. Nilai signifikansi tersebut merupakan nilai W. 

Distribusi F dengan taraf signifikansi 5%, dk pembilang 1, dan dk penyebut 45, 

diperoleh Ftabel=4,05. Karena 0,824 < 4,05 maka W < Ftabel. Jadi, data nilai pretest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya 

mata pelajaran IPS kelas IV SDN Sampangan 01 tersebut homogeny, dengan kata 
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lain data kedua kelompok tersebut memiliki varian yang sama. Perhitungan uji 

Levene dengan bantuan SPSS 22.0 dapat dlihat pada Lampiran 27. 

 

 

4.1.2.2 Analisis Tahap Akhir 

Setelah perlakuan selesai diberikan maka diadakan posttest untuk 

mengambil data hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tujuan 

dari analisis tahap akhir adalah untuk menjawab hipotesis yang telah 

dikemukakan. Data yang digunakan adalah nilai posttest dari kelas eksperimen 

dan kelas kontrol.  

4.1.2.3  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang 

diajukan. Pengujian hipotesis menggunakan uji perbedaan rata-rata dua pihak 

dengan uji t dan uji gain ternormalisasi. Perhitungan uji t dengan bantuan SPSS 

22.0  dan uji gain dapat dilihat pada Lampiran 30 dan Lampiran 31. 

4.1.2.3.1  Uji Dua Pihak (Uji t) 

a. Uji t Dua Sampel Bebas (Independent Samples T-Test) 

Uji dua pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan 

ada perbedaan hasil belajar IPS antara kelompok eksperimen  (kelas IV A) dan 

kelompok kontrol (kelas IV B). Nilai rata-rata (mean) untuk kelas eksperimen 

adalah 74,77 dan untuk kelas kontrol nilai rata-rata posttest nya adalah 69,80. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa Fhitung= 0,433 dan  Ftabel 4,05, Fhitung < Ftabel, maka 
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data memiliki varian yang sama. Hasil uji perbedaan hasil belajar kelas 

eksperimen  dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 Hasil uji perbedaan hasil belajar kelas eksperimen  dan kelas kontrol  

Kelas Standar Error Mean Df t hitung t tabel Sig. (2 tailed) 

Eksperimen 1,60 45 2,159 2,014 0,036 

Kontrol 1,84 45 2,186 2,014 0,034 

 

Jika dilihat pada tabel 4.5 Nilai thitung kelas eksperimen adalah 2,159 

sedangkan thitung kelas kontrol adalah 2,186. Dengan df 45 maka ttabel, di Microsoft 

Exel dengan memasukkan rumus =TINV(5%;45), didapatkan hasil sebesar 2.014. 

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel. Artinya, Ho ditolak dan Ha 

diterima yaitu ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPS pada kelas 

eksperimen (model cooperative learning tipe artikulasi) dan kelas kontrol (metode 

ceramah). 

Hasil uji t nilai Sig. (2-tailed) kelas eksperimen sebesar 0,036 dan kelas 

kontrol 0,034. Berdasarkan hipotesis penelitian, jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti nilai rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata kelas kontrol. Hasil uji Independent 

Samples T-Test menunjukkan adanya perbedaan, dimana hasil belajar kelas 

eksperimen lebih  tinggi dari kelas kontrol maka dapat  disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPS pada kelas eksperimen 

(model cooperative learning tipe artikulasi) dan kelas kontrol (metode ceramah).  
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b. Uji t Dua Sampel Berhubungan (Paired Samples T-Test) 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 

cooperative learning tipe artikulasi terhadap hasil belajar IPS materi Kenampakan 

Alam dan Sosial Budaya dengan menguji data hasil belajar sebelum dan setelah 

pemberian perlakuan pada kelas eksperimen.  

Tabel 4.6 Hasil Analisis Uji Korelasi Pretest dan Posttest kelas Eksperimen 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.17, bahwa korelasi (r) menunjukkan nilai 0,828 

sehinga jika dikuadratkan akan diperoleh nilai  0,68 (68%). Jadi, pengaruh model 

cooperative learning tipe artikulasi terhadap hasil belajar siswa sebesar 68%, 

sedangkan sisanya 32% dipengaruhi oleh faktor lain.  

Tabel 4.7 Hasil Analisis Uji t Pretest dan Posttest kelas Eksperimen 

Kelas Standar 

Deviation 

Standar Error 

Mean 

df t hitung t tabel Sig. (2 

tailed) 

Eksperimen 6,61 1,41 21 -11.761 2,014 0, 000 

  

Berdasarkan tabel 4.18 diketahui nilai thitung -11,761, untuk ttabel, di 

Microsoft Exel dengan memasukkan rumus =TINV(5%;21), didapatkan hasil 

sebesar 2,080. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa thitung (-11,761) > ttabel 

(2,080). Dan nilai Sig. (2-tailed)<0,05 yaitu 0,000 artinya, Ho ditolak dan Ha 

diterima yaitu ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dengan sesudah 

pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe artikulasi 

 

Paired Samples Correlations 

 
N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 22 .828 .000 
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c. Hasil Uji Gain 

Uji gain digunakan untuk menguji peningkatan hasil belajar IPS materi 

Kenampakan Alam dan Sosial Budaya. Uji gain merupakan selisih perolehan 

hasil belajar pretest dan posttest. Data input yang telah diambil dari nilai posttest 

dikurangi nilai pretest pada kedua kelompok penelitian. Nilai tersebut kemudian 

dilakukan perhitungan sehingga diperoleh indeks gain <g>. 

 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Gain Pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Mean <g> Kategori Gain 

Pretest Posttest 

Eksperimen 58,18 74,77 0,40 Sedang 

Kontrol 58,20 69,8 0,28 Rendah 

 

Hasil perhitungan uji gain ternormalisai di kelas eksperimen dengan 

menggunakan model coopeatif learning tipe artikulasi untuk peningkatan secara 

klasikal diperoleh (g) = 0.40. Berdasarkan kategori gain 0,3 ≤ (g) < 0,7 , maka 

kategori gain ternormalisasi adalah sedang. Artinya hasil belajar pretest ke hasil 

belajar posttest pada siswa kelas eksperimen meningkat dengan kategori  sedang. 

Sedangkan hasil uji gain pada kelas kontrol menggunakan metode ceramah untuk 

peningkatan secara klasikal diperoleh (g) = 0.28. Berdasarkan kategori gain (g) < 

0,3, maka kategori gain ternormalisasi adalah rendah. Artinya hasil belajar pretest 

ke hasil belajar posttest kelas kontrol meningkat dengan kategori  rendah. Dari 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar IPS di kelas 

eksperimen lebih tinggi dari pada peningkatan hasil belajar IPS di kelas kontrol. 
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4.2. Deskripsi Data Aktivitas Siswa  

Dalam deskripsi ini peneliti menguraikan hasil pengamatan aktivitas siswa 

dikelas eksperimen dan kelas kontrol sesuai dengan instrumen lembar pengamatan 

aktivitas siswa yang telah dibuat. Selain itu, peneliti secara global juga 

menguraikan kegiatan dan keterampilan guru dalam pembelajaran sesuai dengan 

sintak pembelajaran. 

 

4.1.3 Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

4.1.3.1 Pertemuan Pertama 

Pada penelitian ini yang menjadi kelas eksperimen adalah kelas IVA. Pada 

pertemuan pertama juga diadakan pengamatan aktivitas siswa oleh observer untuk 

melihat aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran. Pengamatan difokuskan 

kepada 11 orang siswa yang terdiri atas 5 perempuan dan 6 laki-laki diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan-1 

No Indikator 
Deskriptor 

Total skor 

1 2 3 4 

1. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

       

3 

2. Mengamati dan mendengarkan materi yang 

disampaikan guru. 

     

1 

3 Menerima pembagian kelompok, dan mendengarkan 

instruksi guru 

      

2 

4. Siswa berperan sebagai pemberi pesan  dengan 

menyampaikan materi apa saja yang telah didapatnya 

      

2 
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dan penerima pesan, melakukan wawancara terhadap 

pasangan dengan membuat catatan. Lalu berperan 

sebaliknya. 

5. Menyampaikan hasil wawancara dengan pasangan 

kelompoknya. 

      

2 

6. Melakukan tanya jawab dengan guru mengenai 

materi yang belum dipahami 

     

1 

7. Membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari      1 

Jumlah skor 12 

Presentase 42,8% 

Kategori Rendah (R) 

Hasil observasi aktivitas siswa pada kelas eksperimen menggunakan 

model pembelajaran cooperative learning tipe artikulasi pada pertemuan pertama 

diperoleh jumlah skor rata-rata aktivitas siswa sebesar 42,8% dengan kategori 

rendah. Adapun deskripsi perolehan skor masing-masing indikator dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

Aktivitas siswa pada indikator memperhatikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru diperoleh skor 3 dari deskriptor yang 

tampak pada kegiatan ini. Sebagian besar siswa menjawab dengan tepat yaitu, 

memberikan contoh-contoh kenampakan alam. Namun ada juga siswa yang 

berbicara sendiri dengan temannya.  

Sedangkan keterampilan guru dalam membuka pelajaran dan 

menyampaikan apersepsi telah dilaksanakan. Guru menyampaikan apersepsi 

materi “Kenampakan Alam” untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai 

Kenampakan Alam, misalnya kenampakan alam wilayah daratan dan wilayah 

lautan.  Dalam kegiatan ini guru harus mampu menarik perhatian siswa agar 

terfokus pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. 
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Aktivitas siswa pada indikator mengamati dan mendengarkan materi 

yang disampaikan guru diperoleh skor 1 dari deskriptor yang tampak pada 

kegiatan ini . Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian siswa dalam 

mengamati dan mendengarkan materi dari guru. Masih ada siswa yang bermain 

sendiri, tidur-tiduran atau meletakkan kepalanya diatas meja, ada juga siswa yang 

mengganggu temannya. Ada siswa yang berjalan-jalan dengan sengaja untuk 

menarik perhatian guru atau merasa kebosanan. Sebagian besar siswa masih 

belum mencatat materi yang disampaikan. Mereka belum menanyakan materi 

yang belum dipahami.  

Sedangkan keterampilan guru pada indikator menyampaikan materi 

sudah baik. Guru dalam menyampaikan materi menggunakan bantuan media 

power point. Namun keterampilan guru dalam mengelola kelas masih kurang 

sehingga iklim belajar kurang kondusif. Agar materi tersampaikan dengan baik, 

guru harus menciptakan iklim belajar yang kondusif dan diharapkan guru dapat 

menarik perhatian siswa sehingga terpusat pada materi yang disampaikan. 

Indikator menerima pembagian kelompok, dan mendengarkan instruksi 

guru memperoleh skor 2 dari deskriptor yang tampak. Pada  kegiatan ini aktivitas 

siswa belum menunjukkan kesiapan dan kecekatan dalam berkelompok. Hal ini 

dikarenakan siswa lebih banyak mengobrol dengan temannya dan menentukan 

siapa yang akan menjadi pasangan kelompoknya. Ada beberapa siswa yang masih 

kurang mendengarkan instruksi guru.  

Pada sesi diskusi, salah satu siswa berperan sebagai pemberi pesan  

dengan menyampaikan materi apa saja yang telah didapatnya kepada 
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pasangannya, sedangkan siswa yang lain mendengarkan materi yang disampaikan 

kemudian mencatatnya. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian. Ada 2 

deskriptor yang tampak pada indikator ini. Karena pada indikator sebelumnya 

kecekatan, kesiapan, dan perhatian siswa terhadap instruksi guru rendah maka 

berdampak pada indikator selanjutnya. Siswa masih banyak yang bingung dengan 

instruksi yang disampaikan oleh guru sehingga siswa dalam proses berdiskusi 

tidak dapat berjalan dengan maksimal. 

Sedangkan keterampilan guru dalam membentuk kelompok telah 

dilaksanakan. Guru memberikan instruksi dan arahan dalam membentuk 

kelompok. Dalam hal ini sebaiknya guru membantu siswa dalam menentukan 

kelompoknya sehingga pembelajaran masih berjalan dengan kondusif. Selain itu 

keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil juga telah 

dilaksanakan dengan baik. Guru berkeliling di masing-masing kelompok untuk 

mengarahkan jalannya diskusi. Namun memang perlu perhatian lebih dari guru 

agar diskusi kelompok mencapai tujuan diskusi. 

Pada indikator aktivitas siswa menyampaikan hasil wawancara dengan 

pasangan kelompoknya diperoleh skor 2 dari deskriptor yang tampak. Pada 

aktivitas ini siswa bersama pasangan kelompoknya menyampaikan hasil 

wawancara didepan kelas sehingga teman-teman mereka dapat mengetahui dan 

dapat memberikan tanggapan hasil diskusinya. Namun, kurangnya ketepatan hasil 

diskusi dilakukan oleh sebagian besar siswa. Siswa belum menanggapi dan 

mendengarkan tanggapan hasil diskusi kelompok lain. Karena waktu yang 
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terbatas, hanya beberapa kelompok saja yang maju untuk menyampaikan hasil 

diskusinya.  

Pada kegiatan ini peran guru adalah sebagai fasilitator diskusi. Guru 

memberikan masukan dan evaluasi kepada siswa setelah kelompok 

menyampaikan hasil diskusi mereka agar kelompok yang lain dapat lebih 

memahami hasil diskusi. Selain itu guru memberikan masukan kepada masing-

masing kelompok mengenai jalannya diskusi agar pada pertemuan berikutnya 

siswa dapat lebih mengerti jalannya diskusi.  

Indikator melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi yang 

belum dipahami diperoleh skor 2. Siswa masih belum terbiasa dengan 

menyampaikan materi yang mereka belum pahami. Keterampilan berbicara 

didepan kelas siswa masih harus dilatih agar mereka berani menyampaikan 

pendapat mereka. Sebagian besar hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

guru mengenai materi yang telah dipelajari. Siswa lebih cenderung pada aktivitas 

mendengarkan dari pada aktivitas lisan. Dalam hal ini guru harus memberikan 

kesempatan dan memberikan umpan agar siswa lebih berani dalam 

menyampaikan pendapat mereka. 

Pada indikator aktivitas siswa membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari, deskriptor yang tampak adalah 1. Sebagian besar siswa hanya membuat 

kesimpulan materi pelajaran bersama guru. Siswa belum dapat memberikan 

tanggapan terhadap pembelajaran yang telah dipelajari. Hal ini dikarenakan guru 

belum memberikan kesempatan dalam menyampaikan tanggapan mereka, 

sehingga berdampak pada kurangnya kemampuan berbicara siswa. Pada kegiatan 
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ini beberapa siswa telah mencatat kesimpulan yang mereka buat, tetapi masih 

banyak yang belum membuat catatan kesimpulan dari materi yang mereka 

pelajari. Seperti pada indikator nomor 6, siswa masih belum berani 

menyampaikan materi yang mereka pahami. 

Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup dari guru dengan 

memberikan tugas untuk mempelajari materi berikutnya. Keterampilan guru 

dalam melakukan pembahasan hasil diskusi bersama siswa (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perseorang) sudah tampak. Guru juga melakukan 

tanya jawab kepada siswa mengenai materi yang belum dipahami (keterampilan 

bertanya) sudah dilaksanakan. Guru sudah melakukan kegiatan membuat 

kesimpulan dari pelajaran, namun keterampilan guru dalam memberikan 

penguatan belum tampak. 

 

4.1.3.2 Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua juga diadakan pengamatan aktivitas siswa oleh 

observer untuk melihat aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran dan 

diperoleh data sebagai berikut:  

Tabel 4.10 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan-2 

No Indikator 
Deskriptor 

Total skor 

1 2 3 4 

1. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

       3 

2. Mengamati dan mendengarkan materi yang disampaikan 

guru. 

      2 

3 Menerima pembagian kelompok, dan mendengarkan        3 
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instruksi guru 

4. Siswa berperan sebagai pemberi pesan  dengan 

menyampaikan materi apa saja yang telah didapatnya dan 

penerima pesan, melakukan wawancara terhadap pasangan 

dengan membuat catatan. Lalu berperan sebaliknya. 

       3 

5. Menyampaikan hasil wawancara dengan pasangan 

kelompoknya. 

       3 

6. Melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

yang belum dipahami 

      2 

7. Membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari       2 

Jumlah skor 18 

Presentase 64,2% 

Kategori Tinggi (T) 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada kelas eksperimen menggunakan 

model pembelajaran cooperative learning tipe artikulasi pada pertemuan kedua 

diperoleh jumlah skor rata-rata aktivitas siswa sebesar 64,2% dengan kategori 

tinggi. Adapun deskripsi perolehan skor masing-masing indikator dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

Pada indikator memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru diperoleh skor 3 dari deskriptor yang tampak. Perolehan 

skor tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki kesiapan yang cukup dalam 

memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaan yang disampaikan oleh guru. 

Pada kegiatan ini, pertama-tama siswa haruslah menyiapkan alat tulis, namun 

sebagian besar siswa tidak menyiapkan alat tulis dan hanya mendengarkan 

apersepsi dari guru. Hal ini dipengaruhi faktor dari siswa yang baru saja selesai 

berolah raga sehingga berdampak pada kesiapan siswa. Siswa menunjukkan sikap 
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memperhatikan dengan menjawab pertanyaan apersepsi yang diajukan oleh guru, 

namun masih ada beberapa siswa yang besikap tidak tenang dan berbuat gaduh.  

Keterampilan guru dalam memberikan apersepsi pada materi “Pengaruh 

Kenampakan Alam Terhadap Sosial Budaya” telah tampak dengan menanyakan 

adat isti adat di daerah mereka masing-masing, contohnya adat pernikahan jawa, 

tradisi syukuran, dan kebudayaan daerah masing-masing. Apersepsi ini dilakukan 

untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa terhadap materi yang akan 

disampaikan. Dalam kegiatan awal ini guru haruslah mengingatkan kepada siswa 

tentang kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa siap 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya, baik itu dalam aktivitas 

mendengarkan maupun aktivitas-aktivitas belajar yang lainnya. 

Aktivitas siswa pada indikator mengamati dan mendengarkan materi 

yang disampaikan guru deskriptor yang tampak adalah 2. Hal ini menunjukkan 

bahwa masih kurangnya perhatian siswa dalam mengamati dan mendengarkan 

materi dari guru. Sebagian besar siswa mendengarkan penjelasan dari guru, 

namun masih belum mencatat materi yang disampaikan karena pada indikator 

kesiapan siswa belum menyiapkan alat tulis. Setelah guru selesai dalam 

memberikan materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, 

tetapi sebagian besar siswa belum menanyakan materi yang belum dipahami, serta 

masih gaduh pada saat pembelajaraan berlangsung. 

Keterampilan guru dalam mengadakan variasi dalam pembelajaran dan 

menjelaskan materi sudah tampak. Guru menggunakan media gambar dan power 

point dalam menyampaikan materi. Gambar-gambar yang digunakan misalnya 
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gambar pakaian-pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, dan lain-lain. Pada 

kegiatan ini keterampilan guru dalam mengelola kelas sudah tampak dengan 

menegur beberapa siswa yang gaduh selama pembelajara. Guru harus aktif dalam 

menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat terfokus pada pembelajaran dan 

penyampaian materi dapat berjalan maksimal. 

Selanjutnya, keterampilan guru dalam membentuk kelompok kecil telah 

dilaksanakan. Guru membantu dalam pembagian kelompok sehingga pembagian 

kelompok lebih terkontrol.  Selanjutnya guru memberikan instruksi kepada siswa 

tentang jalannya diskusi dengan menuliskan perintah di papan tulis sehingga 

siswa lebih mudah memahami perintah yang dimaksud. 

Indikator menerima pembagian kelompok, dan mendengarkan instruksi 

guru memperoleh skor 3 dari deskiptor yang tampak. Pada kegiatan ini, 

perwakilan siswa membagikan lembar kertas yang akan digunakan dalam diskusi 

kelompok. Siswa masih kurang pada deskriptor kecekatan siswa dalam 

membentuk kelompok karena mereka lebih banyak mengobrol sembari menunggu 

jalannya diskusi. Tidak seperti pada pertemuan pertama yang masih canggung 

dalam berkelompok, pada pertemuan ini siswa sudah mulai terbiasa dalam 

berkelompok.  

Siswa berperan sebagai pemberi pesan  dengan menyampaikan materi 

apa saja yang telah didapatnya dan penerima pesan, melakukan wawancara 

terhadap pasangan dengan membuat catatan, lalu berperan sebaliknya. Ada 3 

deskriptor yang tampak dalam indikator ini. Karena pada indikator sebelumnya 

siswa telah mendengarkan instruksi guru dengan baik maka berdampak pada 
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indikator selanjutnya. Siswa sudah mulai mengerti bagaimana cara bermain peran, 

sehingga jalannya diskusi sudah mulai berjalan dengan baik dan tertib. Beberapa 

siswa sudah mulai aktif pada pertemuan kedua ini dibandingkan pada pertemuan 

sebelumnya. 

Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil juga telah 

dilaksanakan dengan baik. Guru berkeliling di masing-masing kelompok untuk 

mengarahkan dan mengontrol jalannya diskusi. Namun memang perlu perhatian 

lebih dari guru agar diskusi kelompok mencapai tujuan diskusi.  

Pada indikator aktivitas siswa menyampaikan hasil wawancara dengan 

pasangan kelompoknya diperoleh skor 3 dari deskriptor yang tampak. Pada 

aktivitas ini siswa bersama pasangan kelompoknya harus menyampaikan hasil 

wawancara didepan kelas sehingga teman-teman mereka dapat mengetahui hasil 

diskusinya. Namun, masih ada beberapa siswa yang ketepatan hasil diskusinya 

masih kurang. Siswa yang maju tidak menyampaikan hasil diskusi dengan 

maksimal karena suara mereka saat membacakan hasil wawancara masih pelan. 

