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ABSTRAK 

Setyorini, Febryana. 2016.Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas 

V SD Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Skripsi. 

Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing (1) Drs. Sukarjo, S.Pd., M.Pd. (2) Masitah, S.Pd., M. Pd.  240 

halaman. 

Perencanaan pembelajaran adalah membuat persiapan pembelajaran. Guru 

diharapkan dapat melakukan persiapan pembelajaran baik. Hasil studi pendahuluan 

yang telah dilakukan di SD Negeri di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran IPS di 4 SD Negeri Gugus Sadewa 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen baik. Berdasarkan hal tersebut 

peneliti tertarik ingin mengkaji perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP pada 

kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan perencanaan pembelajaran IPS 

yang baik yang terdapat di kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen pada KD 2.4 yaitu menghargai perjuangan para 

tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. Penelitian ini dilaksanakan di 4 SD 

Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen .  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, serta 

triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis sebelum lapangan, 

analisis selama di lapangan, dan analisis setelah selesai di lapangan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, guru kelas V di SD Negeri Gugus 

Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen telah menyusun perencanaan 

pembelajaran berupa silabus dan RPP Berdasarkan observasi komponen 

perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V di SD Negeri Gugus Sadewa 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen diperoleh hasil sebesar 63 sehingga 

memperoleh kriteria A (Sangat Efektif) yang berarti perencanaan pembelajaran 

yang telah disusun guru sudah sesuai dengan standar proses dan sudah dapat 

digunakan tanpa revisi. Guru menyusun perencanaan pembelajaran dengan terlebih 

dahulu menyusun silabus kemudian RPP. Beberapa kendala yang dialami guru 

dalam menyusun perencanaan pembelajaran yaitu alokasi waktu IPS yang sedikit, 

sumber belajar IPS yang kurang memadai, faktor usia guru dan faktor waktu yang 

dimiliki guru.  

Secara umum perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP yang telah disusun 

guru Kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten 

Sragen sudah baik dan sesuai dengan standar proses. Dengan demikian penelitian 

ini diharapkan guru dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik agar 

pembelajaran yang dilaksanakan dapat berlangsung secara efektif. 

 

Kata kunci : IPS; KTSP; pembelajaran; perencanaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak 

seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Menurut UU No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Pendidikan nasional merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk 

membentuk sejumlah kemampuan manusia Indonesia dari berbagai tingkat usia dan 

golongan yang meliputi kemampuan kepribadian dan moralitas, kemampuan 

intelektual, kemampuan sosial kemasyarakatan, kemampuan vokasional, 

kemampuan jasmani dan kemampuan-kemampuan lainnya. Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi marusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan yang beraneka ragam tersebut 

diperlukan satuan-satuan dan jalur-jalur pendidikan yang merupakan komponen-

komponen sistem pendidikan nasional. Keberhasilan komponen-komponen sistem 
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pendidikan dalam menunaikan fungsinya juga tergantung pada adanya berbagai 

sarana penunjang yang ikut membantu berfungsinya komponen-kornponen atau 

satuan-satuan pendidikan tersebut. Sarana penunjang dalam sistem pendidikan 

adalah kurikulum, tenaga kependidikan, sumberdaya pendidikan dan pengelolaan. 

Kurikulum sebagai salah satu sarana penunjang dalam sistem pendidikan 

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam seluruh aspek kegiatan 

pendidikan. Kurikulum menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan ini 

meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan 

potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Sebab itu, kurikulum disusun 

oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan 

dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Salah satu kurikulum yang 

pernah diterapkan di Indonesia yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang sering disebut KTSP  menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 61 Tahun 2014 adalah 

kurikulum operasional yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam, mengacu pada standar nasional 

pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah No 13       

Tahun 2015 adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah 
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hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan 

berfungsi sebagai salah satu sarana penjaminan dan peningkatan mutu 

penyelenggaraan pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar 

penilaian pendidikan. 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah 

Standar Proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan         

Nomor 41 Tahun 2007 Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi 

Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan. Standar Proses berisi kriteria 

minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Proses ini 

berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada 

sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Standar Proses meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses maka 

semua guru termasuk guru SD wajib membuat perencanaan pembelajaran. 
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Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang terencana. Guru sebelum 

melakukan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu membuat perencanaan 

pembelajaran. Menurut Rusman (2014:59) perencanaan pembelajaran adalah 

membuat persiapan pembelajaran. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jika tidak 

mempunyai persiapan pembelajaran yang baik, maka peluang untuk tidak terarah 

terbuka lebar, bahkan mungkin cenderung untuk melakukan improvisasi sendiri 

tanpa acuan yang jelas. Mengacu pada hal tersebut, guru diharapkan dapat 

melakukan persiapan pembelajaran baik menyangkut materi pembelajaran maupun 

kondisi pskis dan psikologis yang kondusif bagi berlangsungnya proses 

pembelajaran. Menurut pendapat Majid (2013:22) terdapat berbagai manfaat 

perencanaan pembelajaran yaitu: a. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam 

mencapai tujuan. b. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi 

setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. c. Sebagai pedoman kerja bagi setiap 

unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. d. Sebagai alat ukur efektif tidaknya 

suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. e. 

Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. f. Untuk 

menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran sangat penting dalam pembelajaran 

agar pembelajaran berlangsung efektif dan efisien serta menarik dengan 

disesuaikan dengan kondisi peserta didik. 

Salah satu mata pelajaran yang membutuhkan perencanaan pembelajaran 

yang matang yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB 
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sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS, peserta 

didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, 

dapat bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Ilmu Pengetahuan 

Sosial menurut Pusat Kurikulum Nasional Departemen Pendidikan Nasional    

Tahun 2007 merupakan mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial 

masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang 

digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Pada dasarnya tujuan dari pendidikan 

IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa 

untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan 

lingkungannya, serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi (Trianto 2011:174). Oleh karena itu, rancangan 

pembelajaran guru dibutuhkan dan hendaknya diarahkan dan difokuskan sesuai 

dengan kondisi dan perkembangan potensi siswa agar pembelajaran yang dilakukan 

benar-benar berguna dan bermanfaat bagi siswa. 

Perencanaan pembelajaran IPS yang ideal adalah perencanaan pembelajaran 

yang komponen-komponennya memenuhi kriteria sesuai dengan standar proses. 

Perencanaan pembelajaran menurut Rusman (2014:4) meliputi Silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, 

Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Standar 

kompetensi dan kompetensi dasar harus sesuai dengan standar isi yang telah 
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ditetapkan pemerintah. Dengan perencanaan pembelajaran yang baik diharapkan 

siswa dapat termotivasi dalam belajar. Pembelajaran yang berlangsung akan efektif, 

efisien dan inovatif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di SD Negeri di 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen terdapat 4 SD Negeri di Gugus 

Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yakni SD Negeri 

Plumbungan 1, SD Negeri Plumbungan 2, SD Negeri Plumbungan 5 dan SD Negeri 

Pelemgadung 3 yang menyusun perencanaan pembelajaran IPS pada standar 

kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi 

dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan dengan baik. Pada umumnya perencanaan pembelajaran yang telah 

disusun sudah sesuai dengan standar proses yang berlaku pada kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP), guru sudah dapat mengembangkan indikator sesuai 

dengan kekhasan daerah masing-masing, dan guru sudah mencantumkan berbagai 

teknik evaluasi. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Waluyati pada 

tahun 2012 dengan judul Evaluasi Program Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Hasil penelitiannya adalah hasil analisis data membuktikan, kesesuaian antara 

perencanaan pembelajaran IPS SMP/MTs di Kota Bima dengan standar proses 

pendidikan berada pada kategori baik/sesuai. Kategori ini diperoleh berdasarkan 

analisa perhitungan skor rerata empiris data dari teknik dokumentasi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh 78 orang guru IPS dari dua 
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puluh enam SMP/MTs se-Kota Bima berdasarkan indikator-indikator variabel 

perencanaan pembelajaran, yakni sebesar 63,91, dengan persentase sebesar 66,7%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru telah menyusun RPP secara lengkap, 

tepat, dan penjelasan yang terperinci. Di samping itu, hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa 33,3% perencanaan pembelajaran IPS SMP/MTs di Kota 

Bima termasuk dalam kategori sangat baik/sangat sesuai, namun tidak ada guru 

yang termasuk dalam kategori cukup baik/cukup sesuai dan kurang baik/kurang 

sesuai. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik ingin mengkaji perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP pada kelas V SD Negeri Gugus Sadewa 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dalam rangka untuk menghasilkan 

deskripsi mengenai perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP yang baik karena 

perencanaan pembelajaran merupakan ujung tombak dalam berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran. dengan perencanaan pembelajaran kegiatan pembelajaran 

menjadi terarah, efektif, efisien dan dapat nencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan sehingga penyusunan perencanaan pembelajaran sangat penting 

dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perencanaan 

pembelajaran IPS yang baik yang terdapat di kelas V SD Negeri Gugus Sadewa 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen pada standar kompetensi 2 yaitu 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan.  
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengkaji melalui 

penelitian kualitatif dengan judul “Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP 

Kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat diambil 

perumusan masalah yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari 

masalah dalam penelitian ini, masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apa sajakah perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V SD Negeri             

Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen? 

b. Bagaimanakah komponen perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP      

kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten 

Sragen? 

c. Bagaimanakah penyusunan perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP   

kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten 

Sragen? 

d. Apakah kendala dalam penyusunan perencanaan pembelajaran IPS berbasis 

KTSP kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten 

Sragen? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan dapat diambil 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pembelajaran IPS 

berbasis KTSP kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis komponen perencanaan pembelajaran 

IPS berbasis KTSP kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyusunan perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen. 

d. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam penyusunan 

perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V SD Negeri Gugus 

Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun 

secara praktis bagi berbagai pihak. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, perencanaan pembelajaran mempunyai peranan penting 

dalam pembelajaran sehingga dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan 
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penelitian sejenis yang berkaitan dengan pembelajaran IPS berbasis KTSP dan 

menambah hasanah bagi dunia pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak, antara lain: 

a. Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti dapat mendeskripsikan tentang perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen. Peneliti dapat menambah wawasan baru tentang 

perencanaan pembelajaran sebagai bekal jika kelak menjadi seorang pendidik. 

b. Guru 

Memberi masukan kepada guru Sekolah Dasar dalam perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V, sehingga guru dapat mengembangkan 

kompetensi dalam perencanaan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang ada di kelas serta sesuai dengan standar proses yang berlaku sehingga dapat 

meningkatkan profesionalitas seorang guru. 

c. Lembaga 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana yang produktif bagi kepala 

sekolah dan guru untuk meningkatkan kompetensi guru dalam perencanaan 

pembelajaran. 

d. Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan 

penelitian sejenis dan memberikan sumbangan pada penelitian pendidikan. 
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1.5 DEFINISI OPERASIONAL 

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari perbedaan penafsiaran 

yang salah pada istilah yanmg digunakan dalam judul ini, maka diberikan batasan 

istilah yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini, yaitu “Perencanaan 

Pembelajaran IPS Berbasis KTSP”. Penelitian ini membahas mengenai 

perencanaan pembelajaran yang meliputi aspek perencanaan pembelajaran, 

komponen perencanaan pembelajaran, penyusunan perencanaan pembelajaran, dan 

kendala-kendala dalam penyusunan perencanaan pembelajaran pada pembelajaran 

IPS kelas V standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan dengan berfokus pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) di SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Perencanaan Pembelajaran 

a. Pengertian Perencanaan Pembelajaran 

William H. Newman (dalam Majid 2013:15) mengemukakan bahwa 

“Perencanaan adalah menentukan apa yang  akan dilakukan. Perencanaan 

mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-

penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan 

metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan 

jadwal sehari-hari.” 

Terry dalam Majid (2013:15) menyatakan bahwa perencanaan adalah 

menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk 

mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan 

pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk 

mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola 

tindakan untuk masa mendatang. 