Ada beberapa siswa yang tidak memberikan tanggapan dan mendengarkan 

kelompok yang maju karena sibuk sendiri mempersiapkan hasil diskusi mereka.  

Pada kegiatan ini peran guru adalah sebagai fasilitator diskusi. Guru 

memberikan masukan dan evaluasi kepada siswa setelah kelompok 

menyampaikan hasil diskusi mereka agar kelompok yang lain dapat lebih 

memahami hasil diskusi. Selain itu guru memberikan masukan kepada masing-

masing kelompok mengenai jalannya diskusi agar pada pertemuan berikutnya 

siswa lebih yakin dan siap dalam mempresentasikan hasil diskusi. 
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Indikator aktivitas siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai 

materi yang belum dipahami diperoleh skor 2. Siswa masih belum terbiasa dengan 

menyampaikan materi yang belum mereka pahami. Keterampilan berbicara 

didepan kelas siswa masih harus dilatih agar mereka berani menyampaikan 

pendapat mereka. Beberapa siswa sudah berani bertanya, tapi sebagian besar 

hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru mengenai materi yang telah 

dipelajari dan memberikan tanggapan tentang jalannya diskusi. 

. Selain itu pada kegiatan ini guru memberikan umpan berupa pertanyaan 

kepada siswa untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi yang 

diterimanya. Dalam hal ini guru harus terus memberikan umpan dan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya maupun memberikan tanggapan agar siswa berani 

dalam menyampaikan pendapatnya. 

Pada indikator aktivitas siswa membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari, ada 2 deskriptor yang tampak. Pada kegiatan ini guru dan siswa 

membuat kesimpulan dari materi yang mereka pelajari. Sebagian besar siswa 

hanya membuat kesimpulan materi pelajaran bersama guru. Siswa sudah mulai 

berani menyampaikan pertanyaan mengenai materi yang belum meraka pahami.  

Pada kegiatan penutup guru menyampikan kembali materi yang mereka 

pelajari. Guru membimbing siswa dalam membuat keterampilan. Guru 

memberikan penguatan kepada siswa melalui penguatan verbal dengan 

memberikan semangat kepada siswa dalam mengikuti pelajaran. Kegiatan 

pembelajaran diakhiri dengan penutupan dari guru dengan menyuruh siswa untuk 

lebih mempersiapkan diri dalam berkelompok pada pertemuan berikutnya. 
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4.1.3.3 Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga pada kelas eksperimen diadakan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning tipe artikulasi. 

Guru memberikan materi “Peristiwa Alam dan Pengaruhnya Terhadap 

Kehidupan Sosial”. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen 

setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe 

artikulasi didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.11 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan-3 

No Indikator 
Deskriptor 

Total skor 

1 2 3 4 

1. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

        4 

2. Mengamati dan mendengarkan materi yang 

disampaikan guru. 

       3 

3 Menerima pembagian kelompok, dan 

mendengarkan instruksi guru 

        4 

4. Siswa berperan sebagai pemberi pesan  dengan 

menyampaikan materi apa saja yang telah 

didapatnya dan penerima pesan, melakukan 

wawancara terhadap pasangan dengan membuat 

catatan. Lalu berperan sebaliknya. 

       3 

5. Menyampaikan hasil wawancara dengan pasangan 

kelompoknya. 

       3 

6. Melakukan tanya jawab dengan guru mengenai 

materi yang belum dipahami 

       3 

7. Membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari        3 
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Jumlah skor 23 

presentase 82,1% 

Kategori Sangat 

Tinggi 

(ST) 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada kelas eksperimen menggunakan 

model pembelajaran cooperative learning tipe artikulasi pada pertemuan ketiga 

diperoleh sebesar 82,1% dengan kategori sangat tinggi. Adapun deskripsi 

perolehan skor masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pada indikator memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru diperoleh skor 4, artinya semua deskriptor tampak. 

Perolehan skor tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki kesiapan yang cukup 

dalam memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaan yang disampaikan oleh 

guru. Pada kegiatan ini, siswa menunjukkan kesiapannya mengikuti pembelajaran 

dengan menyiapkan alat tulis dan buku. Siswa menunjukkan sikap 

memperhatikan. Siswa menjawab pertanyaan apersepsi yang diajukan oleh guru 

dengan sesuai, siswa menyebutkan contoh-contoh bencana alam yang sering 

terjadi disekitar mereka, namun masih ada beberapa siswa yang besikap tidak 

tenang dan berbuat gaduh dengan berbicara sendiri dengan temannya.  

Keterampilan guru memberikan apersepsi materi sub bab “Peristiwa 

Alam dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial” dengan menanyakan 

macam-macam bencana alam yang sering terjadi disekitar mereka. Kegiatan 

apersepsi ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang materi 

yang akan dibahas.  Dalam kegiatan ini guru sudah membuat apersepsi yang baik 
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sehingga siswa menjadi lebih memperhatikan dari pertemuan-pertemuan 

sebelumnya. 

Aktivitas siswa pada indikator mengamati dan mendengarkan materi 

yang disampaikan guru diperoleh  skor 3 dari deskriptor yang tampak. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa dalam mengamati dan 

mendengarkan materi dari guru. Beberapa siswa masih belum mencatat materi 

yang disampaikan. Mereka sudah mulai berani menanyakan materi yang belum 

dipahami, namun beberapa siswa masih gaduh pada saat pembelajaraan 

berlangsung.  

Pada kegiatan ini guru menyampaikan materi dengan berbantuan power 

point. Dalam menyampaikan materi, keterampilan guru dalam mengadakan 

variasi tampak dengan melibatkan interaksi dengan siswa sehingga siswa lebih 

antusias dalam belajar. Dalam hal ini guru harus menciptakan suasana yang 

kondusif agar materi tersampaikan dengan maksimal, misalnya guru dapat 

menyuruh siswa untuk membacakan materi yang ada di power point, selanjutnya 

guru dapat menjelaskan kembali materi yang telah dibacakan tersebut. Dengan 

demikian proses belajar mengajar dalam penyampaian materi menjadi lebih hidup. 

Indikator menerima pembagian kelompok, dan mendengarkan instruksi 

guru memperoleh skor 4 dengan semua deskriptor tampak. Pada kegiatan ini guru 

membagi siswa berkelompok secara berpasangan. Siswa telah menunjukkan 

kesiapan dalam berkelompok. Perwakilan siswa membagikan kertas untuk 

digunakan dalam diskusi. Namun ada beberapa siswa yang mengobrol sendiri 

sambil menuggu pembagian kertas dari temannya. Dalam hal ini guru harus dapat 
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mengkondisikan siswa agar tidak gaduh saat pembagian kelompok. Guru 

memberikan instruksi kepada siswa tentang peraturan bermain peran dalam 

diskusi. 

Pada kegiatan diskusi, salah satu siswa berperan sebagai pemberi pesan  

dengan menyampaikan materi apa saja yang telah didapatnya kepada siswa yang 

lain yang berperan sebagai penerima pesan. Siswa yang berperan sebagai 

penerima pesan haruslah mendengarkan dan kemudian membuat catatan. Kegiatan 

ini dilakukan secara bergantian. Ada 3 deskriptor yang tampak dalam indikator 

ini. Siswa sudah mulai terbiasa dengan cara bermain peran sehingga pada 

pertemuan ini aktivitas siswa meningkat. Pada indikator sebelumnya siswa juga 

telah mendengarkan instruksi guru dengan baik maka berdampak pada indikator 

selanjutnya. Dalam kegiatan ini peran guru sebagai fasilitator adalah membimbing 

jalnnya diskusi, sehingga siswa yang belum paham dapat menanyakan hal tersebut 

kepada guru agar proses dan hasil diskusi tercapai dengan maksimal. 

Pada indikator aktivitas siswa menyampaikan hasil wawancara dengan 

pasangan kelompoknya diperoleh skor 3. Pada aktivitas ini siswa bersama 

pasangan kelompoknya harus menyampaikan hasil wawancara didepan kelas 

sehingga teman-teman mereka dapat mengetahui hasil diskusinya. Ketepatan 

diskusi siswa sudah mulai tampak. Sebagian kecil siswa ada yang memberikan 

tanggapan. Siswa yang tidak maju menunjukkan sikap memperhatikan kelompok 

yang maju, namun ada beberapa siswa tidak mendengarkan kelompok yang maju 

untuk membacakan  hasil diskusi mereka.  
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Guru sebagai fasilitator telah memberikan masukan dan evaluasi kepada 

siswa agar pada pertemuan berikutnya siswa lebih yakin dan siap dalam 

mempresentasikan hasil diskusi. Dalam kegiatan ini sangatlah penting jika guru 

memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapannya 

kepada kelompok yang membacakan hasil diskusi mereka, sehingga terjadi 

suasana diskusi kelompok yang lebih hidup. Diskusi diharapkan penuh dengan 

interaksi, baik interaksi guru dengan siswa maupun interaksi siswa dengan siswa 

yang melibatkan seluruh pelaku pembelajaran di dalam kelas. 

Indikator aktivitas siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai 

materi yang belum dipahami diperoleh skor 3 dari deskriptor tampak. Aktivitas 

siswa dalam menyampaikan materi yang belum mereka pahami sudah mulai 

tampak, namun keterampilan berbicara di depan kelas siswa masih harus dilatih 

agar mereka berani menyampaikan pendapat mereka. Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru dengan jawaban yang tepat dan kalimat yang jelas. Beberapa siswa 

sudah berani bertanya, tapi sebagian besar hanya menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru mengenai materi yang telah dipelajari dan memberikan 

tanggapan tentang jalannya diskusi.  

Keterampilan guru dalam mengajar kelompok kecil dan perseorang telah 

tampak. Keterampilan guru dalam bertanya juga tampak dengan memberikan 

pertanyaan pancingan kepada siswa mengenai materi yang telah mereka dapatkan. 

Dalam hal ini guru harus terus memberikan umpan dan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya maupun memberikan tanggapan agar siswa berani dalam 

menyampaikan pendapatnya. 
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Pada indikator aktivitas siswa membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari, ada 3 deskriptor yang tampak. Pada aktivitas ini siswa dan guru 

bersam-sama membuat kesimpulan dari pembelajaran.  Sebagian besar siswa 

sudah membuat kesimpulan materi pelajaran bersama guru. Beberapa telah 

mencatat kesimpulan yang mereka buat. Aktivitas siswa dalam menyampaikan 

materi yang belum mereka pahami sudah tampak. Beberapa menyampaikan 

pendapat mengenai jalannya hasil diskusi.  

Peran guru sebagai fasilitator tampak dengan menyampikan kembali 

materi yang mereka pelajari. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan penutupan 

dari guru dengan menyuruh siswa untuk lebih mempersiapkan diri mengikuti 

posttest.  

 

 

 

4.1.4 Aktivitas Siswa Pada Kelas Kontrol 

4.1.4.1 Pertemuan Pertama 

Pada penelitian ini yang menjadi kelas kontrol adalah kelas IVB. Proses 

pembelajaran di kelas IVB menggunakan metode ceramah . Sebagai tolak ukur 

nilai awal sebelum dikenakan perlakuan, maka guru mengadakan pretest terlebih 

dahulu. Pada pertemuan pertama juga diadakan pengamatan aktivitas siswa oleh 

observer untuk melihat aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran. Hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa di kelas kontrol setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan metode ceramah didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12  Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas Kontrol Pertemuan-1 
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No 
Indikator 

 

Deskriptor 
Total skor 

1 2 3 4 

1. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

       3 

2. Mengamati dan mendengarkan materi yang 

disampaikan guru. 

     1 

3 Menjawab pertanyaan dari guru tentang materi “Materi 

Kenampakan Alam dan Sosial Budaya” 

      2 

4. Menerima pembagian kelompok, dan mendengarkan 

instruksi guru 

       3 

5. Mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK)        3 

6. Melakukan pembahasan  LKK bersama guru       2 

7. Membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari      1 

Jumlah skor 15 

Presentase 53,5% 

Kategori Rendah (R) 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada kelas kontrol menggunakan metode 

ceramah pada pertemuan pertama diperoleh sebesar 53,5% dengan kategori 

rendah. Adapun deskripsi perolehan skor masing-masing indikator dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

Pada indikator memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru diperoleh skor 3 dari deskriptor yang tampak . Perolehan 

skor tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki kesiapan yang cukup dalam 

memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaan yang disampaikan oleh guru. 

Siswa menjawab pertanyaan apersepsi yang diajukan oleh guru, namun sebagian 

besar siswa masih ada juga yang berbicara sendiri dengan temannya.  
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Pada kegiatan membuka pelajaran, keterampilan guru telah tampak. Pada 

kegiatan ini, guru memberikan apersepsi dengan menyanyikan lagu “Anak 

Kambing Saya” yang berisi materi Kenampakan alam. Dalam kegiatan ini guru 

harus dapat menarik perhatian sehingga perhatian siswa dapat berfokus pada 

pembelajaran yang berlangsung. Guru harus mengkondisikan siswa sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Pada indikator mengamati dan mendengarkan materi yang disampaikan 

guru diperoleh skor 1 dari deskriptor yang tampak. Pada kegiatan ini guru 

menyampaikan materi dengan berbantuan media power point. Namun siswa 

menunjukkan kurangnya perhatian dalam mengamati dan mendengarkan materi 

dari guru. Siswa masih bermain sendiri, tidur-tiduran atau meletakkan kepalanya 

diatas meja, ada juga siswa yang mengganggu temannya. Ada siswa yang 

berjalan-jalan dengan sengaja untuk menarik perhatian guru atau merasa 

kebosanan. Sebagian besar siswa masih belum mencatat materi yang disampaikan. 

Mereka belum menanyakan materi yang belum dipahami.  

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi dan mengadakan variasi 

dalam pelajaran sudah tampak. Namun keterampilan guru dalam mengelola kelas 

masih rendah karena siswa masih banyak yang tidak bisa dikondisikan. Dalam hal 

ini peran guru sangatlah berpengaruh, guru harus bisa menciptakan iklim belajar 

yang kondusif sehingga proses penyampaian materi berjalan dengan maksimal 

dan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan khitmat. 

Pada indikator menjawab pertanyaan dari guru tentang materi “Materi 

Kenampakan Alam dan Sosial Budaya” diperoleh skor 2 dari 4 deskriptor. Pada 
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kegiatan ini keterampilan guru dalam memberikan pertanyaan kepada siswa 

tampak dengan menanyakan mengenai materi yang telah mereka dapatkan 

sehingga guru mengetahui sejauh mana pemahaman mereka. Sebagian besar siswa 

masih belum menjawab pertanyaan disertai dengan contoh. Jawaban yang 

diberikan siswa masih belum sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Ada 

beberapa siswa yang tidak fokus dengan pertanyaan dari guru karena asik bermain 

sendiri dengan temannya. Apabila siswa belum menjawab pertanyaan dengan 

sesuai, maka guru haruslah membimbing dan memberikan pengarahan yang 

sesuai sehingga siswa pada pertemuan berikutnya dapat menjawab dengan lebih 

baik. Guru juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan 

menyampaikan pendapatnya. 

Indikator menerima pembagian kelompok, dan mendengarkan instruksi 

guru memperoleh skor 3 dari kategori yang tampak. Siswa masih kurang pada 

deskriptor kesiapan siswa dalam bekerja sama, hal ini ditunjukkan dengan 

kurangnya kecekatan siswa dalam membentuk kelompok karena mereka lebih 

banyak mengobrol, dan ada beberapa siswa yang masih kurang dalam 

mendengarkan instruksi dari guru.  

Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kec il tampak. 

Guru membagi siswa berkelompok secara berpasangan. Guru memberikan 

instruksi dan arahan kepada siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok. Dalam 

kegiatan ini guru harus menjadi fasilitator dan membimbing pembagian kelompok 

tanpa membeda-bedakan siswa, sehingga tercipta kelompok yang heterogen dan 

kegiatan ini lebih terkondisi. 
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Pada indikator aktivitas siswa mengerjakan Lembar Kerja Kelompok 

(LKK) diperoleh skor 3 dari kategori yang tampak. Pada aktivitas ini guru 

membagikan LKK kepada siswa, dan siswa bersama kelompoknya harus 

menyelesaikan LKK tersebut. Namun ada beberapa siswa yang masih belum dapat 

bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada mereka, ada yang 

berjalan-jalan melihat pekerjaan temannya, ada juga yang bekerja dengan bersikap 

malas-malasan. Ada beberapa yang belum bekerja sama dengan teman 

kelompoknya.  

Keterampilan guru dalam membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat siswa berdiskusi sudah tampak. Dalam diskusi kelompok sebaiknya guru 

berperan sebagai fasilitator dan membimbing jalannya diskusi, sehingga proses 

dan tujuan diskusi dapat tercapai dengan maksimal. Guru dapat berkeliling untuk 

melihat jalannya diskusi sehingga semua anggota kelompok melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan baik. 

Pada indikator melakukan pembahasan  LKK bersama guru, ada 2 

deskriptor yang tampak. Guru hanya menunjuk beberapa siswa untuk mengetahui 

jawaban kelompok mereka sehingga sebagian besar siswa masih belum 

mendapatkan kesempatan untuk dapat membacakan hasil LKKnya. Pada saat 

pembahasan berlangsung ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan, mereka 

bermain sendiri bahkan berbicara dengan temannya.  

Pada keterampilan guru membimbing siswa dalam membahas hasil 

diskusi sudah tampak. Namun guru belum memberikan kesempatan kepada siswa 

dalam menyampaikan hasil diskusi mereka, Dalam kegiatan ini seharusnya guru 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut aktif dalam pembahasan 

sehingga diskusi kelompok menjadi lebih bermakna. Hal yang dapat dilakukan 

contohnya, yaitu siswa dapat membacakan hasil diskusi meraka, siswa dapat 

memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain, dan lain-lain. Peran 

guru dalam hal ini sebaiknya sebagai fasilitator, guru berperan memberikan 

evaluasi dalam pembahasan yang telah dilakukan oleh siswa, dan diskusi maupun 

pembahasan sebaiknya tidak didominasi oleh guru. 

Pada indikator aktivitas siswa membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari, terdapat 1 deskriptor yang tampak. Pada kegiatan ini guru dan siswa 

membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Namun sebagian 

besar siswa hanya membuat kesimpulan materi pelajaran dengan mengikuti guru. 

Siswa belum dapat memberikan tanggapan terhadap pembelajaran yang telah 

dipelajari. Beberapa siswa telah mencatat kesimpulan yang mereka buat, tetapi 

masih banyak yang belum membuat catatan kesimpulan dari materi yang mereka 

pelajari.  

Keterampilan guru dalam mengadaka variasi pembelajaran masih rendah. 

Guru dalam hal ini dapat memberikan umpan berupa pertanyaan agar siswa dapat 

memberikan pendapatnya dalam membuat kesimpulan sehingga guru dapat 

mengetahui sejauh mana siswa memahami pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pembelajaran diakhiri dengan penutup dari guru. 

 

4.1.4.2 Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua juga diadakan pengamatan aktivitas belajar siswa 

oleh observer untuk melihat aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran. 
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Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa di kelas kontrol setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan metode ceramah didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas Kontrol Pertemuan-2 

No 
Indikator 

 

Deskriptor 
Total skor 

1 2 3 4 

1. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

      

2 

2. Mengamati dan mendengarkan materi yang 

disampaikan guru. 

      

2 

3 Menjawab pertanyaan dari guru tentang materi “Materi 

Kenampakan Alam dan Sosial Budaya” 

       

3 

4. Menerima pembagian kelompok, dan mendengarkan 

instruksi guru 

       

3 

5. Mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK)        3 

6. Melakukan pembahasan  LKK bersama guru        3 

7. Membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari      1 

Jumlah skor 17 

Presentase 60,7% 

Kategori Rendah (R) 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada kelas kontrol menggunakan metode 

ceramah pada pertemuan kedua diperoleh sebesar 60,7% dengan kategori rendah. 

Adapun deskripsi perolehan skor masing-masing indikator dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

Pada indikator memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru diperoleh skor 2. Perolehan skor tersebut menunjukkan 

bahwa siswa memiliki kesiapan yang tinggi dalam memperhatikan apersepsi dan 

tujuan pembelajaan yang disampaikan oleh guru. Sebagian besar siswa dapat 
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menjawab pertanyaan dari guru, namun masih ada beberapa siswa yang masih 

berbuat gaduh. Sebagaian besar siswa tidak menyiapkan alat tulis, hal ini 

menunjukkan kurangnya kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

Pada kegiatan ini guru memberikan apersepsi materi “Pengaruh 

Kenampakan Alam Terhadap Sosial Budaya” dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa mengenai tradisi atau kebudayaan yang ada di sekitar mereka. Pada 

kegiatan pembukaan guru harus selalu mengingatkan kepada siswa untuk 

menyiapkan alat tulis mereka, sehingga mereka siap untuk mengikuti 

pembelajaran yang akan diberikan. 

Pada indikator mengamati dan mendengarkan materi yang disampaikan 

guru, terdapat 2 deskriptor yang tampak. Aktivitas siswa masih kurang 

menunjukkan perhatian dalam mengamati dan mendengarkan materi dari guru. 

Siswa masih bermain sendiri, tidur-tiduran atau meletakkan kepalanya diatas 

meja, ada juga siswa yang mengganggu temannya. Sebagian besar siswa masih 

belum mencatat materi yang disampaikan. Mereka belum menanyakan materi 

yang belum dipahami.  

Pada kegiatan ini keterampilan guru menyampaikan materi dan 

mengadakan variasi pembelajaran telah tampak dengan menyampaikan materi 

berbantuan media power point Dalam hal ini guru harus dapat menciptakan 

suasana yang kondusif agar penyampaian materi tercapai. Guru harus dapat 

mengendalikan suasana kelas yang gaduh, dengan membuat pembelajaran 

menjadi menarik maka perhatian siswa dapat terfokus pada pembelajaran. 
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Pada indikator menjawab pertanyaan dari guru tentang materi “Materi 

Kenampakan Alam dan Sosial Budaya” terdapat 3 deskriptor yang tampak. Pada 

kegiatan ini guru memberikan pertanyaan kepada siswa, sebagian besar siswa 

masih belum menjawab pertanyaan disertai dengan contoh. Jawaban yang 

diberikan siswa masih belum sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Ada 

beberapa siswa yang tidak fokus dengan pertanyaan dari guru karena asik bermain 

sendiri dengan temannya.  

Keterampilan guru dalam bertanya mengenai materi mereka dapatkan 

sudah tampak, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap materi yang mereka pelajari. Dalam hal ini guru haruslah memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan menyampaikan pendapatnya 

sehingga keterampilan berbicara siswa menjadi lebih terlatih. 

Indikator menerima pembagian kelompok, dan mendengarkan instruksi 

guru, terdapat 3 deskriptor yang tampak. Pada kegiatan ini guru membagi siswa 

berkelompok secara berpasangan. Namun ada beberapa siswa yang masih kurang 

pada deskriptor kesiapan siswa dalam bekerja sama, kecekatan siswa dalam 

membentuk kelompok karena mereka lebih banyak mengobrol, dan ada beberapa 

siswa yang masih kurang mendengarkan instruksi guru. Untuk mengontrol 

jalannya diskusi, maka guru haruslah membimbing siswa dalam menentukan 

kelompok dan meminta siswa untuk mendengarkan instruksi yang akan diberikan 

sehingga tujuan diskusi dapat tercapai. 

Pada indikator aktivitas siswa mengerjakan Lembar Kerja Kelompok 

(LKK) diperoleh skor 3 dari deskriptor yang tampak. Pada aktivitas ini siswa 
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bersama kelompoknya harus menyelesaikan LKK yang telah dibagikan oleh guru. 

Namun ada beberapa siswa yang masih belum dapat bertanggung jawab dengan 

tugas yang diberikan kepada mereka, ada yang bejalan-jalan melihat pekerjaan 

temannya, ada juga yang tidur-tiduran. Ada beberapa yang belum bekerja sama 

dengan teman kelompoknya. Agar diskusi kelompok berjalan secara maksimal 

maka guru hendaknya membimbing jalannya diskusi, guru dapat berkeliling untuk 

mengontrol jalannya diskusi.  

Keterampilan guru dalam membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat siswa berdiskusi sudah tampak. Selain itu guru juga harus mengingatkan 

kepada siswa akan pentingnya bertanggung jawab terhadap tugas yang telah 

diberikan oleh guru. Dengan mengenal tanggung jawab, siswa akan lebih 

menghargai jalannya diskusi kelompok. 

Indikator Melakukan pembahasan  LKK bersama guru terdapat 3 

deskriptor yang tampak. Pada kegiatan ini lebih banyak didominasi oleh aktivitas 

guru, sedangkan siswa lebih banyak mendengarkan penjelasan dari guru. 

Beberapa kelompok masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat 

membacakan hasil LKKnya. Pada saat pembahasan berlangsung ada beberapa 

siswa yang tidak mendengarkan, mereka bermain sendiri bahkan berbicara dengan 

temannya.  

Keterampilan guru dalam memberikan penguatan pada pembahasan hasil 

diskusi belum tampak. Dalam kegiatan ini akan sangat baik jika guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu, 

sehingga kelompok lain juga dapat memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi 
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kelompok mereka. Selanjutnya guru dapat memberikan evaluasi hasil pembahasan 

diakhir, dengan demikian diskusi kelompok menjadi lebih bermakna. 

Pada indikator aktivitas siswa membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari, terdapat 1 deskriptor yang tampak. Pada kegiatan ini, guru bersama 

siswa membuat kesimpulan pembelajaran. Namun ada beberapa siswa yang belum 

dapat memberikan tanggapan terhadap pembelajaran yang telah dipelajari. 

Beberapa telah mencatat kesimpulan yang mereka buat, tetapi masih banyak yang 

belum membuat catatan kesimpulan dari materi yang mereka pelajari. Siswa juga 

belum bertanya kepada guru mengenai materi yang belum mereka pahami.  

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran masih kurang. Dalam hal ini 

guru harus memberikan kesempatan kepada siswa dan memberikan umpan agar 

siswa berani menyampaikan pendapatnya, hal ini dapat melatih keberanian dan 

keterampilan siswa dalam berbicara didepan kelas. 

 

4.1.4.3 Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga juga diadakan pengamatan aktivitas belajar siswa 

oleh observer untuk melihat aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran 

dipertemuan ketiga. Selain itu pengamatan ini juga digunakan untuk mengetahui 

adanya pengaruh metode ceramah didalam pembelajaran. Hasil pengamatan 

aktivitas belajar siswa di kelas kontrol setelah mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode ceramah didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas Kontrol Pertemuan-3 

No 
Indikator 

 
Deskriptor Total skor 
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1 2 3 4 

1. Memperhatikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

        4 

2. Mengamati dan mendengarkan materi yang 

disampaikan guru. 

      2 

3 Menjawab pertanyaan dari guru tentang materi 

“Materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya” 

       3 

4. Menerima pembagian kelompok, dan 

mendengarkan instruksi guru 

       3 

5. Mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK)         4 

6. Melakukan pembahasan  LKK bersama guru        3 

7. Membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari       2 

Jumlah skor 21 

presentase 75% 

kategori Tinggi (T) 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada kelas kontrol menggunakan metode 

ceramah pada pertemuan ketiga sebesar 75% dengan kategori tinggi. Adapun 

deskripsi perolehan skor masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut. 

Pada indikator memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru, semua deskriptor tampak dengan skor 4.  Perolehan skor 

tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki kesiapan yang tinggi dalam 

memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Pada kegiatan ini siswa menyiapkan alat tulis. Selanjutnya guru memberikan 

apersepsi berupa pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan dasar siswa. Aktivitas 

siswa menjawab pertanyaan apersepsi yang diajukan oleh guru sudah nampak. 

Siswa menjawab pertanyaan apersepsi dengan menyebutkan contoh-contoh 

bencana alam yang sering terjadi disekitar mereka, namun masih ada beberapa 
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siswa yang besikap tidak tenang dan berbuat gaduh dengan berbicara sendiri 

dengan temannya.  

Keterampilan guru dalam membuka pelajaran tampak, guru sudah 

membuat apersepsi yang baik sehingga siswa menjadi lebih memperhatikan dari 

pertemuan-pertemuan berikutnya. Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan 

untuk mengetahui pengetahuan dasar siswa tentang bencana alam yang terjadi 

disekitar kita. 

Pada indikator mengamati dan mendengarkan materi yang disampaikan 

guru diperoleh skor 2 dari deskriptor yang tampak. Sebagian besar siswa masih 

belum terfokus pada pembelajaran, beberapa masih ada yang berbicara dengan 

temannya. Sebagian besar siswa masih belum mencatat materi yang disampaikan. 

Mereka belum menanyakan materi yang belum dipahami.  

Pada kegiatan ini guru menyampaikan materi tentang “Peristiwa Alam 

dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial” dengan berbantuan media power 

point. Dalam kegiatan menyampaikan materi guru harus dapat mengadakan 

variasi belajar sehingga menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Selain itu, 

keterampilan guru dalam mengelola kelas harus ditingkatkan sehingg dapat 

mengkondisikan siswa, agar materi dapat tersampaikan kepada siswa dan tujuan 

pembelajaran tercapai. 

Pada indikator menjawab pertanyaan dari guru tentang materi “Materi 

Kenampakan Alam dan Sosial Budaya” diperoleh skor 3 dari deskriptor yang 

tampak. Pada kegiatan ini guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. 
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Aktivitaas siswa dalam menjawab pertanyaan sudah mulai tampak. Jawaban 

beberapa siswa sudah mulai sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

Namun ada beberapa siswa yang tidak fokus dengan pertanyaan dari guru karena 

asik bermain sendiri.  

Keterampilan guru dalam bertanya mengenai materi mereka dapatkan 

sudah tampak, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap materi yang mereka pelajari. Guru haruslah memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir dan menyampaikan pendapatnya sehingga 

keterampilan berbicara siswa menjadi lebih terlatih. Selain itu tidak hanya 

aktivitas mendengarkan dan aktivitas visual saja yang terlatih tetapi juga aktivitas-

aktivitas belajar siswa yang lain juga menjadi terlatih, misalnya aktivits lisan, 

aktivitas oral, aktivitas mental, dan lain-lain. 

Indikator menerima pembagian kelompok, dan mendengarkan instruksi 

guru memperoleh skor 3 dari deskriptor yang tampak Pada kegiatan ini guru 

membagi siswa berkelompok secara berpasangan. Kesiapan siswa dalam bekerja 

sama dan kecekatan siswa dalam membentuk kelompok sudah mulai tampak. 

Tetapi ada beberapa siswa yang masih kurang mendengarkan instruksi guru.  

Pada indikator aktivitas siswa mengerjakan Lembar Kerja Kelompok 

(LKK) semua deskriptor tampak dengan skor 4. Pada aktivitas ini siswa bersama 

kelompoknya harus menyelesaikan LKK yang telah dibagikan oleh guru. Agar 

proses diskusi berjalan dengan maksimal, guru harus mengawasi dan mengontrol 

jalnnya diskusi.  
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Keterampilan guru membimbing kelompok kecil tampak. Guru sudah 

mengarahkan dan membimbing pembagian kelompok sesuai sintak pembelajaran. 

Selain itu, selama kegitan diskusi berlangsung guru harus mengingatkan tanggung 

jawab yang telah diberikan kepada siswa di dalam berkelompok. Dengan 

bimbingan yang diberikan oleh guru maka proses diskusi akan berjalan dengan 

maksimal. 

Indikator Melakukan pembahasan  LKK bersama guru, ada 3 deskriptor 

yang tampak. Pada kegiatan ini guru membantu siswa dalam melakukan 

pembahasan hasil diskusi kelompok. Aktivitas siswa mendengarkan guru ketika 

pembahasan hasi LKK berlangsung sudah mulai tampak. Ada beberapa siswa 

yang sudah mulai bertanya atau menanggapi hasil LKK dalam pembahasan. 

Beberapa kelompok sudah mulai mendapatkan kesempatan untuk dapat 

membacakan hasil LKKnya. Dalam kegiatan ini akan sangat baik jika guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya 

terlebih dahulu, sehingga kelompok lain juga dapat memberikan tanggapan 

terhadap hasil diskusi kelompok mereka. Selanjutnya guru dapat memberikan 

evaluasi hasil pembahasan diakhir, dengan demikian diskusi kelompok menjadi 

lebih bermakna.  

Pada indikator aktivitas siswa membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari, terdapat 2 deskriptor yang tampak. Pada kegiatan ini, guru bersama 

siswa membuat kesimpulan pembelajaran. Namun ada beberapa siswa yang belum 

dapat memberikan tanggapan terhadap pembelajaran yang telah dipelajari. 

Beberapa telah mencatat kesimpulan yang mereka buat, tetapi masih banyak yang 
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Rekapitulasi  Aktivitas Siswa Pertemuan I, II, dan III 

Pertemuan I

Pertemuan  II

Pertemuan III

belum membuat catatan kesimpulan dari materi yang mereka pelajari. Siswa juga 

belum bertanya kepada guru mengenai materi yang belum mereka pahami.  

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran sudah tampak dengan 

mengulas kembali materi yang belum dipahami siswa. Namun guru harus 

memberikan kesempatan kepada siswa dan memberikan umpan agar siswa berani 

menyampaikan pendapatnya, hal ini dapat melatih keberanian dan keterampilan 

siswa dalam berbicara didepan kelas. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 

posttest dari guru.  

 

4.1.5 Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa  

Rekapitulasi hasil pengamatan aktivitas siswa sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.15 Rekapitulasi Pengamatan Aktivitas Siswa  

No Sumber Data Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

1 Aktivitas siswa 

kelas Eksperimen 

42,8% 64,2% 82,1% 

2 Aktivitas siswa 

kelas Kontrol 

53,5% 60,7% 75% 

 

Berdasarkan tabel 4.15 selengkapnya disajikan dalam diagram batang 

berikut ini. 
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Diagram 4.9 Rekapitulasi Pengamatan Aktivitas Siswa 

Diagram diatas menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol pertemuan I 53,5%, 

pertemuan II 60,7%, dan pertemuan III 75%. Peningkatan aktivitas siswa pada 

kelas kontrol dari pertemuan I ke pertemuan II sebesar 7,2%. Peningkatan 

aktivitas siswa dari pertemuan II ke pertemuan III sebesar 14,3%. Sedangkan 

peningkatan aktivitas siswa pada kelas ekspeimen pertemuan I 42,8%, pertemuan 

II 64,2%, dan pertemuan III 82,1%. Peningkatan aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen dari pertemuan I ke pertemuan II sebesar 21,4%. Peningkatan 

aktivitas siswa dari pertemuan II ke pertemuan III sebesar 17,9%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menggunakan model  cooperative 

learning tipe artikulasi mengalami peningkaan aktivitas siswa yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan aktivitas siswa pada kelas kontrol yang menggunakan 

metode ceramah.  

Pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Metode 

ceramah adalah metode mengajar dengan menyampaikan informasi secara lisan, 

pembicaraan dalam metode ini bersifat satu arah sehingga hal ini berpengaruh 

pada aktivitas belajar siswa yang menjadi pasif. Berbeda dengan kelas kontrol 
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yang menggunakan metode ceramah, pembelajaran pada kelas eksperimen yang 

menggunakan model  cooperative learning tipe artikulasi lebih banyak 

memfokuskan pada interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksud adalah 

interaksi antara siswa dengan siswa lebih dominan dibandingkan interaksi guru 

dengan siswa, sehingga hal ini berpengaruh terhadap tingginya aktivitas belajar 

siswa. Kegiatan belajar yang kreatif dan menarik dapat meningkatkan antusias 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, model Cooperative Learning tipe 

Artikulasi dapat berpengaruh aktivits belajar siswa diantaranya, yaitu melatih 

kemandirian peserta didik, kesiapan dalam mengikuti pembelajaran, melatih 

keterampilan dalam berinteraksi sosial, serta melatih daya serap siswa terhadap 

materi pembelajaran yang telah disampaikan. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan data nilai ulangan harian IPS semester gasal seluruh siswa 

kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang melalui uji normalitas dan homegenitas 

menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan homogen atau 

memiliki varians yang sama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebelum 

diberi perlakuan kedua kelas mempunyai tingkat kemampuan awal yang sama 

sehingga kelompok eksperimen (IV A) dapat diberi perlakuan yaitu dengan 

metode cooperative learning tipe artikulasi dalam pembelajaran IPS dan kelas 

kontrol (IV B) menggunakan metode ceramah. Kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen akan diberikan perlakuan  selama 3 kali pertemuan. 

Peneliti melakukan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian 

kompetensi dengan materi pokok Kenampakan Alam dan Sosial Budaya pada 
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kedua kelas. Dimana siswa dikatakan telah mampu mencapai kompetensi kognitif 

apabila telah mencapai nilai KKM 68. Alokasi waktu guru dalam mengajar kedua 

kelas sama yaitu 2x35 menit dengan 3 kali pertemuan. Dimana sebelum siswa 

diberikan perlakuan pada pertemuan pertama akan diberikan pretest, dan pada 

pertemuan ketiga setelah diberikan perlakuan akan diberikan posttest. 

Pada awal pertemuan sebelum melakukan pembelajaran siswa diberikan 

pretest. Pretest merupakan uji untuk menyamakan kedudukan masing-masing 

kelompok sebelum dilakukan eksperimen pada sampel penelitian. Nilai rata-rata 

pretest kelas eksperimen sebesar 58,18 sedangkan nilai rata-rata pretest kelas 

kontrol sebesar 58,20. Pada tahap ini dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas perbedaan rata-rata pada kedua kelas sebagai uji prasyarat analisis. 

Menurut Sugiyono (2011:24) penggunaan statistik parametris dalam pengujian 

hipotesis mempersyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data pretest menunjukkan bahwa kedua 

kelas sample berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig untuk kelas 

eksperimen diperoleh nilai sig yaitu 0,671 dan 0,463 untuk kelas kontrol, dengan 

kriteria pengujian sig >0,05.  Sehingga dapat dikatakan bahwa data pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal.  

Sedangkan uji homogenitas dari data pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menunjukkan nilai sig 0,824 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol materi Kenampakan Alam dan 

Sosial Budaya mata pelajaran IPS kelas IV SDN Sampangan 01 tersebut 

homogen. Yaitu data kedua kelompok tersebut memiliki varian yang sama, kelas 
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kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki karakteristik yang sama. Karena data 

telah memenuhi syarat nomal dan homogen maka selanjutnya peneliti dapat 

menggunakan statistik parametris dalam pengujian hipotesis. 

Pada pertemuan-3 setelah diberikan perlakuan pada masing-masing kelas, 

siswa pada masing-masing kelas diberikan posttest dengan soal yang sama untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah pemberian 

perlakukan. Berdasarkan hasil posttest siswa kelas IV SDN Sampangan 01 

Semarang semester gasal pada materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya di 

kelas eksperimen nilai rata-ratanya adalah 74,77 dengan nilai tertinggi dan 

terendah adalah 90 dan 60. Persentase ketuntasan kelas memperoleh 90,90% 

siswa nilainya diatas KKM. Sedangan persentase ketuntasan sebelum diberi 

perlakuan 18,2%. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan ketuntasan kelas 

pada kelas yang diajar dengan menggunakan model cooperative learning tipe 

artikulasi yaitu 72,7%. Sedangkan kelas yang diajarkan dengan menggunakan 

metode ceramah memperoleh nilai rata-rata 69,8 dengan nilai tertinggi dan 

terendah adalah 85 dan 50 serta ketuntasan kelas 72%. Sedangan persentase 

ketuntasan sebelum diberi perlakuan memperoleh 28%.  Dari hal tersebut dapat 

dilihat bahwa kenaikan ketuntasan kelas pada kelas yang diajar dengan 

menggunakan metode ceramah yaitu 44%.  

 Data posttest selanjutnya digunakan sebagai uji hipotesis untuk 

membuktikan kebenaran dari hipotesis yang diajukan yaitu ada atau tidak adanya 

perbedaan rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji gain. Hasil uji Independent 
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Samples T-Test menunjukkan adanya perbedaan, dimana hasil belajar kelas 

eksperimen lebih  tinggi dari kelas kontrol maka dapat  disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPS pada kelas eksperimen 

(model cooperative learning tipe artikulasi) dan kelas kontrol (metode ceramah). 

Sedangkan berdasarkan uji paired samples t-test, menunjukkan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar IPS di kelas eksperimen antara sebelum dengan sesudah 

pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe artikulasi. Dengan 

hasil analisis korelasi (r) menunjukkan nilai 0,828 sehinga jika dikuadratkan akan 

diperoleh nilai  0,68 (68%).  

Peneliti juga melakukan uji gain untuk menguji peningkatan hasil belajar 

siswa menggunakan model coopeatif learning tipe artikulasi di kelas eksperimen 

dan hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah di kelas kontrol. Pada uji 

gain untuk peningkatan secara klasikal hasil belajar siswa kelas eksperimen 

meningkat dengan kategori  sedang. Sedangkan uji gain di kelas kontrol secara 

klasikal diperoleh hasil belajar meningkat dengan kategori gain ternormalisasi 

adalah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar IPS di kelas 

eksperimen lebih tinggi dari pada peningkatan hasil belajar IPS di kelas kontrol. 

Pemaparan hasil analisis uji hipotesis tersebut membuktikan model 

cooperative learning tipe artikulasi mempengaruhi capaian hasil belajar IPS di 

kelas eksperimen. Menurut Hamdani (2011:139) terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor internal (kecerdasan, minat, bakat, 

motivasi, faktor jasmani dan sikap) dan faktor eksternal (keluarga, sekolah, 

lingkungan). Model cooperative learning tipe artikulasi merupakan salah satu 
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faktor eksternal. Pengaruh model cooperative learning tipe artikulasi terhadap 

hasil belajar siswa sebesar 68%, sedangkan sisanya 32% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam penelitian ini diantaranya 

seperti faktor interal dari siswa meliputi minat, bakat, dan sikap siswa, selain itu 

faktor eksternal meliputi guru, fasilitas sekolah dalam pembelajaran, media yang 

digunakan, kondisi dan lingkungan sekolah. 

Pada saat penelitian juga diadakan pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa secara klasikal. Pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan metode 

ceramah. Metode ceramah adalah metode mengajar dengan menyampaikan 

informasi secara lisan, pembicaraan dalam metode ini bersifat satu arah sehingga 

hal ini berpengaruh pada aktivitas belajar siswa yang menjadi pasif. Metode 

ceramah biasanya dipadukan dengan metode lain, yaitu tanya jawab, diskusi, 

tugas. Menurut Sanjaya (2011:148), metode ceramah memiliki beberapa 

kelemahan, diantaranya adalah terjadinya verbalisme karena guru hanya 

menggunakan bahasa verbal dan siswa hanya mengandalkan kemampuan 

auditifnya, materi yang dikuasai siswa hanya sebatas materi yang dikuasai oleh 

guru, dan sangat sulit mengetahui apakah siswa sudah mengerti apa yang sudah 

dijelaskan oleh guru. Kegiatan di dalam kelas kontrol lebih didominasi oleh guru. 