Banghart dan Trull dalam Majid (2013:16) mengemukakan bahwa 

perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung 

sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat 

mengatasi berbagai macam permasalahan. Nana Sudjana dalam                       

Majid (2013:16) mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang 
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sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan 

dilakukan pada waktu yang akan datang. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Hadari Nawawi dalam                        

Majid (2013:16) bahwa perencanaan berarti menyusun langkah-langkah 

penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah 

pada pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal ini perencanaan mencakup 

rangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan umum (goal) dan tujuan khusus 

(objektivitas) suatu organisasi atau lembaga penyelenggaraan pendidikan, 

berdasarkan dukungan informasi yang lengkap. Setelah tujuan ditetapkan 

perencanaan berkaitan dengan penyusunan pola, rangkaian, dan proses 

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Singkatnya, 

efektifitas perencanaan berkaitan dengan penyusunan rangkaian kegiatan 

untuk mencapai tujuan, dapat diukur dengan terpenuhinya faktor kerjasama 

perumusan perencanaan, program kerja madrasah, dan upaya implementasi 

program kerja tersebut dalam mencapai tujuan. 

Perencanaan menurut Amiruddin (2016:3) yakni suatu cara yang 

memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai 

dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan 

yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan 

peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain 
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pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman 

belajar bagi peserta didik. 

Pembelajaran menurut Degeng (Amiruddin 2016:3) adalah upaya 

untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam 

pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan 

metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, 

penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi 

pembelajaran yang ada. 

Sampai saat ini riset tentang perencanaan pembelajaran masih jarang, 

tetapi beberapa konsep dapat membantu guru dalam meningkatkan efektifitas 

pembuatan perencanaan pengajaran. Konsep tersebut mengandung dua 

pemikiran utama, yaitu proses pengambilan keputusan dan pengetahuan 

profesional tentang proses pengajaran. Keputusan yang diambil oleh guru 

bisa bermacam-macam, mulai dari yang sederhana sampai pada tingkat yang 

komplek. Keputusan tingkat sederhana misalnya pengorganisasian aktivitas 

kelas, sedangkan keputusan pada tingkat kompleks menentukan apa yang 

akan dipelajari anak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran pada pembelajaran IPS kelas V standar kompetensi 2 yaitu 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan 
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media pengajaran, penggunan pendekatan dan metode pengajaran, dan 

penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

b. Manfaat Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam 

memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani 

kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan 

sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Terdapat 

beberapa manfaat perencanaan pembelajaran menurut Majid (2013:22) dalam 

proses belajar mengajar yaitu : 

1) Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 

2) Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap 

unsur yang terlibat dalam kegiatan. 

3) Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur 

murid. 

4) Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat 

diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. 

5) Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 

6) Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. 

c. Jenis-jenis Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran menurut Rusman (2014:4) meliputi 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat 

identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), 
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indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 

waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, 

dan sumber belajar. 

1) Silabus 

Silabus sebagai acuan pengembangan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, 

dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan 

berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta 

panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam 

pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru 

secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/ madrasah atau 

beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

atau Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan Dinas Pendidikan. Pengembangan 

silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/ kota yang bertanggung 

jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang 

menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan 

MAK.  

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi 

dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun untuk setiap kompetensi dasar 

yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru 

merancang penggalan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap 

pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 

2.1.2 Kurikulum 

a. Pengertian Kurikulum 

Menurut Ahmadi (2011:59) kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan 

nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, 

satuan pendidikan dan peserta didik. Sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan 

pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan 

kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. 

b. Tujuan Kurikulum 

Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan menurut Hamalik (2014:24) 

harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana 

telah ditetapkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
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rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dalam skala yang lebih luas, kurikulum merupakan suatu 

alat pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Kurikulum menyediakan kesempatan yang luas bagi peserta 

didik untuk mengalami proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai 

target tujuan pendidikan nasional khususnya dan sumber daya manusia yang 

berkualitas umumnya. Tujuan ini dikategorikan sebagai tujuan umum 

kurikulum. 

Setiap mata ajaran mempunyai tujuan sendiri dan berbeda dengan 

tujuan yang hendak dicapai oleh amta ajaran lainnya. Tujuan mata ajaran 

merupakan penjabaran dari tujuan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Adapun tujuan mata pelajaran IPS di SD/ MI yaitu agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut (Depdiknas 2007). 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk nerpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 
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4) Memliliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masayarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

c. Materi Kurikulum 

Materi kurikulum menurut Hamalik (2014:25) pada hakikatnya 

adalah isi kurikulum. Isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan 

prinsip-prinsip, yaitu: materi kurikulum berupa bahan kajian atau topik-topik 

pelajaran yang dapat dikaji oleh peserta didik dalam proses belajar dan 

pembelajaran, materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-

masing satuan pendidikan, materi kurikulum diarahkan untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional. 

Materi kurikulum mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan 

tujuan kurikulum, yang meliputi: 

1) Teori, ialah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan preposisi 

yang saling berhubungan , yang menyajikan pendapat sistematik tentang 

gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-

variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. 

2) Konsep, adalah suatu abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dari 

kekhususan-kekhususan. Konsep adalah definisi singkat dari 

sekelompok fakta atau gejala. 

3) Generalisasi, adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, 

bersumber dari analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian. 

4) Prinsip, adalah ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang 

mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. 



20 

 

 

5) Prosedur, adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi 

pelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. 

6) Fakta, adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap 

penting, terdiri dari terminologi, orang dan tempat, dan kejadian. 

7) Istilah, adalah kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang 

diperkenalkan dalam materi 

8) Contoh atau ilustrasi, ialah suatu hal atau tindakan atau proses yang 

bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. 

9) Definisi, adalah penjelasan tetang makna atau pengertian tentang suatu 

hal/ suatu kata dalam garis besarnya. 

10) Preposisi, adalah suatu pernyataan atau theorem, atau pendapat yang tak 

perlu diberi argumentasi. Preposisi hampir sama dengan asumsi dan 

paradigma. 

d. Strategi Kurikulum 

Strategi pembelajaran menurut Hamalik (2014:26) menempati 

fungsi yang penting dalam kurikulum, karena memuat tugas-tugas yang perlu 

dikerjakan oleh peserta didik dan guru. Oleh karena itu, penyusunannya 

hendaknya berdasarkan analisis tugas yang mengacu pada tujuan kurikulum 

dan berdasarkan perilaku awal peserta didik. Dalam hubungan ini, ada tiga 

alternatif pendekatan yang dapat digunakan, yakni. 

1) Pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, dimana materi 

pembelajaran terutama bersumber dari mata ajaran. 
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2) Pendekatan yang berpusat pada siswa. Pembelajaran dilaksanakan 

berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. 

3) Pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Pendekatan 

ini bertujusn mengintegrasikan sekolah dan masyarakat dan untuk 

memperbaiki kehidupan masyarakat. 

e. Evaluasi Kurikulum 

Evaluasi menurut Hamalik (2014:29) berfungsi untuk mengetahui 

informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan pembelajaran dan 

keberhasilan belajar peserta didik. Berdasarkan informasi yang telah 

diperoleh, nantinya dapat dibuat keputusan tentang kurikulum itu sendiri, 

pembelajaran, serta kesulitan dan upaya bimbingan yang perlu dilakukan.  

Aspek-aspek yang perlu dinilai bertitik tolak dari aspek-aspek tujuan 

yang hendak dicapai, baik tujuan kurikulum, tujuan pembelajaran dan tujuan 

belajar siswa. Setiap aspek yang dnilai berpangkal pada kemampuan-

kemampuan apa yang hendak dikembangkan, sedangkan tiap kemampuan itu 

mengandung unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai. 

Penetapan aspek yang dinilai mengacu pada kriteria keberhasilan yang telah 

ditentukan dalam kurikulum tersebut. Jenis penilaian yang dilaksanakan 

tergantung pada tujuan diselenggarakannya penilaian tersebut.  

2.1.3 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

a. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

KTSP menurut Mulyasa (2011:21) merupakan strategi pengembangan 

kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan 
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berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, 

yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan 

masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar-mengajar di 

sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah 

memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber 

belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih 

tanggap terhadap kebutuhan setempat. 

KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang 

diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah 

dan satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di 

samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan 

masyarakat juga merupakan sarana peningkatan kualitas, efisiensi, dan 

pemerataan pendidikan. KTSP merupakan salah satu wujud reformasi 

pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan 

untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan 

kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan 

pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja 

guru dan staf sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok 

terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, 

khususnya kurikulum. Pada sistem KTSP, sekolah memiliki “full authority 

and responsibility” dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai 

dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Untuk mewujudkan visi, 

misi, dan tujuan tersebut, sekolah dituntut untuk mengembangkan standar 
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kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator kompetensi, 

mengembangkan strategi, menentukan prioritas, mengendalikan 

pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar, serta 

mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah. 

Dalam KTSP, pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala 

sekolah, serta Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Badan ini merupakan 

lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah 

setempat, komisi pendidikan pada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), 

pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, perwakilan 

orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat. Lembaga inilah yang 

menetapkan segala kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan-ketentuan 

tentang pendidikan yang berlaku. Selanjutnya komite sekolah perlu 

merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai 

implikasinya terhadap program-program kegiatan operasional untuk 

mencapai tujuan sekolah. 

b. Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Secara umum tujuan KTSP menurut Mulyasa (2011:22) adalah untuk 

memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian 

kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah 

untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam 

pengembangan kurikulum. 
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Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk : 

1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif 

sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan 

memberdayakan sumberdaya yang tersedia. 

2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. 

3) Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang 

kualitas pendidikan yang akan dicapai. 

Memahami tujuan di atas, KTSP dapat dipandang sebagai suatu pola 

pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum dalam konteks otonomi 

daerah yang sedang digulirkan dewasa ini. Oleh karena itu, KTSP perlu 

diterapkan oleh setiap satuan pendidikan, terutama berkaitan dengan tujuh hal 

berikut. 

1) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan 

sumberdaya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. 

2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input 

pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses 

pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta 

didik. 

3) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk 

memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu 

apa yang terbaik bagi sekolahnya. 
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4) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan 

kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta 

lebih efisisen dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat. 

5) Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-

masing kepada pemerintah, orangtua peserta didik, dan masyarakat pada 

umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk 

melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP. 

6) Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah 

lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif 

dengan dukungan orangrtua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah 

daerah setempat. 

7) Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan 

yang berubah dengan cepat, serta mengakomodasinya dalam KTSP. 

c. Materi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Materi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menurut       

Nur (2010:8) merupakan isi kurikulum yang akan diperoleh peserta didik dari 

pengalaman belajar. Peserta didik akan melakukan berbagai kegiatan dalam 

rangka memperoleh pengalaman belajar tersebut. Pengalaman-pengalaman 

belajar ini perlu dirancang dan diorganisasikan sedemikian rupa agar apa 

yang diperoleh peserta didik sesuai dengan tujuan. 

d. Strategi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Strategi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menurut     

Nur (2010:8) merupakan cara peserta didik memperoleh pengalaman belajar 



26 

 

 

untuk mencapai tujuan. Strategi berkenaan dengan proses pencapaian tujuan, 

sedangkan proses itu sendiri perlu disesuaikan dengan karakter materi ajar. 