Sehingga aktivitas belajar siswa belum dimaksimalkan dan lebih didominasi oleh 

aktivitas mendengarkan dan aktivitas visual.  

Berbeda dengan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah, 

pembelajaran pada kelas eksperimen yang menggunakan model  cooperative 

learning tipe artikulasi lebih banyak memfokuskan pada interaksi sosial (Huda, 
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2014:269). Interaksi sosial yang dimaksud adalah interaksi antara siswa dengan 

siswa lebih dominan dibandingkan interaksi guru dengan siswa. Interaksi tersebut 

terlihat ketika siswa diberikan tugas dalam berkelompok untuk mewawancarai 

teman kelompoknya. Salah satu siswa berperan sebagai pemberi pesan yang 

bertugas menyampaikan materi apa saja yang telah dia pelajari selama pertemuan 

tersebut, lalu siswa yang lain berperan sebagai penerima pesan yang bertugas 

untuk mendengarkan dan mencatat pesan yang disampaikan oleh teman 

kelompoknya. Kegiatan dilakukan secara bergantian, sehingga hal ini berpengaruh 

terhadap tingginya aktivitas belajar siswa. Kegiatan belajar yang kreatif dan 

menarik dapat meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki perbedaan. Pada kelas eksperimen 

hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pertemuan-1 memperoleh rata-rata skor 

12 (42,8%) dengan kategori rendah, pada pertemuan-2 rata-rata skor 18 (64,2%) 

dengan kategori tinggi, dan pertemuan-3 memperoleh rata-rata skor 23 (82,1%) 

dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kelas kontrol hasil pengamatan 

aktivitas belajar siswa pertemuan-1 memperoleh 15 (53,5%) dengan kategori 

rendah, pertemuan-2 rata-rata skor  17 (60,7%) dengan kategori rendah, dan 

pertemuan-3 memperoleh rata-rata skor 21 (75%) dengan kategori tinggi. Pada 

pertemuan 1 dan 2 di kelas kontrol memang sama-sama pada kategori rendah, 

namun hasil pengamatan telah menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas 

siswa pada pertemuan-2. Dari uraian tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas belajar secara klasikal, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. 
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Namun peningkatan aktivitas belajar di kelas eksperimen menunjukkan  lebih 

tinggi dari pada peningkatan aktivitas belajar di kelas kontrol. Perbedaan 

peningkatan aktivitas belajar tersebut juga di pengaruhi oleh adanya perbedaan 

beberapa indikator maupun deskriptor pada kedua kelas sesuai dengan sintak 

model pembelajaran masing-masing.  

Indikator yang berbeda adalah diskusi kelompok pada kelas eksperimen 

menggunakan indikator bermain peran, sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan indikator mengerjakan LKK. Selain itu, pelaksanaan indikator 

pembahasan hasil diskusi di kelas eksperimen berbeda dengan pelaksanaan di 

kelas kontrol. Pembahasan hasil diskusi siswa pada kelas eksperimen lebih 

melibatkan aktivitas siswa dalam penyampaian hasil diskusi tersebut sehingga 

siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan ini. Sedangkan di kelas kontrol kegiatan 

pembahasan LKK lebih didominasi oleh kegiatan guru, guru belum memberikan 

kesempatan kepada semua siswa untuk terlibat dalam menyampaikan hasil diskusi 

mereka sehingga aktivitas siswa dalam kegiatan ini cenderung pasif. 

Perbedaan model cooperative learning tipe artikulasi dengan model 

metode ceramah dan model lainnya adalah model ini lebih menekankan pada 

komuikasi siswa kepada teman satu kelompoknya karena dalam proses belajar 

kelompok, siswa melakukan wawancara dan menyampaikan informasi maupun 

pengetahuan yang diperolehnya, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang 

sama dalam menyampaikan pendapatnya (Huda, 2014:269). Selain itu, model 

cooperative learning  tipe artikulasi tidak hanya menekankan pada aktivitas 

mendengarkan dan visual saja tetapi juga telah mencakup aktivitas menulis, 
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aktivitas lisan, aktivitas motorik, aktivitas mental, dan juga aktivitas emosional. 

Adapun manfaatnya yaitu melatih kemandirian peserta didik, kesiapan dalam 

mengikuti pembelajaran, melatih keterampilan dalam berinteraksi sosial, serta 

melatih daya serap siswa terhadap pemahaman materi pembelajaran yang telah 

disampaikan. Jadi, hal inilah yang menyebabkan tingginya aktivitas belajar siswa 

di kelas eksperimen dibandingkan aktivitas belajar siswa di kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada proses belajar, diketahui bahwa proses 

pembelajaran pada kelas eksperimen berlangsung dengan baik, mulai dari 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir dinyatakan baik dan sesuai dengan 

prosedur dalam pembelajaran masing-masing kelas. Namun, ada beberapa faktor 

yang diduga dan tidak diduga muncul yang mempengaruhi hasil aktivitas belajar 

dikedua kelas. Diantarannya adalah faktor intern yaitu psikis siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, kesiapan siswa, rasa keingin tahuan siswa yang berbeda-

beda, antusias atau minat siswa yang berbeda-beda pula. Selain itu juga terdapat 

faktor ekstern yaitu adanya tim observer di dalam kelas yang dapat mempengaruhi 

perhatian siswa, dan lingkungan belajar yang tidak kondusif seperti kebisingan 

ketika ada kelas lain yang sedang berolah raga berdampak pada ketidak fokusan 

siswa mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model 

cooperative learning tipe artikulasi berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPS 

materi “Kenampakan Alam dan Sosial Budaya” pada kelas IV SDN Sampangan 

01 Semarang tahun ajaran 2015. 

4.3 Implikasi Hasil Penelitian  
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Implikasi penelitian ini adalah adanya pengaruh model cooperative learning 

tipe artikulasi dalam pembelajaran IPS yang meliputi aktivitas belajar dan hasil belajar 

siswa pada siswa kelas IV SDN Sampangan 01 Semarang, yang meliputi implikasi teoretis, 

implikasi praktis, dan implikasi paedagogis. 

4.3.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoretis adalah kaitan antara hasil penelitian dengan teori-teori 

yang digunakan. Melalui penelitian ini model cooperative learning tipe artikulasi 

lebih baik dari pada model konvensional serta dapat berkonstribusi dalam 

khasanah bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembelajaran IPS. Dengan 

hasil penelitian ini, dapat dikaji bagaimana pembelajaran IPS yang efektif, 

menarik, dan menyenangkan bagi siswa serta menumbuhkan minat belajar bagi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai.  

 

4.3.2 Implikasi Praktis 

  Implikasi praktis yaitu kaitan antara hasil penelitian dengan pembelajaran 

selanjutnya. Model pembelajaran cooperative learning tipe artikulasi digunakan 

untuk mengubah pembelajaran yang konvensional, monoton, dan membosankan 

melalui kegiatan pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Dengan demikian guru dapat mengunakan hal ini sebagai bahan pertimbangan 

dalam memilih metode dan model pembelajaran, menambah wawasan dan 

mendorong guru untuk melakukan modifikasi pembelajaran dengan menerapkan 

inovasi pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga hal 



133 
 

 
 

tersebut dapat mendorong keterampilan dan profesionalitas guru dalam mengajar 

terutama guru mata pelajaran IPS agar lebih memperhatikan kebutuhan siswanya.  

Selain itu, aktivitas siswa dalam model cooperative learning tipe 

artikulasi mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan kesiapan siswa yang 

lebih dalam megikuti pembelajaran,  aktif, kreatif, dan memberikan tanggapan 

yang positif. Melalui model cooperative learning tipe artikulasi siswa menjadi 

lebih berani dalam menyampaikan pendapatnya dan berbicara di depan kelas.  

Tingginya interaksi sosial, juga berdampak pada bertambahnya minat dan antusias 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPS. 

 

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan setelah diterapkannya 

model cooperative learning tipe artikulasi. Siswa menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran sehingga mempermudah dalam pemahaman materi. Hal tersebut 

mempengaruhi hasil belajar siswa saat dilakukan evaluasi. Hal ini terbukti dengan 

hasil belajar siswa yang semakin meningkat. 

4.3.3 Implikasi Paedagogis 

Implikasi paedagogis merupakan kaitan antara hasil penelitian dengan 

hasil pembelajaran. Hasil penelitian memberikan gambaran tentang pengaruh 

model cooperative learning tipe artikulasi dalam pembelajaran IPS. 

Melalui penerapan model cooperative learning tipe artikulasi dapat 

berpengaruh pada meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS pada kelas IV di SDN Sampangan 01 Semarang. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

cooperative learning tipe artikulasi lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran 

IPS dari pada model konvensional karena terbukti mampu meningkatkan aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih 

lanjut, baik oleh guru maupun pengembang pendidikan lainnya. Sehingga kualitas 

pembelajaran menjadi lebih baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan  

Simpulan dalam penelitian pembelajaran IPS menggunakan model 

cooperative learning tipe artikulasi pada siswa kelas IV SDN Sampangan 01 

Semarang adalah sebagai berikut. 

1) Model cooperative learning tipe artikulasi berpengaruh tehadap hasil belajar 

IPS materi kenampakan alam dan sosial budaya. Hal tersebut dibuktikan 

melalui analisis uji hipotesis yaitu uji t yang menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan 

model cooperative learning tipe artikulasi dibandingkan dengan kelas kontrol 

yang menggunakan metode ceramah. Hasil belajar pada kelas eksperimen 

lebih tinggi dari pada hasil belajar siswa kelas kontrol. Nilai rata-rata hasil 

belajar pada kelas eksperimen adalah 74,77 sedangkan kelas kontrol 

memperoleh nilai rata-rata 69,8. Dan hasil uji t nilai Sig. (2-tailed) kelas 

eksperimen sebesar 0,036 dan kelas kontrol 0,034, nilai Sig. (2-tailed) < 0,05. 

2) Hasil pengamatan aktivitas siswa pada kelas ekperimen (model cooperative 

learning tipe artikulasi)  dan kontrol (metode ceramah) dalam pembelajaran 

IPS materi kenampakan alam dan sosial budaya pada siswa kelas IV SDN 

Sampangan 01 Semarang menunjukkan peningkatan aktivitas belajar siswa di 

kelas eksperimen lebih baik dari pada peningkatan aktivitas belajar di kelas 
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kontrol. Pada kelas eksperimen persentase peningkatan aktivitas siswa 

pertemuan I 42,8% , pertemuan II 64,2%, dan pertemuan III 82,1% dengan 

kategori sangat tinggi, sedangkan pada kelas kontrol pertemuan I 53,5%, 

pertemuan II 60,7%, dan pertemuan III 75% dengan kategori tinggi. Model 

cooperative learning tipe artikulasi menuntut keaktifan siswa dalam 

pembelajaran melalui interaksi sosial, baik berkomunikasi dengan guru 

maupun dengan siswa, sehingga hal ini berpengaruh terhadap tingginya 

aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen dari pada aktivitas belajar siswa di 

kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti sampaikan 

adalah sebagai berikut. 

1) Pembelajaran dengan model cooperative learning tipe artikulasi merupakan 

metode yang lebih rumit dibandingkan dengan metode pembelajaran 

konvensional sehingga diperlukan perencanaan yang matang, diantaranya: (a) 

guru lebih meningkatkan kemampuan untuk memotivasi siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran; (b) meningkatkan keterampilan dan 

kreatifitas dalam menjelaskan materi dan jalannya pembelajaran kepada 

siswa, dan; (c) meningkatkan kemampuan mengelola kelas agar tercipta iklim 

pembelajaran yang kondusif. 

2) Dalam meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran dengan model 

cooperative learning tipe artikulasi, guru sebaiknya: (a) melakukan 
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pendekatan individual kepada siswa yang kurang berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran; (b) dalam menyampaikan materi sebaiknya menggunakan 

strategi yang dapat memunculkan rasa ingin tahu siswa, dan; (c) memberi 

arahan kepada siswa agar fokus dan menyimak kegiatan pembelajaran. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGARUH MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE ARTIKULASI 

TERHADAP HASIL BELAJAR MATERI KENAMPAKAN ALAM DAN 

SOSIAL BUDAYA PADA KELAS IV  

 

No Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat / 

Instrumen 

1.  model 

cooperative 

learning tipe 

artikulasi 

1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

2. Penyajian materi pelajaran 

3. Membentuk kelompok 

berpasangan 

4. Melakukan wawancara dengan 

teman kelompok 

5. Menyampaikan hasil 

wawancara 

6. Mengulang kembali materi yang 

belum dipahami 

7. Membuat kesimpulan 

- Siswa - Lembar 

observasi 

 

2.  aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

model 

cooperative 

learning tipe 

artikulasi 

materi Materi 

Kenampakan 

Alam dan 

Sosial Budaya 

melalui pada 

Kelas IV SD 

1. Memperhatikan apersepsi dan 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

2. Mengamati dan 

mendengarkan materi yang 

disampaikan guru. 

3. Menerima pembagian 

kelompok, dan 

mendengarkan instruksi guru 

4.  Siswa berperan sebagai 

pemberi pesan  dengan 

menyampaikan materi apa 

saja yang telah didapatnya 

- Siswa - Lembar 

observasi 
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Sampangan 01 dan penerima pesan, 

melakukan wawancara 

terhadap pasangan dengan 

membuat catatan. Lalu 

berperan sebaliknya. 

5.  Menyampaikan hasil 

wawancara dengan pasangan 

kelompoknya. 

6. Melakukan tanya jawab 

dengan guru mengenai materi 

yang belum dipahami 

7. Membuat kesimpulan materi 

yang telah dipelajari 

3.  Hasil Belajar 

dalam 

pembelajaran 

model 

cooperative 

learning tipe 

artikulasi 

materi Materi 

Kenampakan 

Alam dan 

Sosial Budaya 

melalui pada 

Kelas IV SD 

Sampangan 01 

1.2.1 Menyebutkan 

kenampakan alam 

wilayah daratan 

1.2.2 Menyebutkan 

kenampakan alam 

wilayah perairan 

1.2.3 Menjelaskan pengaruh 

kenampakan alam 

terhadap adat istiadat  

1.2.4 Menjelaskan pengaruh 

kenampakan alam 

terhadap bahasa 

1.2.5 Menjelaskan pengaruh 

kenampakan alam 

terhadap peralatan dan 

perlengkapan hidup 

manusia 

1.2.6 Menyebutkan peristiwa 

siswa Tes tertulis 
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alam yang sering terjadi 

1.2.7 Menyebutkan pengaruh 

peristiwa alam terhadap 

kehidupan sosial 
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LAMPIRAN 2 

KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI MODEL COOPERATIVE LEARNING 

TIPE ARTIKULASI 

 

Variabel X Kegiatan Indikator No. Item 

M
o
d
el

 C
o
o
p
er

a
ti

ve
 L

ea
rn

in
g

 T
ip

e 
A

rt
ik

u
la

si
 

Kegiatan 

Awal 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin 

dicapai 

1 

Kegiatan 

Inti 

 Penyajian materi pelajaran 

 Membentuk kelompok 

berpasangan 

 Melakukan wawancara dengan 

teman kelompok 

 Menyampaikan hasil 

wawancara 

 Mengulang kembali materi 

yang belum dipahami 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

Kegiatan 

Akhir 

 Membuat kesimpulan 7 

 

Kriteria penilaian: 

12,26-14 : Sangat Baik 

10,6-12,25 : Baik 

8,76-10,5 : Cukup Baik 

7-8,75  : Tidak Baik 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR OBSERVASI MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE 

ARTIKULASI 

 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester: IV/I 

Waktu  : 2x35 menit 

Pertemuan  :  

 

Petunjuk! 

Berikan tanda √ pada kolom ya atau tidak sesuai pembelajaran! 

No. Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai 

   

2. Penyajian materi pelajaran    

3. Membentuk kelompok berpasangan    

4. Melakukan wawancara dengan teman 

kelompok 

   

5. Menyampaikan hasil wawancara    

6. Mengulang kembali materi yang belum 

dipahami 

   

7. Membuat kesimpulan    

 

Semarang,     September 

2015 

Observer, 

 

 

 



147 
 

 
 

 

LAMPIRAN 4 

KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MATERI KENAMPAKAN ALAM DAN SOSIAL 

BUDAYA MELALUI MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE 

ARTIKULASI PADA KELAS IVA SD SAMPANGAN 01 

 

No Indikator Deskriptor 

1. Memperhatikan apersepsi dan 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

a. Menyiapkan alat tulis dan buku 

b. Menunjukkan sikap memperhatikan 

c. Menjawab pertanyaan apersepsi dari guru 

d. Bersikap tenang tidak mengganggu teman yang 

lain 

2. Mengamati dan mendengarkan 

materi yang disampaikan guru. 

a. Mengamati media yang ditampilkan oleh guru 

b. Mencatat materi yang penting 

c. Menanyakan hal yang belum dipahami 

d. Tidak berbuat gaduh selama pelajaran 

3. Menerima pembagian 

kelompok, dan mendengarkan 

instruksi guru 

a. Bersedia berkelompok 

b. Memperhatikan langkah-langkah yang 

disampaikan guru 

c. Kesiapan siswa dalam bekerja sama 

d. Kecekatan siswa dalam membentuk kelompok 

4. Siswa berperan sebagai 

pemberi pesan  dengan 

menyampaikan materi apa saja 

yang telah didapatnya dan 

penerima pesan, melakukan 

wawancara terhadap pasangan 

dengan membuat catatan. Lalu 

berperan sebaliknya. 

a. Bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan guru 

b. Menyampaikan kembali materi yang telah 

dipelajari kepada teman kelompok 

c. Mencatat hasil wawancara teman kelompok 

d. Mau bekerja sama dengan teman kelompoknya 

5. Menyampaikan hasil 

wawancara dengan pasangan 

kelompoknya. 

a. Membacakan hasil diskusi dengan lantang dan 

jelas 

b. Ketepatan hasil diskusi 

c. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

d. Mendengarkan tanggapan kelompok lain 

6. Melakukan tanya jawab 

dengan guru mengenai materi 

a. Menanyakan materi yang belum dipahami 

b. Menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

c. Menjawab menggunakan kalimat yang jelas 
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yang belum dipahami d. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan 

maupun jawaban dari guru dan siswa lain 

7. Membuat kesimpulan materi 

yang telah dipelajari 

a. Siswa dapat membuat kesimpulan materi 

pelajaran bersama guru 

b. Dapat memberikan tanggapan terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

c. Mencatat kesimpulan materi yang dipelajari 

d. Menyampaikan pertanyaan terhadap materi yang 

belum dipahami 
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LAMPIRAN 5 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPS MATERI KENAMPAKAN ALAM DAN SOSIAL BUDAYA MELALUI 

MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE ARTIKULASI PADA KELAS 

IVA SD SAMPANGAN 01 

Pertemuan . . . . . . . . . . 

Kelas   : IV A 

Guru   : Galuh Kusumarini S.Pd.SD 

Hari / tanggal  :   

Petunjuk: 

a. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

kriteria pengamatan! 

b. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

1. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

2. Skor 3, jika 3 deskriptor yang tampak 

3. Skor 2, jika 2 deskriptor yang tampak 

4. Skor 1, jika 1 deskriptor yang tampak 

(Arikunto, 2012: 246) 

 

No Indikator Deskriptor 
Check 

  

Jumlah 

Skor 

1. Memperhatikan apersepsi 

dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

e. Menyiapkan alat tulis dan buku 

f. Menunjukkan sikap memperhatikan 

g. Menjawab pertanyaan apersepsi dari 

guru 

h. Bersikap tenang tidak mengganggu 

teman yang lain 

  

2. Mengamati dan 

mendengarkan materi yang 

disampaikan guru. 

e. Mengamati media yang ditampilkan oleh 

guru 

f. Mencatat materi yang penting 

g. Menanyakan hal yang belum dipahami 

h. Tidak berbuat gaduh selama pelajaran 
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3. Menerima pembagian 

kelompok, dan 

mendengarkan instruksi guru 

e. Bersedia berkelompok 

f. Memperhatikan langkah-langkah yang 

disampaikan guru 

g. Kesiapan siswa dalam bekerja sama 

h. Kecekatan siswa dalam membentuk 

kelompok 

  

4. Siswa berperan sebagai 

pemberi pesan  dengan 

menyampaikan materi apa 

saja yang telah didapatnya 

dan penerima pesan, 

melakukan wawancara 

terhadap pasangan dengan 

membuat catatan. Lalu 

berperan sebaliknya. 

e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan guru 

f. Menyampaikan kembali materi yang 

telah dipelajari kepada teman kelompok 

g. Mencatat hasil wawancara teman 

kelompok 

h. Mau bekerja sama dengan teman 

kelompoknya 

  

5. Menyampaikan hasil 

wawancara dengan pasangan 

kelompoknya. 

e. Membacakan hasil diskusi dengan 

lantang dan jelas 

f. Ketepatan hasil diskusi 

g. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

h. Mendengarkan tanggapan kelompok lain 

  

6. Melakukan tanya jawab 

dengan guru mengenai 

materi yang belum dipahami 

e. Menanyakan materi yang belum 

dipahami 

f. Menjawab pertanyaan yang diajukan 

guru 

g. Menjawab menggunakan kalimat yang 

jelas 

h. Memberikan tanggapan terhadap 

pertanyaan maupun jawaban dari guru 

dan siswa lain 

  

7. Membuat kesimpulan materi 

yang telah dipelajari 

e. Siswa dapat membuat kesimpulan materi 

pelajaran bersama guru 

f. Dapat memberikan tanggapan terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

g. Mencatat kesimpulan materi yang 

dipelajari 

h. Menyampaikan pertanyaan terhadap 

materi yang belum dipahami 
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 Total skor  

 

 

Kriteria Penilaian 

Skor Minimal (k) : 1 x 7 = 7 

Skor Maksimal (m) :   4x 7= 28 

Interval (i)                   : 
                        

                   
  

                       = 28-7 = 5,25 

               4 

k + 1 (i) = 7 + 1 (5,25) = 12,25 

k + 2 (i) = 7 + 2 (5,25) = 17,5 

k + 3 (i) = 7 + 3 (5,25) = 22,75 

 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Motivasi Belajar 

Jumlah skor Kualifikasi 

>22,75s/d 28 Sangat Tinggi (ST) 

>17,5 s/d 22,75 Tinggi (T) 

>12,25 s/d 17,5 Rendah (R) 

7 s/d 12,25 Sangat Rendah (SR) 

 

      Semarang,      September 2015 

      Observer, 

  

 

 

       

  (……………………………...) 
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LAMPIRAN 6 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

IPS MATERI KENAMPAKAN ALAM DAN SOSIAL BUDAYA MELALUI 

METODE CERAMAH PADA KELAS IVB SD SAMPANGAN 01 

Pertemuan . . . . . . . . . . 

Kelas   : IV B 

Guru   : Sugiyanto Prayitno 

Hari / tanggal  :   

Petunjuk: 

a. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

kriteria pengamatan! 

b. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

1. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

2. Skor 3, jika 3 deskriptor yang tampak 

3. Skor 2, jika 2 deskriptor yang tampak 

4. Skor 1, jika 1 deskriptor yang tampak 

(Arikunto, 2012: 246) 

 

No Indikator Deskriptor 
Check 

  
Jumlah 

1. Memperhatikan apersepsi dan 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

a. Menyiapkan alat tulis dan buku 

b. Menunjukkan sikap memperhatikan 

c. Menjawab pertanyaan apersepsi dari 

guru 

d. Bersikap tenang tidak mengganggu 

teman yang lain 

  

2. Mengamati dan mendengarkan 

materi yang disampaikan guru. 

a. Mengamati media yang ditampilkan oleh 

guru 

b. Mencatat materi yang penting 

c. Menanyakan hal yang belum dipahami 

d. Tidak berbuat gaduh selama pelajaran 
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3.  menjawab pertanyaan dari guru 

tentang materi “Materi 

Kenampakan Alam dan Sosial 

Budaya” 

a. Jawaban yang diberikan sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan 

b. Menjawab pertanyaan dari guru dengan 

kalimat yang jelas. 

c. Sering menjawab pertanyaan dari guru. 

d. Menjawab pertanyaan dengan disertai 

contoh. 

  

4.  Menerima pembagian 

kelompok, dan mendengarkan 

instruksi guru 

a. Bersedia berkelompok 

b. Memperhatikan langkah-langkah yang 

disampaikan guru 

c. Kesiapan siswa dalam bekerja sama 

d. Kecekatan siswa dalam membentuk 

kelompok 

  

5. Mengerjakan Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) 

a. Bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan guru 

b. Mau bekerja sama dengan teman 

kelompoknya 

c. Mengungkapkan pendapat dalam 

kelompok 

d. Memecahkan masalah dan menarik 

kesimpulan. 

  

6. Melakukan pembahasan  LKK 

bersama guru 

a. Membacakan hasil LKK dengan lantang 

dan jelas 

b. Ketepatan jawaban LKK 

c. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

d. Mendengarkan tanggapan kelompok lain 

  

7. Membuat kesimpulan materi 

yang telah dipelajari 

a. Siswa dapat membuat kesimpulan materi 

pelajaran bersama guru 

b. Dapat memberikan tanggapan terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

c. Mencatat kesimpulan materi yang 

dipelajari 

d. Menyampaikan pertanyaan terhadap 

materi yang belum dipahami 

  

 Total Skor  
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Kriteria Penilaian 

Skor Minimal (k) : 1 x 7 = 7 

Skor Maksimal (m) :   4x 7= 28 

Interval (i)                   : 
                        

                   
  

                       = 28-7 = 5,25 

             4 

k + 1 (i) = 7 + 1 (5,25) = 12,25 

k + 2 (i) = 7 + 2 (5,25) = 17,5 

k + 3 (i) = 7 + 3 (5,25) = 22,75 

 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Motivasi Belajar 

Jumlah skor Kualifikasi 

>22,75s/d 28 Sangat Tinggi (ST) 

>17,5 s/d 22,75 Tinggi (T) 

>12,25 s/d 17,5 Rendah (R) 

7 s/d 12,25 Sangat Rendah (SR) 

 

       Semarang,      September 

2015 

       Observer, 

  

 

 

 

 (…………………………...) 
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PERANGKAT 

PEMBELAJARAN 
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SILABUS KELAS IV 

MATA PELAJARAN           : Ilmu Pengetahuan Sosial 

SEMESTER                           : I 

STANDAR KOMPETENSI : 1. Memahami sejarah,kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 

BELAJAR 
SARANA/ SUMBER PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

1.2 Mendeskrisikan 

kenampakan 

alam di 

lingkungan 

kabupaten/kota 

dan provinsi 

serta 

hubungannya 

dengan 

keragaman 

1.2.1 Menyebutkan 

kenampakan alam 

wilayah daratan 

1.2.2 Menyebutkan 

kenampakan alam 

wilayah perairan 

1.2.3 Menjelaskan 

pengaruh 

kenampakan alam 

terhadap adat 

Kenampakan alam 

dan sosial budaya 

- Memperhatikan 

apersepsi dan 

tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh 

guru. 

- Mengamati media 

dan contoh-contoh 

terkait materi 

Kenampakan alam 

dan sosial budaya 

- Melakukan diskusi 

1. Media :  

Power point tentang 

kenampakan alam 

 

2. Sumber Belajar : 

a) Standar Isi SD 

b)Sadiman,Sadad,Am

alia, Shendy. 2008. 

Ilmu pegetahuan 

sosial 4 untuk 

SD/MI 

kelas.Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

Tertulis 

Lembar 

Observasi 

 

 

 

 

2x35 menit 
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LAMPIRAN  7

sosial dan 

budaya 

 

istiadat  

1.2.4 Menjelaskan 

pengaruh 

kenampakan alam 

terhadap bahasa 

1.2.5 Menjelaskan 

pengaruh 

kenampakan alam 

terhadap peralatan 

dan perlengkapan 

hidup manusia 

1.2.6 Menyebutkan 

peristiwa alam yang 

sering terjadi 

1.2.7 Menyebutkan 

pengaruh peristiwa 

alam terhadap 

kehidupan sosial 

kelompok 

- Menyampaikan 

hasil wawancara 

dengan pasangan 

kelompoknya. 

- Melakukan tanya 

jawab dengan guru 

mengenai materi 

yang belum 

dipahami 

- Membuat 

kesimpulan materi 

yang telah 

dipelajari 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional, 

c) Hisnu P,Tanya. 

2008. Ilmu 

pegetahuan sosial 

4 untuk SD/MI 

kelas.Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional, 

d) Buku IPS 

pegangan Guru 

untuk SD/MI kelas 

IV 
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LAMPIRAN 8 

RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) 

 Satuan Pendidikan : SDN Sampangan 01 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/Semester : IVA / 1  

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit (3x Pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami sejarah,kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.2 Mendeskrisikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya 

 

C. Indikator 

1.2.1 Menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan 

1.2.2 Menyebutkan kenampakan alam wilayah perairan 

1.2.3 Menjelaskan pengaruh kenampakan alam terhadap adat istiadat  

1.2.4 Menjelaskan pengaruh kenampakan alam terhadap bahasa 

1.2.5 Menjelaskan pengaruh kenampakan alam terhadap peralatan dan 

perlengkapan hidup manusia 

1.2.6 Menyebutkan peristiwa alam yang sering terjadi 

1.2.7 Menyebutkan pengaruh peristiwa alam terhadap kehidupan sosial 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan media power point, siswa dapat menyebutkan 

kenampakan alam wilayah daratan dengan benar 

2. Melalui pengamatan media power point, siswa dapat menyebutkan 

kenampakan alam wilayah perairan dengan benar 
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3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan pengaruh kenampakan 

alam terhadap adat istiadat dengan baik 

4. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan pengaruh kenampakan 

alam terhadap bahasa dengan baik 

5. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan pengaruh kenampakan 

alam terhadap peralatan dan perlengkapan hidup manusia dengan baik 

6. Melalui pengamatan media power point dan wawancara kelompok, siswa 

dapat menyebutkan peristiwa alam yang sering terjadi dengan tepat 

7. Melalui pengamatan media power point dan wawancara kelompok, siswa 

dapat menyebutkan pengaruh peristiwa alam terhadap kehidupan social 

 

E. Materi Pokok 

Kenampakan Alam dan Sosial Budaya: 

1. Kenampakan Alam 

2. Pengaruh Kenampakan Alam Terhadap Kehidupan Sosial Budaya 

3. Pengaruh Peristiwa Alam dalam Kehidupan Sosial 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Model  : Artikulasi 

2. Metode : ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi kelas 

 

G. Langkah- Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Guru memberi salam 

b. Perwakilan siswa memimpin berdo‟a  

c. Guru melakukan presensi pada siswa 

d. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat 

belajar. 
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b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

3. Kegiatan Inti (35 menit) 

a. Elaborasi  

1) Guru menyampaiakan materi kenampakan alam dengan 

menggunakan media power point 

2) Guru membagi siswa menjadi berpasangan 

3) Guru menjelaskan peraturan bermain peran, yaitu satu siswa 

menjadi pemberi pesan tentang materi yang telah didapat 

dibeikan guru, seorang lagi menjadi penerima pesan dan 

membuat catatan kecil dibuku, dilakukan secara bergantian. 

4) Guru membimbing jalannya diskusi 

5) Guru memanggil siswa secara acak untuk menyampaikan hasil 

wawancara 

b. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan dan mengamati materi kenampakan alam 

yang disampaikan oleh guru 

2) Siswa berkelompok  secara berpasangan mendengarkan instruksi 

guru tentang aturan  bermain peran 

3) Siswa  berperan sebagai pemberi pesan  dengan menyampaikan 

materi apa saja yang telah didapatnya dan penerima pesan, 

melakukan wawancara terhadap pasangan dengan membuat 

catatan. Lalu berperan sebaliknya. 

4) Siswa membacakan hasil wawancara dengan pasangan 

kelompoknya. 

c. Konfirmasi 

1) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama-sama hasil  

diskusi 

2) Mengulas kembali materi yang belum dipahami 
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4. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a) Siswa dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

b) Kegiatan refleksi, yang dilakukan dengan menanyakan kepada siswa 

apakah kegiatan pembelajaran tadi mengasyikkan atau tidak, 

menyenangkan atau tidak, dsb. 

c) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah 

materi kenampakan alam dan sosial budaya. 

d) Penutup 

 

 

Pertemuan II 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Guru memberi salam 

b. Perwakilan siswa memimpin berdo‟a  

c. Guru melakukan presensi pada siswa 

d. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat 

belajar. 

b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

3. Kegiatan Inti (35 menit) 

a. Elaborasi  

1) Guru menyampaiakan materi pengaruh kenampakan alam terhadap 

kehidupan sosial budaya dengan menggunakan media power point 

2) Guru membagi siswa menjadi berpasangan 

3) Guru menjelaskan peraturan bermain peran, yaitu satu siswa menjadi 

pemberi pesan tentang materi yang telah didapat dibeikan guru, 
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seorang lagi menjadi penerima pesan dan membuat catatan kecil 

dibuku, dilakukan secara bergantian. 

4) Guru membimbing jalannya diskusi 

5) Guru memanggil siswa secara acak untuk menyampaikan hasil 

wawancara 

b. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan dan mengamati materi pengaruh kenampakan 

alam terhadap kehidupan sosial budaya yang disampaikan oleh guru 

2) Siswa berkelompok  secara berpasangan mendengarkan instruksi 

guru tentang aturan  bermain peran 

3) Siswa siswa berperan sebagai pemberi pesan  dengan menyampaikan 

materi apa saja yang telah didapatnya dan penerima pesan, 

melakukan wawancara terhadap pasangan dengan membuat catatan. 

Lalu berperan sebaliknya. 

4) Siswa membacakan hasil wawancara dengan pasangan 

kelompoknya. 

c. Konfirmasi 

1) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama-sama hasil  diskusi 

2) Mengulas kembali materi yang belum dipahami 

4. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a) Siswa dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

b) Kegiatan refleksi, yang dilakukan dengan menanyakan kepada siswa 

apakah kegiatan pembelajaran tadi mengasyikkan atau tidak, 

menyenangkan atau tidak, dsb. 

c) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah 

materi pengaruh kenampakan alam terhadap kehidupan sosial budaya. 

d) Penutup 

 

Petemuan III 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Guru memberi salam 
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b. Perwakilan siswa memimpin berdo‟a  

c. Guru melakukan presensi pada siswa 

d. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat 

belajar. 

b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

3. Kegiatan Inti (35 menit) 

a. Elaborasi  

1) Guru menyampaiakan materi pengaruh peristiwa alam dalam 

kehidupan sosial dengan menggunakan media power point 

2) Guru membagi siswa menjadi berpasangan 

3) Guru menjelaskan peraturan bermain peran, yaitu satu siswa menjadi 

pemberi pesan tentang materi yang telah didapat dibeikan guru, 

seorang lagi menjadi penerima pesan dan membuat catatan kecil 

dibuku, dilakukan secara bergantian. 

4) Guru membimbing jalannya diskusi 

5) Guru memanggil siswa secara acak untuk menyampaikan hasil 

wawancara 

b. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan dan mengamati materi pengaruh peristiwa 

alam dalam kehidupan sosial yang disampaikan oleh guru 

2) Siswa berkelompok  secara berpasangan mendengarkan instruksi 

guru tentang aturan  bermain peran 

3) Siswa siswa berperan sebagai pemberi pesan  dengan menyampaikan 

materi apa saja yang telah didapatnya dan penerima pesan, 

melakukan wawancara terhadap pasangan dengan membuat catatan. 

Lalu berperan sebaliknya. 
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4) Siswa membacakan hasil wawancara dengan pasangan 

kelompoknya. 

c. Konfirmasi 

1) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama-sama hasil  diskusi 

2) Mengulas kembali materi yang belum dipahami 

4. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a) Siswa dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

b) Kegiatan refleksi, yang dilakukan dengan menanyakan kepada siswa 

apakah kegiatan pembelajaran tadi mengasyikkan atau tidak, 

menyenangkan atau tidak, dsb. 

c) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah 

materi pengaruh peristiwa alam dalam kehidupan sosial. 

d) Penutup 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media :  

Power point tentang Materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya 

2. Sumber Belajar : 

a) Standar Isi SD 

b) Sadiman,Sadad,Amalia, Shendy. 2008. Ilmu pegetahuan sosial 4 untuk 

SD/MI kelas.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional, 

c) Hisnu P,Tanya. 2008. Ilmu pegetahuan sosial 4 untuk SD/MI 

kelas.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 
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LAMPIRAN 9 

RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) 

 Satuan Pendidikan : SDN Sampangan 01 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/Semester : IVB / 1 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (3x Pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami sejarah,kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.2 Mendeskrisikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya 

 

C. Indikator 

1.2.1 Menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan 

1.2.2 Menyebutkan kenampakan alam wilayah perairan 

1.2.3 Menjelaskan pengaruh kenampakan alam terhadap adat istiadat  

1.2.4 Menjelaskan pengaruh kenampakan alam terhadap bahasa 

1.2.5 Menjelaskan pengaruh kenampakan alam terhadap peralatan dan 

perlengkapan hidup manusia 

1.2.6 Menyebutkan peristiwa alam yang sering terjadi 

1.2.7 Menyebutkan pengaruh peristiwa alam terhadap kehidupan sosial 

 

D. Tujuan Pembelajaran 
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1. Melalui pengamatan media power point, siswa dapat menyebutkan 

kenampakan alam wilayah daratan dengan benar 

2. Melalui pengamatan media power point, siswa dapat menyebutkan 

kenampakan alam wilayah perairan dengan benar 

3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan pengaruh kenampakan 

alam terhadap adat istiadat dengan baik 

4. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan pengaruh kenampakan 

alam terhadap bahasa dengan baik 

5. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan pengaruh kenampakan 

alam terhadap peralatan dan perlengkapan hidup manusia dengan baik 

6. Melalui pengamatan media power point dan wawancara kelompok, siswa 

dapat menyebutkan peristiwa alam yang sering terjadi dengan tepat 

7. Melalui pengamatan media power point dan wawancara kelompok, siswa 

dapat menyebutkan pengaruh peristiwa alam terhadap kehidupan social 

 

E. Materi Pokok 

Kenampakan Alam dan Sosial Budaya: 

1. Kenampakan Alam 

2. Pengaruh Kenampakan Alam Terhadap Kehidupan Sosial Budaya 

3. Pengaruh Peristiwa Alam dalam Kehidupan Sosial 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi kelas 

G. Langkah- Langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Guru memberi salam 

b. Perwakilan siswa memimpin berdo‟a  

c. Guru melakukan presensi pada siswa 

d. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 
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a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat 

belajar. 

b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

3. Kegiatan Inti (35 menit) 

a. Elaborasi  

1) Guru menyampaiakan materi kenampakan alam dan sosial budaya 

dengan menggunakan media power point 

2) Guru melakukan tanya jawab terhadap siswa tentang materi yang 

telah diberikan 

3) Guru membagi siswa berkelompok secara berpasangan 

4) Guru memberikan LKK kepada kelompok 

5) Guru mengoreksi LKK bersama siswa 

b. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan dan mengamati materi kenampakan alam dan 

sosial budaya yang disampaikan oleh guru 

2) Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang materi yang telah 

diberikan 

3) Siswa berkelompok secara berpasangan 

4) Siswa berdiskusi dan mengerjakan LKK 

5) Siswa bersama guru mengoreksi jawaban hasil diskusi 

c. Konfirmasi 

1) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama-sama hasil  diskusi 

2) Mengulas kembali materi yang belum dipahami 

4. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a) Siswa dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

b) Kegiatan refleksi, yang dilakukan dengan menanyakan kepada siswa 

apakah kegiatan pembelajaran tadi mengasyikkan atau tidak, 

menyenangkan atau tidak, dsb. 
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c) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah. 

d) Penutup 

Pertemuan II 

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Guru memberi salam 

b. Perwakilan siswa memimpin berdo‟a  

c. Guru melakukan presensi pada siswa 

d. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat 

belajar. 

b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

3. Kegiatan Inti (35 menit) 

a. Elaborasi  

1) Guru menyampaiakan materi pengaruh kenampakan alam terhadap 

kehidupan sosial budaya dengan menggunakan media power point 

2) Guru melakukan tanya jawab terhadap siswa tentang materi yang telah 

diberikan 

3) Guru membagi siswa berkelompok secara berpasangan 

4) Guru memberikan LKK kepada kelompok 

5) Guru mengoreksi LKK bersama siswa 

b. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan dan mengamati materi pengaruh kenampakan 

alam terhadap kehidupan sosial budaya yang disampaikan oleh guru 

2) Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang materi yang telah 

diberikan 

3) Siswa berkelompok secara berpasangan 

4) Siswa berdiskusi dan mengerjakan LKK 
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5) Siswa bersama guru mengoreksi jawaban hasil diskusi 

c. Konfirmasi 

1) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama-sama hasil  diskusi 

2) Mengulas kembali materi yang belum dipahami 

4. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

b. Kegiatan refleksi, yang dilakukan dengan menanyakan kepada siswa 

apakah kegiatan pembelajaran tadi mengasyikkan atau tidak, 

menyenangkan atau tidak, dsb. 

c. Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah. 

d. Penutup 

Pertemuan III  

1. Pra Kegiatan (5 menit) 

a. Guru memberi salam 

b. Perwakilan siswa memimpin berdo‟a  

c. Guru melakukan presensi pada siswa 

d. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat 

belajar. 

b. Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

3. Kegiatan Inti (35 menit) 

a. Elaborasi  

1) Guru menyampaiakan materi pengaruh peristiwa alam terhadap 

kehidupan sosial dengan menggunakan media power point 

2) Guru melakukan tanya jawab terhadap siswa tentang materi yang 

telah diberikan 

3) Guru membagi siswa berkelompok secara berpasangan 
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4) Guru memberikan LKK kepada kelompok 

5) Guru mengoreksi LKK bersama siswa 

b. Eksplorasi 

1) Siswa mendengarkan dan mengamati materi pengaruh peristiwa 

alam terhadap kehidupan sosial yang disampaikan oleh guru 

2) Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang materi yang telah 

diberikan 

3) Siswa berkelompok secara berpasangan 

4) Siswa berdiskusi dan mengerjakan LKK 

5) Siswa bersama guru mengoreksi jawaban hasil diskusi 

c. Konfirmasi 

3) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama-sama hasil  diskusi 

4) Mengulas kembali materi yang belum dipahami 

4. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a) Siswa dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

b) Kegiatan refleksi, yang dilakukan dengan menanyakan kepada siswa 

apakah kegiatan pembelajaran tadi mengasyikkan atau tidak, 

menyenangkan atau tidak, dsb. 

c) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah. 

d) Penutup 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media :  

Power point tentang Materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya 

2. Sumber Belajar : 

a) Standar Isi SD 

b) Sadiman,Sadad,Amalia, Shendy. 2008. Ilmu pegetahuan sosial 4 

untuk SD/MI kelas.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional, 

c) Hisnu P,Tanya. 2008. Ilmu pegetahuan sosial 4 untuk SD/MI 

kelas.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 

d) Buku IPS pegangan Guru untuk SD/MI kelas IV 
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I. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : Pretest 

b. Tes dalam proses : Diskusi 

c. Tes akhir  : Postest 

2. Jenis tes 

a. Tes lisan  : Tanya jawab dan diskusi 

b. Tes tertulis : Lembar soal tes 

3. Bentuk tes  : Tertulis 

4. Instrument tes 

a. Lembar Tes Evaluasi (terlampir) 

b. Lembar Penilaian  (terlampir) 

J. Lampiran 

1. Materi Ajar 

2. Sintak Pembelajaran 

3. Kisi-Kisi Soal Pretest dan Postest 

4. Soal Pretest dan Postest 

5. Kunci Jawaban  dan Pedoman Penskoran Soal Soal Pretest dan Postest 
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Lembar Kerja Kelompok Kelas Kontrol 

Pertemuan I 

Kamu sudah tahu macam-macam kenampakan alam. Sekarang, coba kamu 

cari informasi tentang kenampakan alam di wilayah provinsimu. Kamu bisa 

menggunakan peta atau buku-buku lainnya. Kemudian, buatlah di dalam tabel 

sederhana seperti contoh berikut ini! 
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Lembar Kerja Kelompok 

Pertemuan II 

Kerjakanlah bersama kelompok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja Kelompok 

Pertemuan III 

 

Setelah mempelajari gejala-gejala alam di atas, coba sekarang kamu menjawab 

pertanyaan pertanyaan di bawah ini. 