Untuk itu perlu ada kriteria  pola organisasi kurikulum yang efektif, yang 

menurut Tyler dalam Wiranataputra (1997: 56) kriteria dalam merumuskan 

organisasi kurikulum adalah: (a). berkesinambungan, yaitu adanya 

pengulangan kembali unsur-unsur utama kurikulum secara vertical, (b). 

berurutan, maksudnya isi kurikulum diorganisasikan dengan cara 

mengurutkan materi ajar sesuai dengan tingkat kedalaman atau keluasan yang 

dimiliki dan (c). keterpaduan, maksudnya adanya penggabungan yang 

menunjukkan hubungan horizontal pengalaman belajar yang menjadi isi 

kurikulum, sehingga membantu peserta didik memperoleh pengalaman dalam 

kesatuan yang utuh. 

e. Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Penilaian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menurut 

Nur (2010:9) merupakan cara untuk mengukur ketercapaian sasaran yang 

akan dituju dan untuk mengetahui apakah proses kurikulum berjalan secara 

optimal atau tidak. Dengan penilaian akan diperoleh balikan tentang 

pelaksanaan kurikulum sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan 

seperlunya. Karena tujuan penilaian seperti tersebut di atas, maka sasaran 

penilaian ada dua, yaitu penilaian hasil belajar yang bertujuan mengukur 

keberhasilan mencapai tujuan yang diharapkan dan penilaia proses yang 

bertujuan menilai  apakah proses berjalan secara optimal. 
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2.1.4 Silabus 

a. Pengertian Silabus 

Silabus menurut Mulyasa (2011:190) adalah rencana pembelajaran 

pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap 

satuan pendidikan. Dalam KTSP, silabus merupakan penjabaran standar 

kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil 

belajar. 

Pada hakekatnya pengembangan silabus KTSP harus mampu 

menjawab pertanyaan sebagai berikut. 

1) Kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh peserta didik? 

2) Bagaimana cara membentuk kompetensi tersebut? 

3) Bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi 

itu? 

Dengan demikian, silabus KTSP yang pengembangannya diserahkan 

kepada guru akan berbeda antara satu guru dengan guru lain, baik dalam satu 

daerah, ataupun dalam daerah yang berbeda. Namun demikian, dengan 

memperhatikan hakekat silabus di atas, suatu silabus pada pembelajaran IPS 

kelas V standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh 
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dalam mempertahankan kemerdekaan minimal memuat lima komponen 

utama, yakni: a) standar kompetensi, b) kompetensi dasar, c) indikator, d) 

materi standar, e) standar proses (kegiatan belajar-mengajar), dan 6) standar 

penilaian. Pengembangan terhadap komponen-komponen tersebut 

merupakan kewenangan mutlak guru, termasuk pengembangan format 

silabus, dan penambahan komponen-komponen lain dalam silabus di luar 

komponen minimal. Semakin rinci silabus, semakin membantu memudahkan 

guru dalam menjabarkannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Prinsip Pengembangan Silabus 

Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada 

setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. 

Oleh karena itu setiap satuan pendidikan diberi kebebasan dan keleluasaan 

dalam mengembangkan silabus sesuai dengan  kondisi kebutuhan masing-

masing. Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan 

pendidikan tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional 

(standar nasional), maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan 

silabus. Prinsip- prinsip pengembangan silabus menurut Mulyasa (2011:191) 

tersebut adalah: 

1) Ilmiah  

Pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan dengan prinsip 

ilmiah, yang mengandung arti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang 

menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara keilmuan.  
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2) Relevan 

Relevan dalam silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup, 

kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yakni tingkat perkembangan 

intelektual, sosial, emosional dan spiritual peserta didik. Disampig itu, 

relevan mengandung arti kesesuaian atau keserasian antara silabus dengan 

kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat pemakai lulusan. Dengan 

demikian lulusan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja 

dilapangan baik secara kuantitas maupun kualitas. Relevan juga dikaitkan 

dengan jenjang pendidikan yang ada di atasnya, sehingga terjadi 

kesinambungan dan pengembangan silabus. 

Relevan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu relevan secara 

internal dan eksternal. Relevan secara internal adalah kesesuaian antara 

silabus yang dikembangkan dengan komponen-komponen kurikulum secara 

keseluruhan, yakni standar kompetensi, standar isi, standar proses, dan 

standar penilaian. Sedangkan relevan secara eksternal adalah kesesuaian 

antara silabus dengan karakteristik peserta didik,kebutuhan masyarakat dan 

lingkungannya. 

3) Fleksibel 

Pengembangan silabus KTSP harus dilakukan secara fleksibel. 

Fleksibel dalam silabus dapat dikaji dari dua sudut pandang yang berbeda, 

yakni fleksibel sebagai suatu pemikiran pendidikan, dan fleksibel sebagai 

kaidah dalam penerapan kurikulum. Fleksibel sebagai suatu pemikiran 
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pendidikan berkaitan dengan dimensi peserta didik dan lulusan, sedangkan 

fleksibel sebagai suatu kaidah dalam penerapan kurikulum berkaitan dengan 

pelaksanaan silabus. 

Prinsip fleksibel tersebut mengandung makna bahwa pelaksanaan 

program, peserta didik, dan lulusan memiliki ruang gerak dan kebebasan 

dalam bertindak. Guru sebagai sarana pelaksana silabus, tidak mutlak harus 

menyajikan program dengan konfigurasi seperti dalam silabus (dokumen 

tertulis), tetapi dapat mengakomodasi sebagai ide baru atau memperbaiki ide-

ide sebelumnya. Demikian halnya peserta didik, mereka diberikan berbagai 

pengalaman belajar yang dapat dipilih sesuai dengan karakteristik dan 

kemampuan masing-masing. Sedangkan fleksibel dari segi lulusan mereka 

memiliki kewenangan dan kemampuan yang multi arah berkaitan dengan 

dunia kerja yang akan dimasukinya. 

4) Kontinuitas 

Kontinuitas atau kesinambungan mengandung arti bahwa setiap 

program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu 

sama lain dalam kompetensi dan pribadi peserta didik. Kontinuitas atau 

kesinambungan tersebut bisa secara vertikal, yakni dengan jenjang 

pendidikan yang ada di atasnya dan bisa juga secara horizontal yakni dengan 

program-program lain atau dengan silabus lain yang sejenis. 

5) Konsisten 

Pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan secara 

konsisten, artinya bahwa antara standar kompetensi, kompetensi dasar, 
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indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem 

penilaian memiliki hubungan yang konsisten dalam membentuk kompetensi 

peserta didik. 

6) Memadai 

Memadai dalam silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup 

indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem 

penilaian yang dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan. Di samping itu, prinsip memadai juga berkaitan dengan sarana 

dan prasarana yang berarti bahwa kompetensi dasar yang dijabarkan dalam 

silabus, pencapaiannya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. 

7) Aktual dan Kontekstual 

Aktual dan kontekstual mengandung arti bahwa ruang lingkup 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber 

belajar, dan sistem penilaian yang dikembangkan memperhatikan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir dalam 

kehidupan nyata, dan peristiwa yang sedang terjadi dan berlangsung di 

masyarakat. 

8) Efektif 

Pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan secara efektif, 

yakni memperhatikan keterlaksanaan silabus tersebut dalam proses 

pembelajaran, dan tingkat pembentukan kompetensi sesuai dengan standar 

kompetensi yang telah ditetapkan. Silabus yang efektif adalah yang dapat 

diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran nyata di kelas atau di lapangan, 
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sebaliknya silabus tersebut dapat dikatakan kurang efektif apabila banyak hal 

yang tidak dapat dilaksanakan. Keefektifan silabus tersebut dapat dilihat dari 

kesenjangan yang terjadi antara silabus sebagai kurikulum tertulis (written 

curriculum), potensial curriculum atau kurikulum yang diharapkan (intended 

curriculum) dengan curriculum yang teramati (observer curriculum) atau 

silabus yang dapat dilaksanakan (actual curriculum). Sehubungan dengan itu, 

dalam pengembangan silabus guru atau pengembang silabus harus 

membayangkan situasi nyata di kelas agar kendala-kendala yang mungkin 

terjadi dapat diantisipasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu 

menganga. 

9) Efisien 

Efisien dalam silabus berkaitan dengan upaya untuk memperkecil atau 

menghemat penggunaan dana, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau 

kompetensi standar yang ditetapkan. Efisien dalam silabus bisa dilihat dengan 

cara membandingkan antara biaya,tenaga,dan waktu yang digunakan untuk 

pembelajaran dengan hasil yang dicapai atau kompetensi yang dapat dibentuk 

oleh peserta didik. Dengan demikian, setiap guru dituntut untuk dapat 

mengembangkan silabus dan perencanaan pembelajaran sehemat mungkin, 

tanpa mengurangi kualitas pencapaian dan pembentukan kompetensi. 

c. Prosedur Pengembangan Silabus 

Pengembangan silabus KTSP menurut Mulyasa (2011:203) dalam 

garis besarnya mencakup langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mengisis kolom identitas 
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2) Mengkaji dan menganalisis standar kompetensi 

3) Mengidentifikasi materi standar 

4) Mengembangkan pengalaman (standar proses) 

5) Merumuskan indikator pencapaian kompetensi 

6) Menentukan jenis penilaian 

7) Alokasi waktu 

8) Menentukan sumber belajar 

Sedangkan menurut BSNP (2006) langkah-langkah pengembangan 

silabus meliputi : 

1) Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

sebagaimana tercantum pada standar isi, dengan memperhatikan hal-hal 

berikut: 

a) Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/ atau tingkat 

kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. 

b) Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata 

pelajaran. 

c) Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antarmata 

pelajaran 

2) Mengidentifikasi Materi Pokok/ Pembelajaran 

Mengidentifikasi materi pokok/ pembelajaran yang menunjang 

pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan : 

a) Potensi peserta didik 
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b) Relevansi dengan karakteristik daerah 

c) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual 

peserta didik 

d) Kebermanfaatan bagi peserta didik 

e) Struktur keilmuan 

f) Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran 

g) Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan 

h) Alokasi waktu 

3) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman 

belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta 

didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya 

dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang 

dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang 

bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat 

kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai 

berikut. 

a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para 

pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran 

secara profesional. 

b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan 

oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. 
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c) Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki 

konsep materi pembelajaran. 

d) Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal 

mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan 

pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. 

4) Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang 

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, 

dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/ atau dapat 

diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat 

penilaian. 

5) Penentuan Jenis Penilaian 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan 

berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan 

nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran 

sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/ atau produk, 

penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian merupakan serangkaian 

kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian : 
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a) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. 

b) Penilaian menggunakan acuan kriteria ; yaitu berdasarkan apa yang bisa 

dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan 

bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. 

c) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. 

Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya 

dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan 

yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik. 

d) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut 

berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi 

peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria 

ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah 

memenuhi kriteria ketuntasan. 

e) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang 

ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran 

menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus 

diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik 

wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang 

berupa informasi yang dibutuhkan. 

6) Menentukan Alokasi Waktu 

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan 

pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu 

dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, 
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tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu 

yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk 

menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang 

beragam. 

7) Menentukan Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan/atau bahan yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, 

narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial dan budaya. Penentuan 

sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar 

serta materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi. 

d. Proses Pengembangan Silabus 

Untuk memberi kemudahan guru dan kepala sekolah dalam 

mengembangkan silabus berbasis KTSP, perlu dipahami proses 

pengembangannya, baik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

maupun revisi (Mulyasa 2011:206). 

1) Perencanaan 

Dalam perencanaan ini tim pengembang harus mengumpulkan 

informasi dan referensi, serta mengidentifikasi sumber belajar termasuk nara 

sumber yang diperlukan dalam pengembangan silabus. Pengumpulan 

informasi dan referensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat 

teknologi dan informasi, seperti komputer dan internet.  

2) Pelaksanaan 
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Pelaksanaan menyusun silabus dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Merumuskan kompetensi dan tujuan pembelajaran, serta menentukan 

materi standar yang memuat kompetensi dasar, materi standar, hasil 

belajar, dan indicator hasil belajar. 

b) Menentukan strategi, metode dan teknik pembelajaran sesuai dengan 

model pembelajaran.  

c)  Menentukan alat evaluasi berbasis kelas ( EBK) dan alat ujian berbasis 

sekolah atau school based exam ( SBE) sesuai dengan visi dam misi 

sekolah. 

d) Menganalisis kesesuaian silabus dengan ;pengorganisasian pengalaman 

belajar dan waktu yang tersedia sesuai dengan kurikulum beserta 

perangkatnya.  