1. Sebutkan dan jelaskan dua macam gempa bumi! 

2. Sebutkan apa saja akibat yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi! 

3. Apa saja yang dikeluarkan ketika gunung api meletus? 

4. Apa saja penyebab terjadinya banjir? 

5. Apakah di lingkunganmu pernah terjadi bencana banjir? Bagaimana 

perasaanmu waktu itu? 
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LAMPIRAN 10 

MATERI AJAR 

A. Kenampakan Alam 

1. Wilayah Daratan 

Permukaan bumi kita terdiri atas wilayah daratan dan perairan. Wilayah 

daratan meliputi gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan 

sebagainya. Wilayah perairan meliputi laut, sungai, dan danau. Bentangan alam 

berupa daratan dan perairan disebut kenampakan alam. Negara Indonesia 

merupakan negara berbentuk kepulauan. Jumlah pulau di negara kita sekitar 

18.810. Pulau merupakan suatu wilayah daratan yang luas. Satu pulau dengan 

pulau yang lain dihubungkan dengan laut ataupun selat. 

a. Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra dihubungkan Selat Sunda. 

b. Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi dihubungkan Selat Makasar. 

c. Pulau Sumatra dengan Pulau Kalimantan dihubungkan Selat Karimata. 

d. Pulau Jawa dan Pulau Bali dihubungkan Selat Bali. 

Jenis-jenis bentuk daratan di Indonesia, antara lain. 

a. Dataran rendah 

Dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian 0–200 m di atas 

permukaan laut. Dataran rendah merupakan wilayah yang paling diminati oleh 

manusia. Hal ini dikarenakan wilayahnya yang mudah dijangkau. Dataran rendah 

banyak dimanfaatkan manusia untuk kegiatan pertanian, perumahan dan 

sebagainya. 

b. Dataran tinggi 

Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 m 

di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk. Pada 

wilayah dataran tinggi juga banyak dilakukan aktivitas pertanian. Pertanian yang 

ditanam berupa teh, kopi, sayur-sayuran dan buah-buahan. 

c. Gunung 
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Gunung adalah daerah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Gunung 

terdiri atas gunung mati dan berapi. Gunung yang ada di Indonesia sangat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan pada wilayah sekitar 

gunung api merupakan wilayah yang subur. 

Selain itu, manfaat lain yang dapat diperoleh dari gunung berapi, yaitu 

1) Menghasilkan barang tambang. 

2) Sebagai objek pariwisata. 

3) Lahan subur cocok untuk kegiatan pertanian, 

4) dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pegunungan 

Pegunungan adalah daerah berbukit-bukit yang memanjang. Pegunungan 

mempunyai ketinggian lebih dari 1500 m di atas permukaan laut. Wilayah 

pegunungan yang ada di Indonesia cukup banyak. Umumnya wilayah pegunungan 

digunakan untuk tempat rekreasi. Hal ini karena pegunungan memiliki udara yang 

sejuk. Di samping itu juga banyak dilakukan kegiatan pertanian dan perkebunan. 

e. Dataran pantai 

Dataran pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Indonesia 

merupakan Negara kepulauan. Hal ini menyebabkan Indonesia banyak memiliki 

pantai. Pantai yang ada di Indonesia dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Adapun 

wisata yang datang berasal dari dalam maupun luar negeri. Wilayah pantai 

dianggap sebagai wilayah yang memiliki daya tarik. Pernahkah kalian ke pantai? 

f. Tanjung 

Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang ada di 

Indonesia jumlahnya 
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cukup banyak. Wilayah tanjung dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan. 

 

1. Wilayah Perairan 

Wilayah perairan Indonesia lebih luas dibandingkan daratan. Pulau-pulau yang 

ada di Indonesia dikelilingi oleh perairan. Jenis-jenis bentuk perairan di Indonesia, 

antara lain: 

a. Laut 

Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam. Air laut terasa asin 

karena mengandung garam. Laut yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu 

laut dangkal dan dalam. Laut dapat menghasilkan ikan, rumput laut, dan 

sebagainya. Laut yang ada di Indonesia memiliki daya tarik. 

Hal ini dapat terlihat dari banyaknya wisatawan yang datang ke laut. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian-bagian dari laut adalah sebagai berikut. 

1) Selat 

Selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Indonesia 

banyak memiliki selat. Selat-selat tersebut menghubungkan antara satu pulau 

dengan pulau lainnya. Ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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2) Teluk 

Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Pada umumnya teluk ini 

digemari oleh wisatawan. Oleh wisatawan teluk menjadi tempat wisata yang indah 

dan menarik. 

 

 

 

 

 

b. Sungai 

Sungai adalah air yang mengalir di daratan. Air sungai mengalir dari hulu 

menuju hilir. Sumber air sungai berasal dari mata air, air hujan, dan campuran. 

Jenis sungai ada yang besar serta panjang dan sempit serta pendek. Sungai dapat 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk irigasi sawah, 

pertanian, budidaya ikan dengan keramba, objek pariwisata, PLTA (Pembangkit 

Listrik Tenaga Air) bahkan ada yang digunakan untuk transportasi (angkutan). 

Sungai yang besar dan panjang dimanfaatkan untuk pelayaran, lalu lintas kapal 

dan 

sebagainya. Sungai ini banyak ditemui di Sumatra dan Kalimantan. Sungai yang 

ada di Pulau Jawa berupa sungai kecil dan pendek. Sungai di Jawa dimanfaatkan 

sebagai pengairan lahan pertanian, dan pembangkit listrik. Sungai dapat 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 
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c. Danau 

Danau merupakan cekungan berisi air yang luas. Danau biasanya 

dikelilingi oleh dataran. Danau ada dua, yaitu dibuat oleh manusia dan terbentuk 

oleh alam. Danau yang dibuat manusia disebut danau buatan. Adapun danau yang 

terbentuk oleh alam disebut danau alami. Danau memiliki ukuran yang besar dan 

kecil. Danau dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, pengairan, dan sebagainya. 

Danau ada yang terletak di dataran tinggi dan di dataran rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pengaruh Kenampakan Alam terhadap Sosial Budaya 

Mengapa manusia perlu menyesuaikan diri? Hal ini karena kehidupan 

sosial dan budaya pada setiap tempat berbeda-beda. Perbedaan tersebut ada karena 

berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut, seperti keadaan alam yang berbeda, 

peradaban, pengetahuan, dan sebagainya. 

Manusia merupakan makhluk sosial. Untuk itu, manusia selalu 

berhubungan dengan 

sesama. Manusia harus mampu menyesuaikan diri (adaptasi) di lingkungannya. 

Khususnya 

di lingkungan tempat tinggalnya. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. 

Setiap budaya memiliki kekhasan. Sebagai generasi penerus kalian harus 

melestarikan kebudayaan. Keragaman budaya yang ada di Indonesia dapat dilihat 

sebagai berikut. 

1. Bahasa 



180 
 

 
 

Suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nama bahasa 

diambil  dari nama suku bangsa tersebut. Misalnya, suku Jawa menggunakan 

bahasa Jawa. Suku bangsa di Indonesia umumnya menggunakan dua bahasa. 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa 

Indonesia digunakan untuk mempermudah komunikasi. 

2. Adat Istiadat 

Adat istiadat masing-masing suku bangsa berbeda-beda. Adat istiadat setiap 

suku bangsa dipertahankan. Adat istiadat tersebut berupa upacara pernikahan, 

kelahiran, kematian dan sebagainya. Sebagai contoh pada masyarakat Bali 

terdapat upacara Ngaben. Ngaben adalah acara pembakaran mayat di Bali bagi 

masyarakat beragama Hindu. 

3. Kesenian 

Bentuk-bentuk kesenian daerah di Indonesia cukup beragam. Kesenian tersebut 

seni tari, seni musik, lagu-lagu daerah, dan lain-lain. Masing-masing provinsi 

memiliki keunikan ragam kesenian 

4. Peralatan dan Perlengkapan Hidup Manusia 

Peralatan dan perlengkapan hidup manusia antara lain berupa pakaian, 

perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata dan alat transportasi. Peralatan dan 

perlengkapan hidup manusia juga dipengaruhi oleh keadaan alam di mana mereka 

tinggal. Manusia banyak memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya untuk 

membuat peralatan dan perlengkapan hidup. 

a. Pakaian 

Manusia banyak memanfaatkan tumbuhan dan hewan di sekitarnya untuk 

memenuhi kebutuhan sandangnya. Seperti bulu domba, bulu burung, kulit buaya 

ataupun dedaunan. Pada zaman dahulu manusia langsung mengenakan 

bahanbahan tersebut untuk menutup tubuh. Seiring dengan perkembangan 

pengetahuan, manusia mengolah terlebih dahulu bahan-bahan alam tersebut 

menjadi kain. Baru setelah itu dijahit dan dibentuk pakaian. Tidak hanya pakaian, 

aksesoris lainnya seperti tas, topi ataupun sepatu juga dibuat dari bahan di 

lingkungan sekitar. 

Kondisi alam juga berpengaruh pada ketebalan baju yang dikenakan 

manusia. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, lebih sering 
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mengenakan baju tebal. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah kota atau 

pantai yang panas lebih sering menggunakan baju yang tipis dan mudah menyerap 

keringat. 

b. Rumah 

Tak ubahnya seperti pakaian, manusia dalam membuat rumah juga 

dipengaruhi oleh kondisi alam. Baik dalam hal bentuknya maupun bahan 

pembuatannya. Bahkan tempat membangun dan arah pintu rumah juga 

dipengaruhi kondisi alam. Rumah-rumah di daerah yang jauh dari kota terbuat 

dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Seperti kayu, bambu dan dedaunan untuk 

atapnya. Di daerah pantai masyarakatnya membuat rumah panggung agar tidak 

terkena 

air laut. Di tempat yang banyak binatang buas juga dibangun rumah panggung. 

Bentuk atap rumah pun juga demikian. Perhatikan beberapa contoh rumah adat di 

Indonesia berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika kita perhatikan bentuk atap beberapa rumah adat di atas hamper sama. 

Namun sebenarnya atap rumah-rumah tersebut mirip dengan perahu yang dibalik. 

Mengapa mirip perahu? Dahulu masyarakat kita terkenal sebagai pelaut yang 

ulung. Perahu merupakan bagian paling penting dari kehidupan mereka. Karena 

itu bentuk perahu diabadikan dalam bentuk atap bangunan khas Indonesia. 
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Selain dipengaruhi oleh kondisi alam, pembanguan rumah juga 

dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Di Kalimantan Tengah, orang Dayak 

membangun desa di pinggir aliran sungai. Mereka percaya bahwa air sungai dari 

hulu membawa rahmat dari Tuhan. Mereka juga percaya bahwa sungai juga dapat 

menghanyutkan roh-roh jahat ke muara. Di Bali, masyarakatnya membangun 

rumah atau desa tidak sembarang tempat. Mereka percaya setiap wilayah di bumi 

ini mempunyai arti tertentu. Ada tempat yang baik untuk didiami, ada juga yang 

tidak. 

c. Alat transportasi 

Kondisi alam juga berpengaruh pada alat trasportasi yang digunakan 

manusia. Daerah-daerah yang belum dibangun jalan raya sulit dijangkau dengan 

kendaraan seperti di kota. Pesawat pun tidak dapat sembarangan bisa memasuki 

daerah-daerah seperti ini. Pesawat yang digunakan adalah pesawat khusus yang 

dinamakan pesawat perintis. Di daerah yang berbukit-bukit, masyarakatnya masih 

banyak menggunakan kuda sebagai alat transportasi. Seperti di daerah Gunung 

Bromo, Jawa Timur. Di Kalimantan yang masih penuh dengan hutan lebat, namun 

banyak sungai, transportasi utama mereka adalah transportasi air. Mereka 

menggunakan berbagai jenis perahu dan rakit untuk segala kebutuhan 

pengangkutan. Ke sekolah, ke kantor pemerintahan atau ke tempat lainnya mereka 

gunakan perahu. Sungai juga menjadi jalur untuk mengangkut berbagai hasil 

bumi. Bahkan pasar pun juga dibuat di atas sungai. Pasar seperti ini dikenal 

dengan sebutan pasar apung. 
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d. Senjata dan alat-alat rumah tangga 

Banyak senjata yang digunakan masyarakat dibuat dari bahan yang ada di 

sekitar mereka. Seperti panah dan tombak. Setelah mengenal logam, masyarakat 

menempa besi menjadi berbagai macam senjata. Seperti pisau, belati dan pedang. 

Demikian pula dalam membuat alat-alat rumah tangga. Banyak yang 

memanfaatkan bahan yang ada di alam. Seperti tanah liat untuk membuat 

tempayan dan pot bunga. Kayu dan bambu untuk membuat meja, kursi, almari dan 

perabot rumah tangga lainnya. Daun-daun pun juga dianyam menjadi tikar dan 

atap rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Makanan 

Apa makanan pokok di daerahmu? Di Indonesia sebagian besar 

penduduknya makan nasi 

sebagai makanan pokok. Di beberapa tempat seperti di Papua makanan pokok 

mereka adalah sagu. Sedangkan di Madura, makanan pokok mereka adalah 

jagung. Makanan, baik makanan pokok maupun yang lainnya tak lepas dari 

potensi alam yang ada di setiap daerah. Di daerah-daerah pantai misalnya, ikan 

laut merupakan menu utama masyarakat yang ada di sana. 
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f. Pengetahuan 

Manusia dengan akal yang diberikan oleh Tuhan, belajar banyak hal dari 

alam. Para nelayan memiliki pengetahuan berlayar, menangkap ikan dan membuat 

garam. Selain itu mereka juga memiiliki pengetahuan tentang rasi bintang dan 

menggunakannya sebagai petunjuk arah. Rasi bintang juga digunakan para petani 

untuk mengetahui musim dan menentukan tanaman yang cocok. Petani selain 

memiliki pengetahuan rasi bintang juga memiliki pengetahuan bercocok tanam 

dan pengairan. Masyarakat Bali terkenal dengan teknik mengairi sawah yang 

disebut Subak. Subak merupakan kerja sama membuat saluran air. Dengan cara ini 

semua petani dapat mengairi sawahnya secara merata. Tidak ada yang merasa 

dirugikan. 

g. Sistem kemasyarakatan 

Sistem kemasyarakatan meliputi kelompok atau organisasi, hubungan 

kekerabatan, peraturan-peraturan dan hukum. Masyarakat untuk maksud tertentu 

biasanya membentuk kelompok-kelompok atau organisasi tertentu. Organisasi 

tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau anggotanya. Misalnya 

di daerah pedesaan terdapat Koperasi Unit Desa yang mengurus kepentingan dan 

kebutuhan para petani. Di kampung nelayan terdapat Koperasi Nelayan yang 

mengurus kepentingan dan kebutuhan para nelayan. Di dalam masyarakat selain 

terdapat kelompok atau organisasi juga terdapat peraturan-peraturan atau hukum 

baik tertulis ataupun tidak. Peraturan ini juga tidak lepas dari pengaruh keadaan 

alam. Sebagai contoh masyarakat Kampung Naga di Jawa Barat melarang 

siapapun untuk masuk 

hutan. Apalagi mengambil tumbuhan atau hewan dari hutan itu. Untuk kebutuhan 

sehari-hari, masyarakat Kampung Naga membuat hutan buatan, yang mereka 

sebut Leuweng Pajegan. Itulah sebabnya Kampung Naga, selalu asri dan sejuk. 
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C. Peristiwa Alam dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial 

Peristiwa alam sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa alam 

ada yang merugikan dan menguntungkan. Peristiwa alam atau yang telah dikenal 

dengan bencana alam. Peristiwa alam yang terjadi memengaruhi kehidupan sosial. 

Peristiwa bukan hanya berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Akan tetapi, 

peristiwa alam juga berpengaruh terhadap lingkungan alam. Peristiwa-peristiwa 

alam yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial, antara lain 

a. Banjir 

Banjir merupakan peristiwa alam yang terjadi pada musim hujan. Faktor 

penyebab banjir karena alam dan ulah manusia. Banjir karena faktor alam berupa 

curah hujan yang tinggi. Banjir karena faktor manusia berupa membuang sampah 

sembarangan, penebangan pohon, dan sebagainya. Peristiwa banjir berpengaruh 

terhadap kehidupan sosial. Contohnya rumah-rumah banyak terendam, 

menimbulkan penyakit, bahkan kadang menimbulkan korban jiwa. Selain itu, 

aktivitas masyarakat akan lumpuh jika banjir tidak surut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Gempa bumi 

Gempa bumi adalah getaran pada permukaan bumi yang berasal dari 

dalam bumi. Gempa bumi sering terjadi di Indonesia. Kekuatan getaran gempa 

bumi diukur dengan skala Richter. 

Gempa bumi di bagi menjadi dua jenis, yaitu 

1) Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergeseran lapisan 

permukaan bumi. Gempa ini dapat terjadi di daratan dan laut. 
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2) Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi di sekitar gunung api yang akan 

meletus. Gempa ini hanya terasa di daerah sekitar gunung tersebut.  

Gempa bumi berkekuatan lemah biasanya tidak menimbulkan banyak 

kerugian. Lain 

halnya dengan gempa bumi berkekuatan besar. Seringkali dapat menimbulkan 

kerugian. Seperti kehilangan tempat tinggal, korban jiwa dan sebagainya. Gempa 

yang terjadi di laut dapat menimbulkan gelombang tsunami. 

 

c. Gunung meletus 

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki gunung api. Gunung 

api di Indonesia 

tersebar di Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hanya 

Kalimantan yang tidak memiliki gunung api. 

Gunung api menimbulkan bahaya. Seperti awan panas, hujan abu, banjir 

lahar, dan sebagainya. Selain itu, gunung api juga mendatangkan manfaat. 

Manfaatnya adalah tanah menjadi subur. Kesuburan tanah tersebut digunakan 

masyarakat untuk kegiatan pertanian. 

d. Tanah longsor 

Tanah longsor sering terjadi pada musim hujan. Akhir-akhir ini, wilayah-

wilayah di Indonesia sering mengalami tanah longsor. Faktor penyebabnya berupa 

penebangan hutan secara liar. Hal ini mengakibatkan tanah menjadi gundul. 

Tanah yang gundul pada saat hujan mudah longsor. Adapun penyebabnya 

tanaman yang berfungsi sebagai penyerap air sudah tidak ada. 
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Tanah longsor yang terjadi dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang 

dirasakan masyarakat berupa korban jiwa, harta benda, dan sebagainya. Tanah 

longsor banyak terjadi pada daerah yang berlereng. 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 11 

 

Sintak Model Artikulasi  

 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran Artikulasi sebagai berikut: 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

2. Guru menyajikan materi sebagaimana biasa. 

3. Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan dua 

orang. 

4. Suruhlah seorang dari pasangan tersebut menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru,dan pasangannya mendengarkan sambil membuat catatan-

catatan kecil, kemudian bergantian peran, begitu juga kelompok lainnya. 

5. Suruh siswa secara bergiliran/ diacak menampaikan wawancaranya dengan 

temannya,sampai sebagian besar siswa sudah menyampaikan hasil 

wawancaranya. 