3) Penilaian 

Penilaian silabus harus dilakukan secara berkala dan 

berkesinambungan, dengan menggunakan model-model penilaian. 

4) Revisi 

Draft silabus yang telah dikembangkan perlu diuji kelayakannya 

melalui analisis kualitas silabus, penilaian, ahli, dan uji lapangan. 

Berdasarkan hasil uji kelayakan kemudian dilakukan revisi. Revisi ini pada 

hakikatnya perlu dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan, sejak 

awal penyusunan draft sampai silabus tersebut dilaksanakan dalam situasi 

belajar yang sebenarnya. Revisi silabus harus dilakukan setiap saat, sebagai 
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aktualisasi dari peningkatan kualitas yang berkelanjutan (continuous quality 

improvement).  

e. Format Silabus Berbasis KTSP 

Format silabus berbasis KTSP menurut Mulyasa (2011:208) minimal 

mencakup: 1) standar kompetensi, 2) kompetensi dasar, 3) indikator, 4) 

materi standar, 5) standar proses (kegiatan belajar mengajar), dan 6) standar 

penilaian. Format tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut. 

Format Silabus KTSP 

Nama Sekolah  : 

Mata Pelajaran  : 

Kelas/ Semester : 

Alokasi Waktu  : 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Standar 

Standar 

Proses 

(KBM) 

Standar 

Penilaian 
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Format Silabus KTSP Berdasarkan Standar Proses 

Nama Sekolah  : 

Mata Pelajaran  : 

Kelas/ Semester : 

Alokasi Waktu  : 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Daasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

        

2.1.5 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

a. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksaan pembelajaran menurut Mulyasa (2011:213) pada 

hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan 

atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan 

demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP pada pembelajaran IPS kelas V 

standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan perlu dikembangkan untuk 

mengkoordinasikan komponen-pembelajaran yakni, kompetensi dasar, 

materi dasar, indikator hasil belajar, dan penilaian. Kompetensi dasar 

berfungsi mengembangkan potensi peserta didik, materi dasar berfungsi 

memberi makna terhadap kompetensi dasar, indikator hasil belajar berfungsi 
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menunjukkan keberhasilan pembentukkan kompetensi peserta didik, 

sedangkan penilaian berfungsi mengukur pembentukkan kompetensi, dan 

menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi dasar belum 

terbentuk atau belum tercapai. 

b. Prinsip-prinsip Pengembangan RPP 

Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran harus 

memperhatikan perhatian dan karakteristik peserta didik terhadap materi 

standar yang dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar 

guru jangan berperan sebagai transformator, tetapi harus berperan sebagai 

motivator yang dapat membangkitkan gairah dan nafsu belajar, serta 

mendorong peserta didik untuk belajar, dengan menggunakan berbagai 

variasi media, dan sumber belajar yang sesuai, serta menunjang standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk kepentingan tersebut, terdapat 

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam menyukseskan 

implementasi KTSP, sebagai berikut (Mulyasa 2011:219). 

1) Kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

harus jelas, makin konkrit kompetensi makin mudah diamati, dan makin 

tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk 

kompetensi tersebut. 

2) Rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta 

dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan 

kompetensi peserta didik. 
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3) Kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar 

yang akan diwujudkan. 

4) Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan 

menyeluruh, serta jelas pencapaianya. 

5) Harus ada koordinasi antarkomponen pelaksana program di sekolah, 

terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim atau 

dilaksanakan di luar kelas, agar tidak menganggu jam-jam pelajaran yang 

lain. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembagian tugas guru, penyusunan 

kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran, serta pembagian waktu yang 

digunakan secara proprosional, penetapan penilaian, penetapan norma 

kenaikan kelas dan kelulusan, pencatatan kemajuan belajar, pembelajaran 

remedial, program percepatan (akselerasi), peningkatan kualitas 

pembelajaran, dan pengisian waktu jam kosong. 

Dalam kaitannya dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, terdapat 

beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, persiapan merupakan 

suatu proses yang diarahkan pada tindakan mendatang mendatang, misalnya 

untuk pembentukan kompetensi, dan mungkin akan melibatkan orang lain, 

seperti pengawas, dan komite sekolah, bahkan orang tua peserta didik. Kedua, 

persiapan diarahkan pada tindakan di masa mendatang, yang dihadapkan 

kepada berbagai masalah, tantangan dan hambatan yang tidak jelas, dan tidak 

pasti. Sementara itu, pengetahuan masa depan sangat terbatas, sehingga 
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mempersulit prediksi, khususnya memperkirakan kegiatan dalam kelas, 

apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Ketiga, rencana pelaksanaan 

pembelajaran sebagai bentuk kegiatan perencanaan erat hubungannya dengan 

bagaimana sesuatu dapat dikerjakan, oleh karena itu RPP yang baik adalah 

yang dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembelajaran dan 

pembentukkan kompetensi. 

Guru professional harus mampu mengembangkan RPP yang baik, 

logis, dan sistematis; karena di samping untuk melaksanakan pembelajaran, 

RPP mengemban “professional accountability”, sehingga guru dapat 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dikembangkan guru memiliki makna yang cukup 

mendalam bukan hanya kegiatan rutinitas untuk memenuhi kelengkapan 

administrative tetapu merupakan cermin dari pandangan, sikap, dan 

keyakinan professional guru mengenai apa yang terbaik untuk peserta 

didiknya. Oleh karena itu, setiap guru harus memiliki RPP yang matang 

sebelum melaksanakan pembelajaran, baik persiapan tertulis maupun tidak 

tertulis. 

Cynthia (Mulyasa 2011:221), mengemukakan bahwa proses 

pembelajaran yang dimulai dengan fase perkembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, ketika kompetensi dan metodologi telah diidentifikasi, akan 

membantu guru dalam mengorganisasikan materi standar, serta 

mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang mungkin akan 

timbul dalam pembelajaran. Sebaliknya, tanpa rencana pelaksanaan 
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pembelajaran, sesorang guru akan mengalami hambatan dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan. 

Dengan RPP yang optimal, guru dapat mengorganisasikan 

kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran secara lebih terarah. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan hal penting yang harus 

dilakukan guru untuk menunjang pembentukan kompetensi pada diri peserta 

didik. Dalam hal ini, guru harus mengembangkan perencanaan dalam 

bidangnya untuk jangka waktu satu tahun atau satu semester, beberapa 

minggu atau beberapa jam saja. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi garis besar apa yang akan 

dikerjakan oleh guru dan peserta didik selama proses pembelajaran, baik 

untuk satu kali pertemuan maupun meliputi beberapa kali pertemuan. Guru 

yang belum berpengalaman pada umumnya memerlukan perencanaan yang 

lebih rinci dibandingkan dengan guru yang sudah berpengalaman. 

Identifikasi kompetensi merupakan langkah pertama yang harus 

dilakukan dalam pengembangan RPP, karena beberapa materi standar 

mungkin memiliki lebih dari satu kompetensi dasar. Di samping itu, perlu 

ditetapkan pula fokus kompetensi yang diharapkan dari peserta didik sebagai 

hasil akhir pembelajaran. Kompetensi ini juga akan menjadi pedoman bagi 

guru dalam menentukan materi standar yang akan digunakan dan pendekatan 

pembelajaran yang tepat untuk membentuk kompetensi peserta didik. 
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c. Prosedur Pengembangan RPP 

Prosedur pengembangan RPP menurut Mulyasa (2011:222) dalam 

garis besarnya dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Mengisi kolom identitas. 

2) Menentukan alokasi waktu yang dibutuhka untuk pertemuan yang telah 

ditetapkan. 

3) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator 

yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. 

4) Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditetapkan. 

5)  Mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok/ 

pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materis standar merupakan 

uraian dari materi pokok/pemeblajaran. 

6) Menetukan metode pembelajaran yang akan digunakan. 

7) Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang akan terdiri dari 

kegiatan awal, inti, dan akhir. 

8) Menentukan sumber belajar yang digunakan 

9) Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik 

penskoran. 

d. Proses Pengembangan RPP 

Rencana Pelaksanaan pembelajaran KTSP yang akan bermuara pada 

pelaksanaan pembelajaran, sedikitnya mencakup tiga kegiatan yaitu 
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identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan 

program. 

1) Identifikasi Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kesejangan antara apa yang seharusnya dengan 

kondisi yang sebenarnya, atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai 

tujuan. Pada tahap ini, eloknya guru melibatkan peserta didik untuk 

mengenali, menyatakan, dan merumuskan kebutuhan belajar, sumber-sumber 

yang tersedia dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan 

pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. 

Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan 

memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan oleh mereka sebagai 

bagian dari kehidupannya dan mereka merasa memilikinya. Hal ini dapat 

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 

a) Peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan belajar berupa 

kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan diperoleh melalui 

kegiatan pembelajaran. 

b) Peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan 

lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar. 

c) Peserta didik dibantu mengenal dan menyatakan kemungkinan adanya 

hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajarnya, baik yang 

akan datang dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). 

Ketiga hal tersebut dapat dilakukan baik secara perorangan maupun 

kelompok. Secara perorangan peserta didik mengekspresikan pendapat 



47 

 

 

masing-masing secara langsung dan guru membantu mereka dalam 

menyusun kebutuhan belajar beserta hambatan-hambatannya. Secara 

kelompok peserta didik mendiskusikan kebutuhan belajar sehingga menjadi 

kesepakatan berkelompok. 

1) Identifikasi Kompetensi 

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik, 

dan merupakan komponen utama yang dirumuskan dalam pembelajaran, 

yang memiliki peran penting dan menetukan arah pembelajaran. Kompetensi 

yang jelas akan member petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus 

dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran, serta memberi 

petunjuk terhadap penilaian. Oleh karena itu, setiap kompetensi harus 

merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

direflesikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Uraian di atas 

mengisyaratkan bahwa pembentukan kompetensi melibatkan intelegensi 

quotion (IQ), emosional intelegensi (EI), creativity inteligensi (CI), yang 

secara keseluruhan harus tertuju pada pembentukkan spiritual intelegensi 

(SI). Dengan demikian terdapat hubungan antara tugas-tugas yang dipelajari 

peserta didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia 

kerja, dan untuk hidup bermasyarkat. Untuk itu, pengembangan KTSP yang 

efektif menuntut kerja sama yang baik antara sekolah/ satuan pendidikan 

dengan masyarakat dan dunia usaha, terutama dalam mengindentifikasi dan 

menganalisis kompetensi yang perlu dan dimiliki oleh peserta didik. 
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Kompetensi yang harus dipelajari dan dimiliki peserta didik perlu 

dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil belajar 

yang mengacu pada pengalaman langsung. Peserta didik perlu mengetahui 

tujuan belajar, dan tingkat-tingkat penguasaan yang akan sebagai criteria 

pencapaian secara eksplisit, dikembangankan berdasarkan tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan, dan memiliki konstribusi terhadap kompetensi-kompetensi 

yang sedang dipelajari. Penilaian pencapaian kompetensi perlu dilakukan 

secara objektif, berdasarkan kinerja peserta didik, dengan bukti penguasaan 

mereka terhadap suatu kompetensi sebagai hasil belajar. Dengan demikian 

dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan kompetensi, penilaian tidak 

dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subyektif. 

2) Penyusunan Program Pembelajaran 

Penyusunan program memberikan arah kepada suatu program dan 

membedakannya dengan tujuan lain. Berdasarkan hal tersebut keputusan 

dibuat dalam menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan dan untuk 

kelompok sasaran mana, sehingga program itu menjadi pedoman yang 

konkrit dalam pengembangan program selanjutnya. 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran, sebagai produk program pembelajaran jangka 

pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses 

pelaksanaan program. Komponen program mencakup dasar, materi standar, 

metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu belajar dan daya dukung 

lainnya. Dengan demikian rencana pelaksanaan pembelajaran pada 
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hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri atas komponen-komponen 

yang saling berhubungan serta berinteraksi satu sama lain, dan memuat 

langkah-langkah pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan atau membentuk 

kompetensi. 

e. Format RPP Berbasis KTSP 

Format RPP KTSP menurut Mulyasa (2011:239) sekurang-kurangnya 

memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, 

dan penilaian hasil belajar. 
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Contoh Format 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran  :   

Satuan Pendidikan  :  

Kelas/Semester : 

Pertemuan Ke   :  

Alokasi Waktu  : 

A. Kompetensi Dasar  

B. Indikator 

C. Tujuan Pembelajaran 

D. Materi Standar 

E. Metode Pembelajaran 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (pembukaan) 

2. Kegiatan Inti (pembentukan kompetensi) 

3.  Kegiatan akhir (penutup) 

G. Sumber Belajar 

H. Penilaian 

1. Tes tulis    :  

2. Kinerja (performansi) :  

3. Produk    :  

4. Penugasan/Poyek   :  

5. Portofolio    :  
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Contoh Format 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BERDASARKAN STANDAR PROSES 

Mata Pelajaran  :   

Satuan Pendidikan  :  

Kelas/Semester  : 

Pertemuan Ke   :  

Alokasi Waktu  : 

A. Standar Kompetensi 

B. Komoetensi Dasar 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

D. Tujuan Pembelajaran 

E. Materi Ajar 

F. Alokasi Waktu 

G. Metode Pembelajaran 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

2. Inti 

3. Penutup 

I. Penilaian Hasil Belajar 

J. Sumber Belajar 
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2.1.6 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian IPS 

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. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik 

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, 

dapat bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Ilmu Pengetahuan Sosial menurut Pusat Kurikulum Nasional 

Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 merupakan mata pelajaran yang 

bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan 

menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat NCSS, Social Studies adalah integrasi dari 

berbagai macam disiplin ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora yang dapat 

mengembangkan kemampuan dan kompetensi kewarganegaraan yang 

dimiliki oleh peserta didik. Social Studies terdiri dari berbagai macam displin 

ilmu sosial misalnya antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, politik, 

agama, sosiologi, bahkan tentang matematika dan ilmu alam. 

Berdasarkan berbagai macam pengertian IPS, dapat disimpulkan 

bahwa mata pelajaran IPS kelas V standar kompetensi 2 yaitu menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 
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menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

adalah integrasi dan penyederhanaan dari berbagai macam displin ilmu-ilmu 

sosial yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu. 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan 

berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap 

saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat dan dinamis. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan 

dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan 

peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam 

pada bidang ilmu yang berkaitan. 

b. Tujuan Pembelajaran IPS 

Mata pelajaran IPS di SD/ MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut (Depdiknas 2007). 

5) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

6) Memiliki kemampuan dasar untuk nerpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

7) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 
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8) Memliliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masayarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Adapun tujuan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar menurut Munir  

(Susanto 2013:145) sebagai berikut : 

1) Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupan kelak di masyarakat. 

2) Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

3) Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan 

sesama warga masyarakat dan bidang keilmuan serta bidang keahlian. 

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

keterampilan keilmuan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang 

menjadi bagian dari kehidupan tersebut. 

5) Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan 

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Tujuan lain secara eksplisit, dengan mempelajari kondisi masyarakat 

seperti yang dimuat dalam pendidikan IPS ini, maka siswa akan dapat 

mengamati dan mempelajari norma-norma atau peraturan serta kebiasaan-

kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat tersebut, sehingga siswa 

mendapat pengalaman langsung adanya hubungan timbal balik yang saling 

memengaruhi antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Dalam pendidikan 



55 

 

 

IPS tersebut, siswa akan memperoleh pengetahuan dari yang sederhana 

sampai yang lebih luas (expanding comunity). 

c. Materi Pembelajaran IPS 

Pendidikan IPS di Indonesia menurut Susanto (2013:156) merupakan 

penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial dan segala sesuatu yang sifatnya 

sosial, yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis dengan Pancasila 

dan UUD 1945 sebagai nilai sentral untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.  

Untuk jenjang SD/ MI, pengorganisasian materi pelajaran IPS 

menurut Sapriya (2015:194) menganut pendekatan terpadu (integrated), 

artinya materi pelajaran dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada 

disiplin ilmu yang terpisah melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata 

(factual/ real) peserta didik sesuai dengan karakteristik usia, tingkat 

perkembangan berpikir dan kebiasaan bersikap dan perilakunya. Dalam 

dokumen Permendiknas (2006) dikemukakan bahwa 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.  

Menurut Susanto (2013:155) pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

hendaknya dapat membantu murid untuk memperoleh keterampilan yang 

dibutuhkan untuk mengenal dan memecahkan masalah, menganalisis, 

menyampaikan pendapat dan membuat suatu keputusan yang rasional 

sehingga dapat membantu memecahkan masalah. Selain itu menurut Nursid 
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Sumaatmadja (Susanto 2013:156), dengan pembelajaran IPS diharapkan 

dapat menyiapkan anggota masyarakat di masa yang akan datang, mampu 

bertindak secara efektfif. Selanjutnya, Nursid (Susanto 2013:156) 

mengatakan, nilai-nilai yang wajib dikembangkan dalam pendidikan IPS 

antara lain : nilai edukatif, praktis, teoritis, filsafat, dan kebutuhan. 

d. Strategi Pembelajaran IPS 

Strategi pembelajaran menurut Gunawan (2013:76) dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu: pertama strategi pengorganisasian materi ajar. Materi ajar 

IPS harus diorganisasikan melalui kombinasi pendekatan hierarkis dan 

pendekatan kelompok sehingga menjadi bangunan struktural materi ajar IPS. 

Kedua, strategi penyampaian materi ajar, yang sering diistilahkan dengan 

metode pengajaran atau metode pembelajaran. seterusnya hasil pembelajaran 

akan ditentukan oleh kondisi pembelajaran yang meliputi siswa dan bidang 

studi dan metode pembelajaran yang digunakan. Hasil pembelajaran 

mencakup tujuan pembelajaran sama dan hasil pembelajaran. Pembelajaran 

efektif apabila tujuan pembelajaran sama dengan hasil pembelajaran. apabila 

hasil pembelajaran lebih rendah dibandingkan tujuan pembelajaran, 

pembelajaran tersebut tidak efektif. Untuk materi ajar IPS, karena 

karakteristiknya hampir sama dengan sejarah metode pembelajaran yang 

cocok mungkin metode ceramah atau metode inquiry dan discovery. 

Dalam metode inquiry dan discovery, siswa misalnya diminta 

membaca satu buku atau mengamati kegiatan sosial suatu masyarakat. Dari 

bacaan dan pengamatan kehidupan yang ditugaskan, siswa diminta 
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dikemukakan masalah yang mereka temukan. Masalah tersebut kemudian 

didiskusikan di kelas, sehingga muncul berbagai hipotesis yang mereka 

lahirkan dari diskusi, siswa diminta kembali untuk membaca buku tertentu 

atau kembali ke lapangan mengamati peristiwa sosial budaya dari hasil 

bacaan dan pengamatan di lapangan, siswa diminta menarik kesimpulan 

apakah hipotesis mereka diterima atau ditolak. 

Metode pembelajaran yang dilakukan menjadi dua bagian besar, 

metode ekspositori dan metode inquiry, hanya sebatas kepada metode 

pembelajaran untuk ranah kognitif. Untuk ranah afektif terdapat metode lain 

seperti metode sosiodrama, metode klarifikasi nilai, metode simulasi, metode 

brainstorming, dan sebagainya. Metode pembelajaran untuk ranah 

psikomotor terdapat sejumlah metode pembelajaran seperti metode 

praktikum, metode proyek, metode role playing, dan sebagainya. Semua jenis 

metode pembelajaran ini harus dikuasai oleh guru-guru IPS. 

Pembelajaran modern dan pembelajaran kontemporer tidak melihat 

guru sebagai satu-satunya. Guru hanya salah satu sumber belajar. Selain guru 

masih terdapat banyak sumber belajar lain seperti teman sesama siswa atau 

mahasiswa, pakar yang terdapat dalam masyarakat, berbagai media seperti 

radio, TV dan komputer. Tugas pokok guru IPS bukan memindahkan 

pengetahuan IPS dari buku teks ke telinga siswa atau mahasiswa, tetapi 

mengelola kegiatan belajar mereka sehingga mereka berinteraksi dengan 

sumber belajar. 
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Komponen penting lainnya dalam pembelajaran IPS adalah 

komponen media pembelajaran. media pembelajaran sering dikacaukan 

pengertiannya dengan alat bantu belajar. Guru adakalanya dapat berfungsi 

sebagai media kalau dia hanya sebagai penyampai isi buku teks kepada siswa. 

sementara alat bantu pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan 

guru untuk mempermudah atau menjadikan pembelajaran efektif, misalnya 

penggunaan papan tulis, alat berbentuk peta atau globe. Alat peraga perlu 

digunakan untuk guru IPS agar kegiatan pembelajaran siswa menjadi lebih 

efektif. 

e. Evaluasi Pembelajaran IPS 

Menurut Gunawan (2013:78) evaluasi pendidikan tidak sama dengan 

evaluasi pembelajaran. Evaluasi pendidikan mengevaluasi kegiatan 

pendidikan sebagai supra sistem pembelajaran, dan bersifat makro. 

Sementara evaluasi pembelajaran merupakan sub sistem pembelajaran dan 

bersifat mikro. Istilah evaluasi berasal dari kata kerja Value yang berarti 

menilai atau nilai. Evaluation berarti penilaian, instructional evaluation 

berarti penilaian pembelajaran, berbeda dengan educational evaluation yang 

berarti evaluasi pendidikan. Gronlund (Gunawan 2013:79) mengatakan 

evaluasi adalah “Proses sistematik dalam pengumpulan, analisis, dan 

penafsiran informasi untuk menentukan jangkauan pencapaian tujuan 

pembelajaran, the systematic procces of collecting, analyzing, and 

interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving 

instructional objectives”. Evaluasi merupakan jawaban atas pertanyaan 
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seberapa baik, berbeda dengan pengukuran yang menjawab seberapa banyak. 

Selanjutnya Gronlund (Gunawan 2013:79) menyatakan bahwa pengukuran 

adalah proses mendapatkan tentang karakteristik yang dimiliki seseorang. 

Pengukuran menghasilkan skor, penilaian menghasilkan nilai. 

Pengukuran bersifat angka, sementara penilaian dinyatakan dalam huruf atau 

angka atau pernyataan. Seorang guru dapat menyatakan skor seseorang siswa 

80. Namun tidak dapat berkata nilainya 80. Nilai ujian siswa tersebut B atau 

baik. dua hal yang berbeda sering tidak mendapat perhatian para guru apalagi 

siswa yang belajar IPS. 

Evaluasi pembelajaran penting untuk menentukan apakah siswa dapat 

melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau mengulang materi ajar 

yang lama. Hal ini sangat penting terutama pada materi ajar yang 

menggunakan pendekatan hierarkis sehingga terdapat pelajaran atau mata 

kuliah prasyarat. Bagi guru, evaluasi pembelajaran penting untuk mengetahui 

efektivititas dalam pembelajaran. Dengan evaluasi pembelajaran guru 

terdorong untuk mengevaluasi apakah tes yang telah mereka buat sudah benar 

atau belum, atau apakah kurikulum yang mereka ajarkan sesuai dengan 

perkembangan usia anak dan budaya mereka. Evaluasi hasil belajar anak 

dapat diketahui dengan berbagai cara. Tes bukan satu-satunya cara evaluasi 

pembelajaran. tes digunakan untuk mengukur hasil belajar secara kognitif, 

bukan afektif atau psikomotorik. Terdapat dua macam tes yaitu tes uraian dan 

tes objektif. 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang perencanaan 

pembelajaran. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut.  