6. Guru mengulangi/menjelaskan kembali materi yang belum dipahami siswa. 

7. Kesimpulan/penutup 

 

(Aqib, 2011:22) 
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LAMPIRAN 12 

Sintak Metode Ceramah 

 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran metode ceramah sebagai berikut: 

1. Menciptakan kondisi belajar siswa 

2. Penyajian materi pelajaran metode ceramah 

3. Melakukan tanya jawab materi  

4. Membentuk kelompok belajar 

5. Mengerjakan tugas terkait materi yang telah dipelajari 

6. Memberikan pembahasan tugas bersama siswa 

7. Kesimpulan/Penutup 
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LAMPIRAN 13 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Nama Sekolah  : SDN Sampangan 01   Jumlah Soal : 40 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  Bentuk Soal :Tes Tertulis 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar 

Kompetensi 

Kls/ 

Smt 
Kompetensi Dasar Indikator 

Teknik 

Penilaian 
Ranah 

Bentuk 

Soal 
Nomor Soal 

1. Memahami 

sejarah,kenampaka

n alam, dan 

keragaman suku 

bangsa di 

lingkungan 

kabupaten/kota dan 

provinsi 

 

 

IV/1 1.2 Mendeskrisikan 

kenampakan alam 

di lingkungan 

kabupaten/kota dan 

provinsi serta 

hubungannya 

dengan keragaman 

sosial dan budaya 

1.2.1 Menyebutkan 

kenampakan alam 

wilayah daratan 

1.2.2 Menyebutkan 

kenampakan alam 

wilayah perairan 

1.2.3 Menjelaskan 

pengaruh 

Tes 

tertulis 

Kognitif 

 

 

 

 

 

 

 

-pilihan 

ganda 

 

 

 

  

 

 

1, 2, 3, 24, 29, 

38, 39 

 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 

27, 28 

 

 

10, 11, 15, 16, 
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  kenampakan alam 

terhadap adat 

istiadat  

1.2.4 Menjelaskan 

pengaruh 

kenampakan alam 

terhadap bahasa 

1.2.5 Menjelaskan 

pengaruh 

kenampakan alam 

terhadap peralatan 

dan perlengkapan 

hidup manusia 

1.2.6 Menyebutkan 

peristiwa alam yang 

sering terjadi 

1.2.7 Menyebutkan 

pengaruh peristiwa 

alam terhadap 

 

 

 

 

17, 19 

 

 

 

 

 

12, 13, 30 

 

 

 

 

 

 

26, 31, 32, 33, 

40 
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kehidupan sosial  

 

34, 35, 36, 37 

 

 

 

 

18, 20, 23, 25 

21, 22 
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LAMPIRAN 14 

SOAL UJICOBA 

Nama   :………………   Kelas  

 :……………… 

Hari/Tanggal :………………   Mapel 

 :……………... 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di 

depan jawaban yang paling benar ! 

1. Berikut ini yang merupakan kenampakan alam adalah .... 

a. rumah  

b. gunung  

c. sawah  

d. Bendungan 

2. Di Provinsi Bali terdapat gunung …. 

a. Tinombala  

b. Krakatau  

c. Agung  

d. Kalung 

3. Berikut ini yang termasuk kenampakan alam wilayah daratan adalah …. 

a. danau  

b. sungai  

c. teluk  

d. delta 

4. Daratan yang menjorok ke lautan disebut …. 

a. teluk  

b. tanjung  

c. selat  

d. delta 

5. Skala Richter merupakan satuan untuk mengukur .... 

a. kedalaman banjir  

b. panas bumi  
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c. kecepatan angin  

d. kekuatan gempa 

6.  Usaha memelihara ikan di pantai disebut …. 

a. tambak  

b. rawa  

c. kolam  

d. waduk 

7. Penduduk yang ada di dataran tinggi kebanyakan bekerja sebagai …. 

a. nelayan  

b. petani 

c. pedagang 

d. karyawan pabrik 

8. Kegiatan perkebunan yang dilakukan di daerah dataran rendah adalah …. 

a. perkebunan kopi  

b. perkebunan teh  

c. perkebunan cengkeh  

d. perkebunan tebu 

9. Berikut ini yang termasuk kenampakan sosial budaya adalah .... 

a. rawa  

b. delta  

c. sabana  

d. pekerjaan 

10. Tanaman yang cocok di dataran tinggi adalah .... 

a. tebu  

b. padi  

c. teh  

d. kelapa 

11. Berikut ini yang termasuk kenampakan alam wilayah perairan adalah .... 

a. delta  

b. rawa  

c. gunung  
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d. tanjung 

12. Berikut ini yang bukan menjadi penyebab banjir adalah .... 

a. penggundulan hutan 

b. terasering 

c. ladang berpindah 

d. pembuangan limbah ke sungai 

13. Sungai Batanghari terdapat di provinsi …. 

a. NAD  

b. Jambi  

c. Kalimantan Selatan  

d. Jawa Tengah 

14. Berikut ini yang tidak termasuk bencana alam adalah .... 

a. banjir  

b. gunung meletus  

c. pesawat jatuh  

d. gempa bumi 

15. Keuntungan dari adanya gunung meletus adalah .... 

a. pemandangannya indah  

b. tanah menjadi subur  

c. sawah menjadi rusak  

d. curah hujan meningkat 

16. Sungai yang banyak dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan pasar apung 

terdapat di daerah .... 

a. Kalimantan  

b. Jawa  

c. Papua  

d. Sulawesi 

17. Berikut ini yang merupakan ciri masyarakat di pegunungan adalah .... 

a. sebagian besar bekerja sebagai nelayan 

b. mudah mendapat pengaruh budaya dari luar 

c. sebagian besar bekerja sebagai pedagang 
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d. sulit mendapat pengaruh budaya dari luar 

18. Laut yang terletak di antara dua pulau disebut …. 

a. selat  

b. teluk  

c. tanjung  

d. ujung 

19. Gempa yang disebabkan oleh gunung berapi disebut …. 

a. gempa tektonik  

b. tsunami  

c. gempa vulkanik  

d. gempa patahan 

20. Mata pencaharian masyarakat di tepi pantai pada umumnya sebagai …. 

a. petani  

b. pedagang 

c. nelayan 

d. pelukis 

21. Kebiasaan membuang sampah di sungai akan menyebabkan …. 

a. penyakit  

b. tanah longsor 

c. gempa bumi 

d. banjir 

22. Udara yang bersih dan segar pada umumnya kita rasakan di daerah …. 

a. industri  

b. wisata  

c. perkotaan  

d. pedesaan 

23. Pantai Carita yang menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia terdapat di 

provinsi .... 

a. Jawa Timur 

b. Bangka 

c. Nusa Tenggara Timur 
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d. Banten 

24. Air di lautan memiliki rasa yang khas, karena mengandung …. 

a. garam  

b. rumput laut  

c. batu karang  

d. pasir 

25. Gunung Rinjani terdapat di provinsi …. 

a. NTB  

b. NTT  

c. NAD  

d. DKI 

26. Sungai adalah ... . 

a. tanah basah yang selalu digenangi air dan ditumbuhi tanaman 

b. cekungan yang cukup luas di permukaan bumi yang digenangi oleh air 

c. batas antara daratan dan lautan 

d. sumber air yang mengalir di daratan dan bermuara ke lautan 

27. Contoh perilaku yang menjaga lingkungan adalah .... 

a. membuang sampah di tempat yang disediakan 

b. membuang sampah rumah tangga ke selokan 

c. menebang pohon di hutan secara liar 

d. membuang limbah pabrik di sungai 

28. Batas antara daratan dan lautan disebut .... 

a. pantai  

b. gunung  

c. danau  

d. lembah 

29.Persediaan air bersih semakin berkurang. Salah satu penyebabnya adalah .... 

a. masyarakat rajin menanami lahan yang gundul 

b. orang tidak menebangi pohon-pohon di hulu sungai 

c. pohon-pohon di hutan habis ditebang 

d. masyarakat meninggalkan kebiasaan perladangan berpindah 
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30. Gunung yang masih aktif dapat menghasilkan barang-barang tambang. Salah 

satu contohnya adalah .... 

a. batu  

b. kayu  

c. jagung  

d. ikan 

31. Dataran Tinggi Alas terdapat di daerah .... 

a. Nangroe Aceh Darussalam 

b. Sumatera Utara 

c. Nusa Tenggara Barat 

d. Jawa Barat 

32. Wilayah yang daratannya berada pada ketinggian antara 0 – 200 meter disebut 

.... 

a. dataran rendah  

b. pegunungan 

c. dataran tinggi 

d. Perbukitan 

33. Aliran sungai yang luas dan dalam dapat digunakan untuk sarana …. 

a. komunikasi  

b. pemancingan  

c. transportasi  

d. hiburan 

34. Bagian dataran tinggi yang bergunung-gunung yang tingginya mencapai lebih 

dari 700 meter di atas permukaan laut disebut.... 

a. perbukitan  

b. dataran tinggi 

c. lembah 

d. pegunungan 

35. Menanam sayur-sayuran seperti kol, wortel, dan buncis biasanya dilakukan 

oleh penduduk yang tinggal .... 

a. di daerah perkotaan 
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b. di sekitar pantai yang landai 

c. di daerah pegunungan dan dataran tinggi 

d. di daerah dengan padang rumput luas 

36. Danau Toba terdapat di daerah .... 

a. Sumatera Utara 

b. Nangroe Aceh Darussalam 

c. Sumatera Selatan 

d. Lampung 

37.  Gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lapiasan bumi disebut gempa 

.... 

a. runtuhan 

b. tektonik  

c. susulan  

d. vulkanik 

38. Cairan yang sangat panas yang keluar dari perut bumi pada waktu gunung 

berapi meletus disebut .... 

a. lahar  

b. magma  

c. lava  

d. pasir 

 

 

39.  

 

 

 

Berikut ini merupakan manfaat dari waduk sesuai tabel di atas adalah …. 

a. 1, 2, 5  

b. 2, 3, 4  

c. 1, 2, 4 

d. 3, 4, 5 
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40. Berikut ini merupakan perilaku manusia yang dapat merusak alam dan 

lingkungan adalah …. 

a. Membakar atau menebang hutan secara liar 

b. Mencemari udara dengan asap 

c. Membuang sampah dan limbah sembarangan 

d. Membuat terasering 
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Kunci Jawaban Soal Uji Coba 

 

 

1. B 

2. C 

3. D 

4. B 

5. A 

6. A 

7. B 

8. D 

9. D 

10. C 

11. B 

12. B 

13. B 

14. C 

15. B 

16. A 

17. D 

18. A 

19. C 

20. C 

21. D 

22. D 

23. D 

24. A 

25. A 

26. D 

27. A 

28. D 

29. A 

30. C 

31. A 

32. A 

33. A 

34. C 

35. D 

36. C 

37. A 

38. B 

39. C 

40. D 
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Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 X 100 

 

Teknik Penskoran : 

Pilihan Ganda 

Bobot @ soal = 1 

Skor maks  = 40 x 1 = 40 
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LAMPIRAN 15 

NILAI UJI COBA SOAL 

 

NO INISIAL SISWA NILAI 

1 Adm 95 

2 Ang 77.5 

3 A U S 77.5 

4 Ans 60 

5 Arm  67.5 

6 C Y A 65 

7 C A 70 

8 D H 70 

9 D R 82.5 

10 frd 85 

11 Fzn 70 

12 Gns 50 

13 Hfs 75 

14 K P S 32.5 

15 Mrn 72.5 

16 Mr 82.5 

17 Msy 62.5 

18 N P 70 

19 Nn 45 

20 Nzr 27.5 

21 N C  60 

22 Nvt 62.5 

23 Nrl 30 

24 Rmd 57.5 

25 S G  75 

26 Slv 50 
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27 Tto 27.5 

28 V. A 75 

29 W S 65 

30 W T N 40 
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LAMPIRAN 16 

LEMBAR KERJA SISWA 
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LAMPIRAN 17 

UJI VALIDITAS SOAL  

 

Cara menghitung validitas butir soal tes dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengkorelasikan antara skor total dengan skor butir soal ke dalam rumus : 

q

p

S

MM
r

t

tp

pbis


    

Keterangan : 

rpbis   = koefisien korelasi biserial 

= rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

= rata-rata skor total 

  = standar deviasi skor total 

  = proporsi siswa yang menjawab benar pada tiap butir soal  

 (p= banyaknya siswa  yang benar) 

  Jumlah seluruh siswa 

  = proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

 (q= 1- p) 

Kriteria validitas dapat dilihat sebagai berikut: 

0,00≤ rpbis ≤ 0,20  = validitas sangat rendah  

0,21 ≤ rpbis
 
< 0,40 = validitas rendah  

0,41 ≤ rpbis < 0,60 = validitas sedang  

0,61 ≤ rpbis
 
< 0,80 = validitas tinggi  

0,81 ≤ rpbis < 1,00  = validitas sangat tinggi  

(Arikunto, 2012: 89) 

 

 

 

 

pM

tM

tS

p

q
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Peneliti memberikan contoh perhitungan pada soal no. 1, untuk soal no. 2 dan 

seterusnya di hitung dengan cara yang sama. 

No Butir soal no.1 (X) 
Skor total 

(Y) 
 2 Xy 

1 1 38 1444 38 

2 1 31 961 31 

3 1 31 961 31 

4 0 24 576 0 

5 1 27 729 27 

6 1 26 676 26 

7 1 28 784 28 

8 1 28 784 28 

9 1 33 1089 33 

10 1 34 1156 34 

11 1 28 784 28 

12 1 20 400 20 

13 1 30 900 30 

14 1 13 169 13 

15 1 29 841 29 

16 1 33 1089 33 

17 0 25 625 0 

18 1 28 784 28 

19 1 18 324 18 

20 0 11 121 0 

21 1 24 576 24 

22 0 25 625 0 

23 0 12 144 0 

24 1 23 529 23 

25 1 30 900 30 
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26 0 20 400 0 

27 0 11 121 0 

28 1 30 900 30 

29 0 26 676 0 

30 0 16 256 0 

Jumlah 21 752 20234 582 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

  =
                                               

                                             
 

=               = 27,71 

 

  =
                  

                
   

=             = 25,07 

 

  =  
                                          

                
 

=    = 0,7 

 =  −  = 0,3 

   =  √
2 2   

     

  

 

  
 = 7,01 

rpbis = 
2     2    

    
 √

   

   
 

= 0,577 

Pada α = 5% dengan n = 30 diperoleh rtabel = 0,422 

Dari perhitungan butir no. 1 tersebut, rpbis > rtabel, maka soal no. 1 dinyatakan 

valid. 

582 

21 

752 

30 

21 

30 
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Perhitungan validitas soal uji coba 
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LAMPIRAN 18 

UJI REABILITAS SOAL UJI COBA 

   = (
 

 −  
)(

S2  −    

S2
) 

Keterangan : 

     = reliabilitas tes secara keseluruhan 

  = proporsi peserta tes yang menjawab item dengan benar 

   = proporsi peserta tese yang menjawab salah (q=1-p) 

     = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n  = banyaknya item/butir soal 

 2  = standar deviasi dari tes  

(Arikunto, 2012: 100-101) 

Kriteria reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut: 

0,00≤ r
11 

≤ 0,20  = reliabilitas sangat rendah  

0,21 ≤ r
11 

< 0,40 = reliabilitas rendah  

0,41 ≤ r
11 

< 0,60 = reliabilitas sedang  

0,61 ≤ r
11 

< 0,80 = reliabilitas tinggi  

0,81 ≤ r
11 

< 1,00  = reliabilitas sangat tinggi  

(Arikunto, 2012: 89) 

 

Peneliti mengambil contoh untuk p dan q diambil dari butir soal no. 1 

Diketahui  

n= 30 

  =  
    𝑎         𝑎       𝑎 𝑎     𝑎   𝑎 𝑎     

 𝑎  𝑎   𝑎     𝑎 
 

= 
2 

  
 = 0,7 

 =  −  = 0,3 
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pq = 0,7 x 0,3 

= 0,21       = 7,59 

   =  √
2 2   

     

  

 

  
 = 7,01  

 2 = (7,01)
2 = 

49,129 

   = (
 

 −  
) (

S2  −    

S2
) 

= (
  

    
) (

    2      

    2 
) 

= 0,867 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas diperoleh harga r
11 

sebesar 0.861 harga r
11 

tersebut terletak pada interval 0,80 ≤ r
11 

< 1,00 termasuk kategori reliabilitas 

tinggi. 
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Perhitungan Reabilitas Soal Uji Coba 
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LAMPIRAN 19 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL UJI COBA 

P =
B

JS
 

       (Arikunto, 2012: 223) 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria taraf kesukaran dapat dilihat sebagai berikut: 

0,00≤ TK≤ 0,30  = taraf kesukaran kriteria sukar  

0,31≤ TK≤ 0,70 = taraf kesukaran kriteria sedang 

0,71 ≤ TK
 
≤ 1,00 = taraf kesukaran kriteria mudah 

(Arikunto, 2012: 225). 

Peneliti memberikan contoh perhitungan pada soal no. 1, untuk soal no. 2 dan 

seterusnya di hitung dengan cara yang sama. 
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No Butir soal no.1 (X) 

1 1 

2 1 

3 1 

4 0 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

Jumlah A 14 

 

No. Butir soal no.1 (X) 

16 1 

17 0 

18 1 

19 1 

20 0 

21 1 

22 0 

23 0 

24 1 

25 1 

26 0 

27 0 

28 1 

29 0 

30 0 

Jumla

h B 
7 
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Keterangan: 

Mudah =14 

Sedang =22 

Sukar   = 4 

B= banyak siswa yang mejawab betul 

= 21 

JS= jumlah siswa peserta tes 

= 30 

 

P =
B

JS
 

P =
2 

  
 

P =0,70 

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran dengan 

kriteria sedang. 

Berikut hasil analisis taraf kesukaran soal untuk seluruh soal uji coba. 
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LAMPIRAN 20 

PERHITUNGAN DAYA BEDA SOAL UJI COBA 

 

 

D = 
  

  
 - 

  

  
 =    -    

 

Keterangan : 

D = indeks diskriminasi 

   = banyaknya peserta kelompok atas 

  = banyaknya peserta kelompok bawah 

  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 

  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar 

  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (P adalah indeks 

kesukaran) 

  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Berikut contoh perhitungan daya beda untuk soal no.1. untuk perhitungan no.2 

dan seterusnya dihitung dengan cara yang sama 
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No Butir soal no.1 (X) 

1 1 

2 1 

3 1 

4 0 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

Jumlah A 14 

 

No. Butir soal no.1 (X) 

16 1 

17 0 

18 1 

19 1 

20 0 

21 1 

22 0 

23 0 

24 1 

25 1 

26 0 

27 0 

28 1 

29 0 

30 0 

Jumla

h B 
7 
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Jumlah A+B = 21 

  =  
    𝑎         𝑎       𝑎 𝑎     𝑎   𝑎 𝑎     

 𝑎  𝑎   𝑎     𝑎 
 

   = 
  

  
 = 0,93 

   = 
 

  
 = 0,47 

D =    -     

= 0,93- 0,47 = 0,46  

Kriteria yang digunakan yakni:  

D  =  0,00 - 0,20 : berarti jelek  

D  =  0,21 - 0,40 : berarti cukup   

D  =  0,41 - 0,70 : berarti baik  

D  =  0,71 - 1,00 : berarti baik sekali  

D  = negatif : semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja (Arikunto, 2012: 228–232). 

Indeks diskriminasi (D) untuk soal no. 1 untuk menunjukkan angka 0,46. Dilihat 

dari klasifikasinya indeks tersebut termasuk dalam klasifikasi baik. 
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Perhitungan Daya Beda Soal Uji Coba 
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LAMPIRAN 21 

SOAL PRETEST / POSTEST 

Nama   :………………   Kelas  

 :……………… 

Hari/Tanggal :………………   Mapel 

 :……………... 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di 

depan jawaban yang paling benar ! 

1. Berikut ini yang merupakan kenampakan alam adalah .... 

a. rumah  

b. gunung  

c. sawah  

d. Bendungan 

2. Di Provinsi Bali terdapat gunung …. 

a. Tinombala  

b. Krakatau  

c. Agung  

d. Kalung 

3. Kegiatan perkebunan yang dilakukan di daerah dataran rendah adalah …. 

a. perkebunan kopi  

b. perkebunan teh  

c. perkebunan cengkeh  

d. perkebunan tebu 

4.   