Penelitian pertama yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Trevor Mutton, Hazel Hagger, dan Katharine Burn pada tahun 

2011 dengan judul Learning to Plan, Planning to Learn: The Developing Expertise 

of Beginning Teachers. Hasil penelitiannya adalah untuk guru pemula perencanaan 

pembelajaran merupakan hal mendasar yang penting. Tanpa perencanaan 

pembelajaran guru kemungkinan tidak dapat mengatasi kesulitan yang mungkin 

terjadi di kelas. 

Penelitian kedua yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Enda Puspitasari tahun 2012 dengan judul Menyusun 

Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 

masih banyak pendidik PAUD yang kesulitan dalam mengembangkan perencanaan 

pembelajarannya. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 

2010 dan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 58 tahun 2009 tentang 

standar pendidikan anak usia dini, memberikan kebabasan lembaga pendidikan 

anak usia dini untuk membuat program pembelajarannya sendiri disesuaikan 

dengan kondisi anak dan lembaga penyelenggara. Dengan adanya pedoman ini 

diharapkan akan memudahkan pendidik PAUD dalam penyusun perencanaan 

pembelajaran sehingga pembelajaran akan berjalan secara efektif dan efisien. 

Penelitian ketiga yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Ida Waluyati pada tahun 2012 dengan judul Evaluasi Program 
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Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hasil penelitiannya adalah Hasil analisis 

data membuktikan, kesesuaian antara perencanaan pembelajaran IPS SMP/MTs di 

Kota Bima dengan standar proses pendidikan berada pada kategori baik/sesuai. 

Kategori ini diperoleh berdasarkan analisa perhitungan skor rerata empiris data dari 

teknik dokumentasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh 78 

orang guru IPS dari dua puluh enam SMP/MTs se-Kota Bima berdasarkan 

indikator-indikator variabel perencanaan pembelajaran, yakni sebesar 63,91, 

dengan persentase sebesar 66,7%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru 

telah menyusun RPP secara lengkap, tepat, dan penjelasan yang terperinci. Di 

samping itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 33,3% perencanaan 

pembelajaran IPS SMP/MTs di Kota Bima termasuk dalam kategori sangat 

baik/sangat sesuai, namun tidak ada guru yang termasuk dalam kategori cukup 

baik/cukup sesuai dan kurang baik/kurang sesuai. 

Penelitian keempat yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Afifuddin pada tahun 2012 dengan judul Perencanaan 

Pengajaran dalam Proses Pembelajaran. Hasil penelitiannya adalah perencanaan 

pengajaran merupakan skenario pembelajaran yang menjadi acuan dan pola 

pelaksanaan program pengajaran bagi pihak pendidik, dan pengalaman belajar yang 

sistematis dan efektif bagi pihak peserta didik. Karena itu, seorang pengajar (guru) 

yang dipandang telah memiliki kompetensi dan profesionalisme sejatinya 

menyiapkan kegiatan pengajaran yang terencana, integral dan terarah serta 

memperhatikan perkembangan dan kondisi peserta didik. 
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Penelitian kelima yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Volkan Cicek pada tahun 2013 dengan judul Effective Use of 

Lesson Plans to Enhance Education. Hasil penelitiannya adalah praktik rencana 

pelajaran seperti harian, tahunan, dan pengganti rencana pelajaran guru ditinjau dari 

tujuan pembelajaran, alokasi waktu, metode yang digunakan, materi yang 

digunakan, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran ditulis dengan 

mempertimbangkan waktu efektif pembelajaran dan manajemen kelas dengan 

harapan agar mengurangi permasalahan yang ada di kelas seperti siswa yang 

membolos dan siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan memperhatikan 

kegiatan ekstrakurikuler .  

Penelitian keenam yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Hilmi Mizani pada tahun 2014 dengan judul Perencanaan 

Pembelajaran Berkarakter pada Mata Pelajaran Agama Islam di SMAN 7 Kota 

Banjarmasin. Hasil penelitiannya adalah bahwa perencanaan pembelajaran yang 

disusun guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 7 Kota 

Banjarmasin terdiri dari program tahunan, program semester, silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran. Karakter yang akan di ajarkan sudah tertuang secara 

tegas pada silabus dan RPP untuk kelas XI dan XII. Sedangkan untuk silabus dan 

RPP untuk kelas X maka karekter yang ingin ditanamkan tidak secara tegas 

dicantumkan dalam silabus dan RPP. Adapun karekter yang ingin ditanamkan di 

SMAN 7 sesuai dengan yang terdapat dalam silabus dan RPP terdiri dari: Religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 
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kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.  

Penelitian ketujuh yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh M. Yusuf Seknun tahun 2014 dengan judul Telaah Kritis 

Terhadap Perencanaan Dalam Proses Pembelajaran. Hasil penelitian yang diperoleh 

adalah keberhasilan pendidikan banyak ditentukan bagaimana optimalisasi upaya 

pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi sistem 

pembelajarannya. Perencanaan dalam proses pembelajaran merupakan skenario 

pembelajaran yang menjadi acuan pelaksanaan program pembelajaran bagi pihak 

pendidik, dan pengalaman belajar yang sistematis dan efektif bagi pihak peserta 

didik. Penyusunan perencanaan program pembelajaran sebagai suatu proses 

melibatkan berbagai aspek seperti kedisplinan, ilmu pengetahuan, realitas, sistem 

dan teknologi pembelajaran sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan lebih 

lancar dan hasilnya lebih baik. 

Penelitian kedelapan yang mendukung dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Volkan Cicek dan Hidayet Tok pada tahun 2014 

dengan judul Effective Use of Lesson Plans to Enhance Education in U.S. and 

Turkish Kindergarten thru 12th Grade Public School System: A Comparative Study. 

Hasil penelitiannya adalah di Amerika Serikat dan Turki, perencanaan 

pembelajaran disiapkan sebagai tugas awal administrasi sekolah pada awal tahun 

ajaran. Perencanaan pembelajaran tahunan meliputi perencanaan harian, 

perencanaan bulanan, dan alokasi waktu, materi pembelajaran, metode, dan media 
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yang digunakan. Perencanaan pembelajaran di Amerika Serikat lebih fleksibel, 

guru dapat merancang perencanaan pembelajaran sesuai dengan kondisi daerah. 

Penelitian kesembilan yang mendukung dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Supriatno, Herpratiwi, dan Undang Rosidin pada 

tahun 2015 dengan judul Evaluasi Kinerja Guru Profesional dalam Menyusun 

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran. Hasil penelitiannya adalah 

Kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran; a. kemampuan guru 

dalam merumuskan tujuan pembelajaran cenderung cukup (skor 2,92). Artinya 

bahwa guru profesional SMAN di Kabupaten Tanggamus berkinerja cenderung 

cukup dalam merumuskan tujuan pembelajaran. b. kemampuan guru dalam 

memilih dan mengorganisasikan materi ajar cenderung cukup (skor 2,93). Artinya 

bahwa guru profesional SMA di Kabupaten Tanggamus cara memilih dan 

mengorganisasi materi ajar dapat diartikan cukup baik. c. kemampuan guru dalam 

memilih sumber belajar /media pembelajaran cenderung cukup (skor 2,89). Hal ini 

menunjukan bahwasanya para guru tersebut kurang memanfaat kan sumber/media 

sebagai penunjang keberhasilan proses pembelajaran. d. kemampuan guru dalam 

menentukan metode pembelajaran cenderung cukup (skor 2,91). Hal demikian 

dapat terjadi karena para guru lebih suka melakukan proses pembelajaran dengan 

metode konvensional yang lebih simple dalam bentuk ceramah e. kemampuan guru 

dalam merencanakan penilaian hasil belajar cenderung cukup (skor 2.86). 

Penelitian kesepuluh yang mendukung dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Indah Haryati Amakae pada tahun 2016 dengan 

judul Analisis Proses Perencanaan Pembelajaran Tematik Menggunakan 
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Pendekatan Saintifik di SDN Monggang. Hasil penelitiannya adalah guru membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan silabus yang disediakan oleh pihak 

sekolah. Kendala yang dialami guru dalam membuat perencanaan pembelajaran 

tematik menggunakan pendekatan saintifik yaitu guru masih kesulitan dalam 

mengaitkan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran. Selain itu, penerapan 

pendekatan saintifik juga masih bersifat sederhana. Upaya untuk mengatasi kendala 

tersebut adalah guru tetap menerapkan langkah-langkah pendekatan saintifik serta 

membuat perencanaan pembelajaran sendiri untuk bagian-bagian yang tidak dapat 

dipadukan. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Perencanaan pembelajaran adalah membuat persiapan pembelajaran. Hal ini 

didasarkan pada asumsi bahwa jika tidak mempunyai persiapan pembelajaran yang 

baik, maka peluang untuk tidak terarah terbuka lebar, bahkan mungkin cenderung 

untuk melakukan improvisasi sendiri tanpa acuan yang jelas. Mengacu pada hal 

tersebut, guru diharapkan dapat melakukan persiapan pembelajaran baik 

menyangkut materi pembelajaran maupun kondisi pskis dan psikologis yang 

kondusif bagi berlangsungnya proses pembelajaran (Rusman 2014:59). Dengan 

perencanaan pembelajaran yang baik diharapkan siswa dapat termotivasi dalam 

belajar. Pembelajaran yang berlangsung akan efektif, efisien dan inovatif sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Perencanaan pembelajaran IPS yang ideal adalah perencanaan pembelajaran 

yang komponen-komponennya memenuhi kriteria sesuai dengan standar proses. 
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Perencanaan pembelajaran menurut Rusman (2014:4) meliputi Silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, 

Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Standar 

kompetensi dan kompetensi dasar harus sesuai dengan standar isi yang telah 

ditetapkan pemerintah. Dengan perencanaan pembelajaran yang baik diharapkan 

siswa dapat termotivasi dalam belajar. Pembelajaran yang berlangsung akan efektif, 

efisien dan inovatif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di SD Negeri di 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen terdapat 4 SD Negeri di Gugus 

Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yakni SD Negeri 

Plumbungan 1, SD Negeri Plumbungan 2, SD Negeri Plumbungan 5 dan SD Negeri 

Pelemgadung 3 yang menyusun perencanaan pembelajaran IPS pada standar 

kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi 

dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan dengan baik. Pada umumnya perencanaan pembelajaran yang telah 

disusun sudah sesuai dengan standar proses yang berlaku pada kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP), guru sudah dapat mengembangkan indikator sesuai 

dengan kekhasan daerah masing-masing, dan guru sudah mencantumkan berbagai 

teknik evaluasi. 
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Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris pada perencanaan pembelajaran 

IPS berbasis KTSP, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dengan bagan berikut (Satori dan Komariah 2014:37). 
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      Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

1. Konsep 

a. Permendikbud No 41 Tahun 

2007 tentang Standar Proses, 

antara lain sebagai berikut. 

1) Silabus 

2) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

a) Komponen RPP 

b) Prinsip Penyusunan 

RPP 

b. BSNP Tahun 2006 tentang 

Panduan Penyusunan KTSP, 

antara lain sebagai berikut. 

1) Langkah-langkah 

Pengembangan Silabus 

2. Teori 

Diambil dari berbagai sumber yang 

relevan mengenai. 

a. Silabus 

b. RPP 

 

Tema Sentral Masalah 

1. Aspek perencanaan pembelajaran  

IPS berbasis KTSP kelas V 

2. Komponen perencanaan  

pembelajaran IPS berbasis KTSP 

kelas V 

3. Penyusunan perencanaan 

.pembelajaran IPS berbasis KTSP 

kelas V 

4. Kendala penyusunan perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP 

kelas V 

Empirik Fenomena 

Pada umumnya perencanaan 

pembelajaran yang telah disusun guru 

kelas V SD Negeri Gugus Sadewa 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten 

Sragen sudah sesuai dengan standar 

proses yang berlaku pada kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS DAN DESAIN PENELITIAN 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Menurut Satori dan Komariah (2014:22) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu 

barang/ jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/ fenomenal/ 

gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran 

berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif 

mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, 

siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan dimana tempat 

kejadiannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya masih 

dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan 

kualitatif, mulai dari syarat data, cara/ teknik pencarian, pengolahan dan 

analisisnya. 

Denzin dan Lincoln dalam Moleong (Satori dan Komariah  2014:23), 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. 

Menurut Sugiyono (2015:1) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 



69 

 

 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi.  

Moleong (2010:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara 

benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data 

yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu 

data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti 

yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam 

penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan 

pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferbility, 

artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat 

tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda. 

Peneliti memlihi jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin 

menggambarkan atau mendeskripsikan perencanaan pembelajaran IPS berbasis 

KTSP kelas V yang terdapat di SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen dengan menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data dan analisis data yang sohih. 
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3.1.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian kualitatif menurut Satori dan Komariah (2014:82) antara 

lain: 

a. Memilih topik kajian 

Langkah pertama penelitian kualitatif secara formal adalah merancang 

penelitian. Menurut Moleong (Satori dan Komariah 2014:83) rancangan penelitian 

diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan 

perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif dimulai saat peneliti menemukan topik untuk dijadikan kajian. 

Menentukan topik kajian secara empirik dapat berangkat dari permasalahan sehari-

hari di lingkungan tertentu. Pada tahapan ini peneliti menemukan masalah di 

lapangan yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian kualitatif. Dalam proses ini 

peneliti mengumpulkan berbagai data yang ada di lapangan dan melakukan 

penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. 

b. Instrumentasi 

Instrumen penelitian kualitatif adalah “human instrument” atau manusia 

sebagai informan maupun pencari data. Instrumen utama penelitian kualitatif 

adalah peneliti itu sendiri sebagai ujung tombak pengumpul data. Peneliti dalam 

tahap ini membuat instrumen penelitian kualitatif. Peneliti terjun secara langsung 

ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dengan 

terlebih dahulu sudah memiliki beberapa pedoman yang akan dijadikan alat bantu 

mengumpulkan data. 
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c. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan instrumen 

yang telah disiapkan dan dengan berbagai alat pengumpul data. Kegiatan 

mengumpulkan data merupakan kegiatan utama dalam penelitian kualitatif. 

d. Pengolahan Data 

Pengolahan data penelitian merupakan proses berharga yang menghasilkan 

temuan-temuan penelitian yang bermakna. Kebermaknaan hasilnya dapat 

dituangkan dalam deskripsi yang terstruktur dengan baik dan memiliki tingkat 

literacy tinggi yang memudahkan orang mencerna, memahami dan dapat 

merekonstruksinya pada setting tempat berbeda dengan karakteristik yang relative 

sama. Peneliti mengolah data dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, display, 

analisis, dan simpulan. 

e. Hasil Penelitian 

Berdasarkan pengolahan data peneliti dapat memperoleh hasil penelitian. 

Informasi tersebut disajikan dalam bentuk teks tertulis atau bentuk-bentuk gambar 

mati atau hidup seperti foto dan video dan lain-lain. Kemudian peneliti menuangkan 

ke dalam laporan hasil penelitian mulai dari rancangan, proses, hasil, simpulan dan 

saran.  
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Bagan 3.1 Desain Penelitian 

 

3.2 SUBJEK, LOKASI, DAN WAKTU PENELITIAN 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas V SD Negeri yang berada 

pada Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Diangkatnya 

guru sebagai subjek penelitian dikarenakan peneliti ingin meneliti perencanaan 

pembelajaran IPS yang telah disusun oleh guru kelas V SD Negeri Gugus Sadewa 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 4 SD yang terdapat pada Gugus Sadewa 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yaitu SD Negeri Plumbungan 1,      

Memilih 
Topik Kajian

Instrumentasi

Pelaksanaan 
Penelitian

Pengolahan 
Data

Hasil 
Penelitian
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SD Negeri Plumbungan 2, SD Negeri Plumbungan 5, dan SD Negeri     

Pelemgadung 3. 

3.2.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 Februari sampai 3 Mei 2016 

dimulai dari studi pendahuluan. 

 

3.3 POPULASI DAN SAMPEL 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2015:49) populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah 

populasi, tetapi oleh Spradley dalam Sugiyono (2015:49) dinamakan “social 

situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), 

pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi 

sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang diketahui “apa yang 

terjadi” di dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat 

mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada 

tempat (place) tertentu. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 

tertentu dan hasilnya kajiannya tidak diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan 

ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial 

pada kasus yang dipelajari.  
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Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah guru kelas V   

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yang 

menyusun perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP. 

3.3.2 Sampel 

Sampel menurut Satori dan Komariah (2014:46) adalah bagian kecil dari 

anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya secara representatif. Dalam penelitian kualitatif penentuan sampel 

sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan 

sampel pada penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. 

Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum 

bukan untuk digeneralisasikan (Sugiyono 2013:299). Sampel dalam penelitian 

kualitatif disebut sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

menghasilkan teori. Sampel penelitian kualitatif dinamakan narasumber, atau 

partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. 

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian 

nonkualitatif. Pada penelitian nonkualitatif sampel dipilih dari suatu populasi 

sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi, sampel benar-

benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. Sedangkan sampling pada penelitian 

kualitatif bermaksud menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam 

sumber. Tujuannya adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari 

rancangan dan teori yang muncul (Moleong 2010:223). Oleh sebab itu, pada 

penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive 

sample). Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling . 
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Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Rancangan purposive sampling yaitu sampel tidak dapat 

ditentukan atau ditarik terlebih dahulu (Moleong 2010:224). Dalam penelitian ini 

peneliti memilih guru kelas V di SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen karena guru di SD Negeri Gugus Sadewa 

dianggap mampu menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik sesuai dengan 

standar proses dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.   

  

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.4.1 Observasi 

Menurut Sudaryono (2013:38) observasi yaitu melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. Observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengungkap 

data dolkumen. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun 

nonpartisipasi. 

a. Observasi partisipasi (participatory observation) 

Dalam observasi partisipasi pengamat ikut serta dalam kegiatan yang 

sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. 

b. Observasi nonpartisipatif (nonparticipatory observation) 

Dalam observasi nonpartisipatif pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, 

peneliti hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan. 
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipatif karena 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, 

tidak ikut dalam kegiatan 

3.4.2 Wawancara 

Menurut Nazir (2014:170) wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin 

mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan. Ada beberapa 

faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu : 

pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara          

Sudaryono (2013:35). Menurut Nasution (Sudaryono 2013:35), wawancara adalah 

suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan 

memperoleh informasi. 

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka 

secara individual. Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang 

biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat 

berjalan dengan baik. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, 

pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan 
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fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian. Berdasarkan 

sifat pertanyaan, wawancara dapat dibedakan menjadi. 

a. Wawancara Terpimpin 

Dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan 

yang telah disusun. 

b. Wawancara Bebas 

Pada wawancara ini, terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dan 

responden, tetapi pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai 

pedoman. Kebaikan wawancara ini adalah responden tidak menyadari 

sepenuhnya bahwa ia sedang diwawancarai. 

c. Wawancara Bebas Terpimpin 

Wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan 

wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa 

pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan 

ditanyakan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terpimpin. Dalam 

wawancara ini, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. 

3.4.3 Dokumentasi 

Menurut Satori dan Komariah (2014:148) dalam teknik dokumentasi 

peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi 

mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari 

dokumen yang ada pada informan kemudian ditelaah secara intens sehingga dapat 

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.. 
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Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel 

apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. 

3.4.4 Catatan Lapangan 

Menurut Satori dan Komariah (2014:180) catatan lapangan adalah catatan 

lengkap yang telah disempurnakan berisi deskripsi hasil observasi/ wawancara/ 

studi dokumen dan bahkan sudah diberi refleksi oleh peneliti yang dibuat di setiap 

selesai suatu pengamatan. Catatan lapangan bertujuan untuk mencatat segala 

sesuatu dengan rinci. Catatan lapangan sebaiknya ditulis pada buku yang mudah 

dibawa  kemana-mana. Buku catatan ini memuat semua indikasi atau gejala, nama 

atau istilah, hasil pengukuran, informasi, dan interpretasi semesntara. Semua 

catatan harus ditulis dengan jelas dan dapat dimengerti. 

3.4.5 Triangulasi 

Menurut Sugiyono (2013:330) triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan untuk sumber data yang sama secara 

serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi waktu adalah 

melakukan pengumpulan data dalam waktu dan situasi yang berbeda. Triangulasi 
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dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain 

yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. 

 

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 

Proses analisis data pada penelitian kualitatif pada prinsipnya dilakukan 

secara berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Hal ini sebagaimana 

dinyatakan Nasution dalam Satori dan Komariah (2014:215) bahwa proses analisis 

telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun meneliti 

selama penelitian berlangsung, dan setelah penelitian. 

a. Analisis Sebelum di Lapangan 

Analisis sebelum dilapangan menurut Satori dan Komariah (2014:216) lebih 

mengarah pada analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau 

data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Kendati 

demikian analisis untuk menentukan fokus penelitian ini bersifat sementara, dan 

akan berkembang setelah peneliti melakukan kegiatan penelitian selama di 

lapangan. Dengan kata lain, berdasarkan analisis sebelum meneliti peneliti dapat 

menentukan fokus dan karakteristik obyek penelitian yang dituangkannya dalam 

proses penelitian. Selanjutnya, ketika peneliti berada di lapangan hasil analisa 

tersebut akan dianalisa lagi demikian seterusnya sehingga mendapatkan hasil 

penelitian. Analisis pada penelitian ini dilakukan pada saat studi pendahuluan 

dengan manganalisis data sekunder dan memilih perencanaan pembelajaran IPS 

berbasis KTSP sebagai fokus penelitian. 
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b. Analisis Selama di Lapangan 

Dalam penelitian kualitatif sebetulnya analisis data dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Ketika peneliti 

melakukan interview, peneliti harus sudah melakukan analisis terhadap jawaban 

responden tersebut. Bila ternyata kemudian hasil analisisnya menunjukkan belum 

memuaskan, maka peneliti mengulanginya hingga diperoleh hasil analisis yang 

kredibel. 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan 

Huberman (Satori dan Komariah 2014:218) yang terdiri atas : data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/ verification yang dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. 

1) Reduksi Data (Reduction) 

Sebagaimana dimaklumi, ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu 

saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat 

rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang 

diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang 

disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang 

pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan 

memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data 

sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. 
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Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena 

itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang 

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus 

dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Selanjutnya, diakui bila 

proses reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Maka bagi peneliti 

pemula, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada temanatau orang 

lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan 

berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan. 

2) Penyajian Data ( Data Display) 

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data (data 

display). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 

berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman (Satori dan Komariah 2014:219) 

menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data 

in the past has been narrative text”. Dengan demikian yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. 

Adapun fungsi display data disamping untuk memudahkan dan memahami apa 

yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. 
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3) Conclusion Drawing/ Verification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

(Satori dan Komariah 2014:220) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis, atau teori. 

c. Analisis Setelah di Lapangan 

Setelah dilakukan pengambilan data di lapangan langkah selanjutnya adalah 

membuat deskripsi yang berisi kesimpulan atau sebuah penemuan baru. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih  
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remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.  