 

 

 

Berikut ini merupakan manfaat dari waduk sesuai tabel di atas adalah …. 

a. 1, 2, 5  

b. 2, 3, 4  
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c. 1, 2, 4 

d. 3, 4, 5 

5. Berikut ini yang termasuk kenampakan alam wilayah perairan adalah .... 

a. delta  

b. rawa  

c. gunung  

d. tanjung 

6. Berikut ini yang bukan menjadi penyebab banjir adalah .... 

a. penggundulan hutan 

b. terasering 

c. ladang berpindah 

d. pembuangan limbah ke sungai 

7. Sungai Batanghari terdapat di provinsi …. 

a. NAD  

b. Jambi  

c. Kalimantan Selatan  

d. Jawa Tengah 

8. Berikut ini yang tidak termasuk bencana alam adalah .... 

a. banjir  

b. gunung meletus  

c. pesawat jatuh  

d. gempa bumi 

9. Keuntungan dari adanya gunung meletus adalah .... 

a. pemandangannya indah  

b. tanah menjadi subur  

c. sawah menjadi rusak  

d. curah hujan meningkat 

10. Berikut ini yang merupakan ciri masyarakat di pegunungan adalah .... 

a. sebagian besar bekerja sebagai nelayan 

b. mudah mendapat pengaruh budaya dari luar 

c. sebagian besar bekerja sebagai pedagang 
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d. sulit mendapat pengaruh budaya dari luar 

11. Mata pencaharian masyarakat di tepi pantai pada umumnya sebagai …. 

a. petani  

b. pedagang 

c. nelayan 

d. pelukis 

12. Kebiasaan membuang sampah di sungai akan menyebabkan …. 

a. penyakit  

b. tanah longsor 

c. gempa bumi 

d. banjir 

13. Pantai Carita yang menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia terdapat di 

provinsi .... 

a. Jawa Timur 

b. Bangka 

c. Nusa Tenggara Timur 

d. Banten 

14. Batas antara daratan dan lautan disebut .... 

a. pantai  

b. gunung  

c. danau  

d. lembah 

15.Persediaan air bersih semakin berkurang. Salah satu penyebabnya adalah .... 

a. masyarakat rajin menanami lahan yang gundul 

b. orang tidak menebangi pohon-pohon di hulu sungai 

c. pohon-pohon di hutan habis ditebang 

d. masyarakat meninggalkan kebiasaan perladangan berpindah 

16. Gunung yang masih aktif dapat menghasilkan barang-barang tambang. Salah 

satu contohnya adalah .... 

a. batu  

b. kayu  
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c. jagung  

d. ikan 

17. Dataran Tinggi Alas terdapat di daerah .... 

a. Nangroe Aceh Darussalam 

b. Sumatera Utara 

c. Nusa Tenggara Barat 

d. Jawa Barat 

18. Wilayah yang daratannya berada pada ketinggian antara 0 – 200 meter disebut 

.... 

a. dataran rendah  

b. pegunungan 

c. dataran tinggi 

d. Perbukitan 

19. Bagian dataran tinggi yang bergunung-gunung yang tingginya mencapai lebih 

dari 700 meter di atas permukaan laut disebut.... 

a. perbukitan  

b. dataran tinggi 

c. lembah 

d. pegunungan 

20. Danau Toba terdapat di daerah .... 

a. Sumatera Utara 

b. Nangroe Aceh Darussalam 

c. Sumatera Selatan 

d. Lampung 
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LAMPIRAN 22 

DATA POPULASI KELAS IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.SD 
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LAMPIRAN 23 

DATA POPULASI KELAS IVB 
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LAMPIRAN 24 

NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

No Nama Inisial Nilai 

Pretest 

Nilai 

Postest 

1 A 55 75 

2 A.A 40 65 

3 A.C 65 75 

4 A.P 65 75 

5 A.S 60 70 

6 A.S.B 70 85 

7 C 40 65 

8 D 80 90 

9 D.N.R 65 80 

10 D.O 60 70 

11 E.S 55 70 

12 F 65 75 

13 F.N.S 70 85 

14 I.K 60 70 

15 R 60 75 

16 S 40 70 

17 S.N 50 70 

18 S.P.A 50 75 

19 S.R.J 70 85 

20 T.Y 65 75 

21 U.S 45 70 

22 W.H 50 75 
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LAMPIRAN 25 

NILAI PRETEST DAN POSTEST KELAS KONTROL 

No Nama Inisial Nilai 

Pretest 

Nilai 

Posttest 

1 A.D.N 70 80 

2 A.M 50 70 

3 A.N 80 85 

4 A.N.P 45 65 

5 AB.A 55 70 

6 AD 50 70 

7 AL.A 55 70 

8 ALV 55 60 

9 AR 70 80 

10 D.N.H 45 55 

11 D.S 45 50 

12 E 60 70 

13 E.R 70 80 

14 F.F.P 65 70 

15 F.H.W 45 50 

16 I.A.C 65 70 

17 M.M 60 70 

18 P.A 60 65 

19 R.A 70 80 

20 R.F 70 75 

21 R.N.P 50 70 

22 RH 45 65 

23 RNG 50 70 

24 V.N 75 85 

25 Z 50 70 
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LAMPIRAN 26 

UJI NORMALITAS POPULASI 

 Uji normalitas data nilai ulangan harian IPS semester gasal diuji dengan 

uji chi square, perhitungan menggunakan SPSS 22.0. berikut merupakan keluaran 

yang diperoleh dari uji normalitas pada SPSS 22.0.  

 

Chi-Square Tests 

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.506a 8 .961 

Likelihood Ratio 2.899 8 .941 

Linear-by-Linear Association .277 1 .599 

N of Valid Cases 47 
  

a. 18 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is .47. 

1. Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2. Kriteia pengujian 

Jika x
2 

hitung < x
2 

tabel dengan derajat kebebasan dk = k-3 maka data 

berdistribusi normal (Sudjana, 2005:273). Atau jika menggunakan SPSS 

kriteria pengujiannya adalah jika sig > 5% atau 0,05 maka H0 diterima 

(Sukestiarno, 2012:39) 

 

3. Pengujian hipotesis 

Diperoleh nilai sig yaitu 0,961, dengan demikian 0,961 > 0,05 maka H0 

diterima. Artinya data berasal dari distribusi normal. 
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LAMPIRAN 27 

UJI HOMOGENITAS POPULASI 

Uji normalitas data nilai ulangan harian IPS semester gasal diuji dengan 

Levene, perhitungan menggunakan SPSS 22.0. berikut merupakan keluaran yang 

diperoleh dari uji normalitas pada SPSS 22.0.  

 

 

 

 

 

1. Hipotesis 

  :    
2 =   2

2 =    
2 

Ha: salah satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

2. Kriteria pengujian 

tolak    apabila         . Dalam penelitian ini uji homogenitas 

dilakukan dengan uji levene test menggunakan alat bantu program SPSS 

22.0. Sehingga kriteria pengujian hipotesis adalah    diterima jika 

signifikansi > 0,05. 

3. Pengujian hipotesis 

Diperoleh nilai signifikansi 0,367. Karena 0,367 > 0,05, maka    diterima. 

Artinya kelompok populasi memiliki varian yang sama (homogen). Nilai 

signifikansi tersebut merupakan nilai W. Distribusi F dengan taraf 

signifikansi 5%, dk pembilang 1, dan dk penyebut 45, diperoleh Ftabel=4, 

05. Karena 0,367 < 4, 05 maka Ho diterima, artinya nilai ulangan harian 

IPS kelas IV tersebut homogen. 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.829 1 45 .367 
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LAMPIRAN 28 

UJI NORMALITAS DATA NILAI 

PRETEST IPS KELAS IV SEMESTER GASAL 

TAHUN AJARAN 2015 

 

 Uji normalitas data nilai pretest IPS semester gasal diuji dengan uji chi 

square, perhitungan menggunakan SPSS 22.0. berikut merupakan keluaran yang 

diperoleh dari uji normalitas pada SPSS 22.0.  

 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

kelas1 22 58.1818 10.97025 40.00 80.00 

kelas2 25 58.2000 10.78966 45.00 80.00 

 

Test Statistics 

 
kelas1 kelas2 

Chi-Square 4.909
a
 6.680

b
 

df 7 7 

Asymp. Sig. .671 .463 

 

1. Hipotesis 

H0 : berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Ha : data berasal dari populasi berdistribusi normal data  

2. Kriteia pengujian 

Jika x
2 

hitung < x
2 

tabel dengan derajat kebebasan dk = k-3 maka data 

berdistribusi normal (Sudjana, 2005:273). Atau jika menggunakan SPSS kriteria 

pengujiannya adalah jika sig > 5% atau 0,05 maka H0 diterima (Sukestiarno, 

2012:39) 

 

3. Pengujian hipotesis 

Diperoleh nilai sig yaitu kelas eksperimen diperoleh nilai sig yaitu 0,671 dan 

0,463 untuk kelas kontrol, dengan demikian 0,671 dan 0,463 > 0,05 maka Ha 

diterima. Artinya data berasal dari distribusi normal. 
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LAMPIRAN 29 

 

UJI HOMOGENITAS DATA NILAI 

PRETEST IPS KELAS IV SEMESTER GASAL 

TAHUN AJARAN 2015 

 

 Uji normalitas data nilai ulangan harian IPS semester gasal diuji dengan 

Levene, perhitungan menggunakan SPSS 22.0. berikut merupakan keluaran yang 

diperoleh dari uji normalitas pada SPSS 22.0.  

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.050 1 45 .824 

 

1. Hipotesis 

  :    
2 =   2

2 =    
2 

Ha: salah satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

2. Kriteria pengujian 

tolak    apabila         . Dalam penelitian ini uji homogenitas 

dilakukan dengan uji levene test menggunakan alat bantu program SPSS 

22.0. Sehingga kriteria pengujian hipotesis adalah    diterima jika 

signifikansi > 0,05. 

3. Pengujian hipotesis 

Diperoleh nilai signifikansi 0,824. Karena 0,824 > 0,05, maka    diterima. 

Artinya kelompok populasi memiliki varian yang sama (homogen). Nilai 

signifikansi tersebut merupakan nilai W. Distribusi F dengan taraf 

signifikansi 5%, dk pembilang 1, dan dk penyebut 45, diperoleh Ftabel=4, 
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05. Karena 0,824 < 4, 05 maka Ho diterima, artinya nilai ulangan harian 

IPS kelas IV tersebut homogen. 
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LAMPIRAN 30 

UJI NORMALITAS DATA NILAI 

POSTTEST IPS KELAS IV SEMESTER GASAL 

TAHUN AJARAN 2015 

 

 Uji normalitas data nilai pretest IPS semester gasal diuji dengan uji chi 

square, perhitungan menggunakan SPSS 22.0. berikut merupakan keluaran yang 

diperoleh dari uji normalitas pada SPSS 22.0.  

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

kelas1 22 74.77 7.54496 60.00 90.00 

kelas2 25 69.80 9.20598 50.00 85.00 

 

Test Statistics 

 
kelas1 kelas2 

Chi-Square 9.182
a
 13.080

b
 

df 6 7 

Asymp. Sig. .164 .070 

 

 

1. Hipotesis 

H0: berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Ha : data berasal dari populasi berdistribusi normal  

 

2. Kriteia pengujian 

Jika x
2 

hitung < x
2 

tabel dengan derajat kebebasan dk = k-3 maka data 

berdistribusi normal (Sudjana, 2005:273). Atau jika menggunakan SPSS 

kriteria pengujiannya adalah jika sig > 5% atau 0,05 maka H0 diterima 

(Sukestiarno, 2012:39) 

 

3. Pengujian hipotesis 
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Diperoleh nilai sig yaitu kelas eksperimen 0,164 dan 0,070 untuk kelas 

kontrol, dengan demikian 0,164 dan 0,070 > 0,05 maka Ha diterima. 

Artinya data berasal dari distribusi normal. 
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LAMPIRAN 31 

UJI HOMOGENITAS DATA NILAI 

POSTTEST IPS KELAS IV SEMESTER GASAL 

TAHUN AJARAN 2015 

 

 Uji normalitas data nilai ulangan harian IPS semester gasal diuji dengan 

Levene, perhitungan menggunakan SPSS 22.0. berikut merupakan keluaran yang 

diperoleh dari uji normalitas pada SPSS 22.0.  

 

 

 

 

 

 

1. Hipotesis 

  :    
2 =   2

2 =    
2 

Ha: salah satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

2. Kriteria pengujian 

tolak    apabila         . Dalam penelitian ini uji homogenitas 

dilakukan dengan uji levene test menggunakan alat bantu program SPSS 

22.0. Sehingga kriteria pengujian hipotesis adalah    diterima jika 

signifikansi > 0,05. 

3. Pengujian hipotesis 

Diperoleh nilai signifikansi 0,387. Karena 0,387 > 0,05, maka    diterima. 

Artinya kelompok populasi memiliki varian yang sama (homogen). Nilai 

signifikansi tersebut merupakan nilai W. Distribusi F dengan taraf 

signifikansi 5%, dk pembilang 1, dan dk penyebut 45, diperoleh Ftabel=4, 

05. Karena 0,387 < 4, 05 maka Ho diterima, artinya nilai ulangan harian 

IPS kelas IV tersebut homogen. 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.763 1 45 .387 
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LAMPIRAN 32 

UJI GAIN TERNORMALISASI 

A. UJI GAIN HASIL BELAJAR SISWA KELAS EKSPERIMEN 

1. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

(g) = % (Sf) - % (Si)   (Meltzer,2002) 

   100-%(Si) 

 

Keterangan : 

(g)= gain ternormalisasi 

(Sf)= nilai rata-rata post test 

(Si)= nilai rata-rata pre test 

 

2. Kategori  Gain Ternormalisasi 

Interval Gain 

(g) ≥ 0,7 tinggi 

0,3 ≤ (g) < 0,7 sedang 

(g) < 0,3 rendah 

 

3. Peningkatan Secara Klasikal 

Perhitungan gain ternormalisasi adalah sebagai berikut. 

 

 (Si)  (Sf )     (g)  

 Kategori 

58.18 74.77  (g) = % (Sf) - % (Si) = 74.77 - 58.18 = 0.40 Sedang 

                                        100-%(Si)       100 - 58.18 
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Berdasarkan perhitungan diperoleh (g) = 0.40. Karena 0,3 ≤ (g) < 0,7 , maka 

kategori gain ternormalisasi adalah sedang. Artinya hasil belajar siswa kelas 

eksperimen meningkat dengan kategori  sedang. 

4. Peningkatan Secara Individu 

No Nama siswa (Si) (Sf ) (g) Kategori 

1 
A 55 75 0.44 Sedang 

2 A.A 40 65 0.42 Sedang 

3 A.C 65 75 0.29 Rendah 

4 A.P 65 75 0.29 Rendah 

5 A.S 60 70 0.25 Rendah 

6 A.S.B 70 85 0.50 Sedang 

7 C 40 65 0.42 Sedang 

8 D 80 90 0.50 Sedang 

9 D.N.R 65 80 0.43 Sedang 

10 D.O 60 70 0.25 Rendah 

11 E.S 55 70 0.33 Sedang 

12 F 65 75 0.29 Rendah 

13 F.N.S 70 85 0.50 Sedang 

14 I.K 60 70 0.25 Rendah 

15 R 60 75 0.38 Sedang 

16 S 40 70 0.50 Sedang 

17 S.N 50 70 0.40 Sedang 

18 S.P.A 50 75 0.50 Sedang 

19 S.R.J 70 85 0.50 Sedang 

20 T.Y 65 75 0.29 Rendah 

21 U.S 45 70 0.45 Sedang 

22 W.H 50 75 0.50 Sedang 

 

 

Kriteria   Banyak Siswa   Presentase 

 Tinggi     0          0% 

 Sedang     15          68% 

 Rendah    7          32% 
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Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa 32% siswa kelas eksperimen 

menggalami peningkatan hasil belajar dengan kategori rendah. Sebesar 68% siswa 

mengalami peningkatan hasil belajar dengan kategori sedang. Dan 0% siswa 

mengalami peningkatan dengan kategori tinggi. 

B. UJI GAIN HASIL BELAJAR SISWA KELAS KONTROL 

1. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

(g) = % (Sf) - % (Si)   (Meltzer,2002) 

  100-%(Si) 

 

Keterangan : 

(g)= gain ternormalisasi 

(Sf)= nilai rata-rata post test 

(Si)= nilai rata-rata pre test 

 

2. Kategori  Gain Ternormalisasi 

Interval Gain 

(g) ≥ 0,7 tinggi 

0,3 ≤ (g) < 0,7 sedang 

(g) < 0,3 rendah 

 

3. Peningkatan Secara Klasikal 

Perhitungan gain ternormalisasi adalah sebagai berikut. 

 (Si)  (Sf )     (g)  

 Kategori 

58.2 69.8  (g) = % (Sf) - % (Si) = 69.8 - 58.2= 0.28 Rendah 

                                                  100-%(Si)       100 - 58.2 
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Berdasarkan perhitungan diperoleh (g) = 0.28. Karena (g) < 0,3, maka kategori 

gain ternormalisasi adalah rendah. Artinya hasil belajar siswa kelas eksperimen 

meningkat dengan kategori  rendah. 

4. Peningkatan Secara Individu 

No Nama siswa (Si) (Sf ) (g) Kategori 

1 A.D.N 70 80 0.33 Sedang 

2 A.M 50 70 0.40 Sedang 

3 A.N 80 85 0.25 Rendah 

4 A.N.P 45 65 0.36 Sedang 

5 AB.A 55 70 0.33 Sedang 

6 AD 50 70 0.40 Sedang 

7 AL.A 55 70 0.33 Sedang 

8 ALV 55 60 0.11 Rendah 

9 AR 70 80 0.33 Sedang 

10 D.N.H 45 55 0.18 Rendah 

11 D.S 45 50 0.09 Rendah 

12 E 60 70 0.25 Rendah 

13 E.R 70 80 0.33 Sedang 

14 F.F.P 65 70 0.14 Rendah 

15 F.H.W 45 50 0.09 Rendah 

16 I.A.C 65 70 0.14 Rendah 

17 M.M 60 70 0.25 Rendah 

18 P.A 60 65 0.13 Rendah 

19 R.A 70 80 0.33 Sedang 

20 R.F 70 75 0.17 Rendah 

21 R.N.P 50 70 0.40 Sedang 

22 RH 45 65 0.36 Sedang 

23 RNG 50 70 0.40 Sedang 

24 V.N 75 85 0.40 Sedang 

25 Z 50 70 0.40 Sedang 
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Kriteria   Banyak Siswa   Presentase 

 Tinggi     0          0% 

 Sedang     14          56% 

 Rendah    11          44% 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa 44% siswa kelas eksperimen 

menggalami peningkatan hasil belajar dengan kategori rendah. Sebesar 56% siswa 

mengalami peningkatan hasil belajar dengan kategori sedang. Dan 0% siswa 

mengalami peningkatan dengan kategori tinggi. 
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LAMPIRAN 33 

 

UJI Dua Pihak (Uji t ) 

 

1. Independent Samples T-Test 

 Perhitungan uji t menggunakan SPSS 22.0 dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Rumus = Analyze-Compare Means-Independent T-Test. 

Langkah-langkah: 

a. Membuat 2 grup pada variabel pertama. Grup 1 diberikan label kontrol dan 

grup 2 diberikan label eksperimen. 

b. Variabel 2 diberi nama pretest dan variabel 3 diberi nama posttest. Pretest dan 

posttest pada 40 kolom pertama diisi dari data kelas kontrol. Sedangkan pada 

40 kolom berikutnya diisi dari data kelas eksperimen. 

c. Mencari gain score pada variabel ke-4 dengan cara pilih Transform pada menu 

bar lalu pilih compute variable. 

d. Masukkan rumus uji t pada SPSS 

Output Independent Samples T-Test  

Group Statistics 

 
kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai 1.00 22 74.77 7.54496 1.60859 

2.00 25 69.80 9.20598 1.84120 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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nilai Equal variances 

assumed 
.433 .514 2.159 45 .036 2.47643 .35767 10.33324 

Equal variances 

not assumed 
  2.186 45 .034 2.44491 .42054 10.27037 

 

1. Hipotesis 

  : (1 = 2)= Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

IPS pada kelas eksperimen (model cooperative learning tipe artikulasi) 

dan kelas kontrol (menggunakan metode ceramah) 

Ha: (1 ≠ 2)= Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPS 

pada kelas eksperimen (model cooperative learning tipe artikulasi) dan 

kelas kontrol (menggunakan metode ceramah) 

2. Kriteria pengujian 

Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Jika Sig.(2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

3. Pengujian hipotesis 

Berdasarkan perhitungan uji t maka diperoleh thitung kelas eksperimen 

adalah 2,159 sedangkan thitung kelas kontrol adalah 2,186 dan ttabel (2.014), 

thitung > ttabe. Nilai Sig. (2-tailed)<0,05 yaitu kelas eksperimen sebesar 0,036 

dan kelas kontrol 0,034 atau signifikan. Karena thitung > ttabe dan Sig.(2-

tailed) < 0,05 maka H0 ditolak. Ha diterima, Ada perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar IPS pada kelas eksperimen (model 

cooperative learning tipe artikulasi) dan kelas kontrol (menggunakan 

metode ceramah). 

 

2. Paired Samples T-Test  

Perhitungan uji t menggunakan SPSS 22.0 dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Rumus = Analyze-Compare Means-Paired Samples T-Test. 
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Langkah-langkah: 

a. Membuat 2 variabel, variabel 1  diberi nama sebelum dan variabel 2 diberi 

nama sesudah. Kolom sebelum diisi dengan nilai pretest dari kelas eksperimen. 

Sedangkan pada kolom sesudah diisi dari data nilai posttest pada kelas 

eksperimen. 

b. Masukkan rumus uji t pada SPSS 

 

Ouput Paired Samples T-Test 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 sebelum - 

sesudah 
6.61642 1.41063 -19.52447 -13.65735 -11.761 21 .000 

 

 

1. Hipotesis 

  : (1 = 2)= tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dengan 

sesudah pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe 

artikulasi 

Ha: (1 ≠ 2)= ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dengan sesudah 

pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe artikulasi 

2. Kriteria pengujian 

Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Jika Sig.(2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Paired Samples Correlations 

 
N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 22 .828 .000 
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3. Pengujian hipotesis 

Berdasarkan perhitungan uji t maka diperoleh thitung (-11,761) > ttabel 

(2,080). Dan nilai Sig. (2-tailed)<0,05 yaitu 0,000 artinya, Ho ditolak dan 

Ha diterima yaitu ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dengan 

sesudah pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe 

artikulasi. Hasil uji korelasi (r) menunjukkan nilai 0,828 sehinga jika 

dikuadratkan akan diperoleh nilai  0,68 (68%). Jadi, pengaruh model 

cooperative learning tipe artikulasi terhadap hasil belajar siswa sebesar 

68%, sedangkan sisanya 32% dipengaruhi oleh faktor lain.  
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LAMPIRAN 34 

HASIL PEKERJAAN SISWA KELAS EKSPERIMEN 
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LAMPIRAN 33 

HASIL PEKERJAAN SISWA KELAS KONTROL 
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LAMPIRAN 35 

HASIL PENGAMATAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE 

ARTIULASI 
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LAMPIRAN 36 
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