1) Analisis Data  Kualitatif 

Dalam penelitian ini analisis data kualitatif yang berupa wawancara, 

dokumentasi, dan catatan lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis data 

menurut Miles dan Huberman (Satori dan Komariah 2014:218) yang terdiri atas : 

data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification yang dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya mencapai jenuh. 

2) Analisis Data Observasi 

Hasil data observasi dianalisis dengan analisis deskriptif yaitu dengan 

memberikan predikat (sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, sangat 

kurang efektif) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya menggunakan pedoman 

penskoran yang telah dibuat (Arikunto 2007:269). 

a) Penskoran Indikator Pertama 

(1)  Penskoran dengan Menggunakan Huruf 

(a) Mencari skor ideal  

Skor Ideal = skor x banyak butir soal 

= 4 x 10 = 40 

(b) Mencari rata-rata (�̅�) ideal dengan rumus 

�̅� ideal   = 
1

2
 x skor ideal 

   = 
1

2
 x 40 

   = 20 
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(c) Mencari simpangan baku (s) ideal dengan rumus : 

S ideal  = 
1

3
  x �̅� ideal 

= 
1

3
  x 20 

= 6,67 

(d) Menyusun Pedoman Konversi 

Skala lima 

      A 

�̅� + 1,5 (s) = 20 + 1,5 (6,67) = 30 

      B 

�̅� + 0,5 (s) = 20 + 0,5 (6,67) = 23,4 

       C 

�̅� – 0,5 (s) = 20 – 0,5 (6,67) = 16,7 

       D 

�̅� – 1,5 (s) = 20 – 1,5 (6,67) = 10 

       E 

(Arifin 2014:237-238) 
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Tabel 3.1 

Kriteria Efektivitas Indikator Pertama Perencanaan Pembelajaran (Silabus) IPS  

Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen 

 

Kriteria Perencanaan  

Pembelajaran IPS Berbasis 

KTSP Kelas V 

Kriteria Nilai 

30,1 ≤ skor ≤ 40 Sangat efektif A 

23,5 ≤ skor ≤ 30 Efektif B 

16,8 ≤ skor ≤ 23,4 Cukup efektif C 

10,1 ≤ skor ≤ 16,7 Kurang efektif D 

0 ≤ skor ≤ 10 Sangat kurang efektif E 

 

(Poerwanti 2008:6.18) 

(e) Menjumlahkan skor yang diperoleh pada masing-masing indikator 

selanjutnya dibandingkan kriteria efektivitas perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V untuk ditarik kesimpulan. 

(f) Memberikan makna pada kriteria yang telah diperoleh 
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Tabel 3.2 

Makna Pencapaian Indikator Pertama Perencanaan Pembelajaran (Silabus) IPS 

Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen 

 

Kriteria Nilai Makna 

Sangat efektif A 

Silabus yang telah disusun guru sudah 

sesuai dengan standar proses dan sudah 

dapat digunakan tanpa revisi 

Efektif B 

Silabus yang telah disusun guru sudah 

sesuai dengan standar proses dan sudah 

dapat digunakan tetapi perlu sedikit 

revisi 

Cukup efektif C 

Silabus yang telah disusun guru cukup 

sesuai dengan standar proses dan sudah 

dapat digunakan tetapi perlu sedikit 

revisi 

Kurang efektif D 

Silabus yang telah disusun guru kurang 

sesuai dengan standar proses dan tidak 

dapat digunakan sehingga perlu revisi 

Sangat kurang efektif E 

Silabus yang telah disusun guru tidak 

sesuai dengan standar proses dan tidak 

dapat digunakan sehingga perlu revisi 

 

(g) Menyajikan hasil yang diperoleh dalam bentuk diagram. 

(2) Menghitung Nilai Rata – Rata Hasil Observasi 

(a) Mencari rata-rata hasil observasi dengan rumus sebagai berikut. 

𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

�̅� =
𝛴𝑋

𝛴𝑛
 

(Sudjana 2005:67) 
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(b) Menyajikan hasil yang diperoleh dalam bentuk diagram. 

b) Penskoran Indikator Kedua 

(1) Penskoran dengan Menggunakan Huruf 

(a) Mencari skor ideal  

Skor Ideal = skor x banyak butir soal 

= 4 x 10 = 40 

(b) Mencari rata-rata (�̅�) ideal dengan rumus 

�̅� ideal   = 
1

2
 x skor ideal 

   = 
1

2
 x 40 

   = 20 

(c) Mencari simpangan baku (s) ideal dengan rumus : 

S ideal  = 
1

3
  x �̅� ideal 

= 
1

3
  x 20 

= 6,67 
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(d) Menyusun Pedoman Konversi 

Skala lima 

      A 

�̅� + 1,5 (s) = 20 + 1,5 (6,67) = 30 

      B 

�̅� + 0,5 (s) = 20 + 0,5 (6,67) = 23,4 

       C 

�̅� – 0,5 (s) = 20 – 0,5 (6,67) = 16,7 

       D 

�̅� – 1,5 (s) = 20 – 1,5 (6,67) = 10 

       E 

(Arifin 2014:237-238) 

Tabel 3.3 

Kriteria Efektivitas Indikator Kedua Perencanaan Pembelajaran (RPP) IPS  

Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen 

 

Kriteria Perencanaan  

Pembelajaran IPS Berbasis 

KTSP Kelas V 

Kriteria Nilai 

30,1 ≤ skor ≤ 40 Sangat efektif A 

23,5 ≤ skor ≤ 30 Efektif B 

16,8 ≤ skor ≤ 23,4 Cukup efektif C 

10,1 ≤ skor ≤ 16,7 Kurang efektif D 

0 ≤ skor ≤ 10 Sangat kurang efektif E 

 

(Poerwanti 2008:6.18) 
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(e) Menjumlahkan skor yang diperoleh pada masing-masing indikator 

selanjutnya dibandingkan kriteria efektivitas perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V untuk ditarik kesimpulan. 

(f) Memberikan makna pada kriteria yang telah diperoleh 

Tabel 3.4 

Makna Pencapaian Indikator Pertama Perencanaan Pembelajaran (RPP) IPS 

Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen 

 

Kriteria Nilai Makna 

Sangat efektif A 

RPP yang telah disusun guru sudah 

sesuai dengan standar proses dan sudah 

dapat digunakan tanpa revisi 

Efektif B 

RPP yang telah disusun guru sudah 

sesuai dengan standar proses dan sudah 

dapat digunakan tetapi perlu sedikit 

revisi 

Cukup efektif C 

RPP yang telah disusun guru cukup 

sesuai dengan standar proses dan sudah 

dapat digunakan tetapi perlu sedikit 

revisi 

Kurang efektif D 

RPP yang telah disusun guru kurang 

sesuai dengan standar proses dan tidak 

dapat digunakan sehingga perlu revisi 

Sangat kurang efektif E 

RPP yang telah disusun guru tidak 

sesuai dengan standar proses dan tidak 

dapat digunakan sehingga perlu revisi 

 

(g) Menyajikan hasil yang diperoleh dalam bentuk diagram. 
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(2) Menghitung Nilai Rata – Rata Hasil Observasi 

(a) Mencari rata-rata hasil observasi dengan rumus sebagai berikut. 

𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

�̅� =
𝛴𝑋

𝛴𝑛
 

(Sudjana 2005:67) 

(b) Menyajikan hasil yang diperoleh dalam bentuk diagram. 

c) Penskoran keseluruhan 

(1) Penskoran dengan Menggunakan Huruf 

(a) Mencari skor ideal  

Skor Ideal = skor x banyak butir soal 

= 4 x 20 = 80 

(b) Mencari rata-rata (�̅�) ideal dengan rumus 

�̅� ideal   = 
1

2
 x skor ideal 

   = 
1

2
 x 80 

   = 40 

(c) Mencari simpangan baku (s) ideal dengan rumus : 

S ideal  = 
1

3
  x �̅� ideal 

= 
1

3
  x 40 

= 13,3 

 



91 

 

 

 

(d) Menyusun Pedoman Konversi 

Skala lima 

      A 

�̅� + 1,5 (s) = 40 + 1,5 (13,3) = 59,95 

      B 

�̅� + 0,5 (s) = 40 + 0,5 (13,3) = 46,65 

      C 

�̅� – 0,5 (s) = 40 – 0,5 (13,3) = 33,35 

      D 

�̅� – 1,5 (s) = 40 – 1,5 (13,3) = 20,05 

      E 

(Arifin 2014:237-238) 

Tabel 3.5 

Kriteria Efektivitas Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP  

Kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

 

Kriteria Perencanaan  

Pembelajaran IPS Berbasis 

KTSP Kelas V 

Kriteria Nilai 

59,96 ≤ skor ≤ 80 Sangat efektif A 

46,66 ≤ skor ≤ 59,95 Efektif B 

33,36 ≤ skor ≤ 46,65 Cukup efektif C 

20,06 ≤ skor ≤ 33,35 Kurang efektif D 

0      ≤ skor ≤ 20,05 Sangat kurang efektif E 

 

(Poerwanti 2008:6.18) 
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(e) Menjumlahkan skor yang diperoleh pada masing-masing indikator 

selanjutnya dibandingkan kriteria efektivitas perencanaan pembelajaran 

IPS berbasis KTSP kelas V untuk ditarik kesimpulan. 

(f) Memberikan makna pada kriteria yang telah diperoleh 

Tabel 3.6 

Makna Pencapaian Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V  

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

 

Kriteria Nilai Makna 

Sangat efektif A 

Perencanaan pembelajaran yang telah 

disusun guru sudah sesuai dengan 

standar proses dan sudah dapat 

digunakan tanpa revisi 

Efektif B 

Perencanaan pembelajaran yang telah 

disusun guru sudah sesuai dengan 

standar proses dan sudah dapat 

digunakan tetapi perlu sedikit revisi 

Cukup efektif C 

Perencanaan pembelajaran yang telah 

disusun guru cukup sesuai dengan 

standar proses dan sudah dapat 

digunakan tetapi perlu sedikit revisi 

Kurang efektif D 

Perencanaan pembelajaran yang telah 

disusun guru kurang sesuai dengan 

standar proses dan tidak dapat 

digunakan sehingga perlu revisi 

Sangat kurang efektif E 

Perencanaan pembelajaran yang telah 

disusun guru tidak sesuai dengan 

standar proses dan tidak dapat 

digunakan sehingga perlu revisi 
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(g) Menyajikan hasil yang diperoleh dalam bentuk diagram. 

(2) Menghitung Nilai Rata – Rata Hasil Observasi 

(a) Mencari rata-rata hasil observasi dengan rumus sebagai berikut. 

𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

�̅� =
𝛴𝑋

𝛴𝑛
 

(Sudjana 2005:67) 

(b) Menyajikan hasil yang diperoleh dalam bentuk diagram 

 

3.6 UJI KEABSAHAN DATA 

Menurut Satori dan Komariah (2014:164) penelitian kualitatif dinyatakan 

absah apabila memiliki derajat keterpercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). 

a. Keterpercayaan (Credibility/ Validitas Internal) 

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. 

Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian 

terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian 

kualitatif terletak pada penelitinya yang dibantu dengan metode interview, FGD, 

observasi, dan studi dokumen. Dengan demikian, yang diuji ketepatannya adalah 

kapasitas peneliti dalam merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, 

melaksanakan metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi dan 

melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu perlu menunjukkan 
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konsistensinya satu sama lain. Keterpercayaan penelitian kualitatif tidak terletak 

pada derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai tetapi pada 

kredibilitas peneliti. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos 

kerja tenaga kependidikan, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang 

akurat tentang etos kerja tenaga kependidikan yang diperoleh dari informan yang 

tepat. Penelitian menjadi tidak valid, apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja 

guru yang informasinyapun diperoleh dari guru yang tidak kompeten. 

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang 

menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas 

(derajat kepercayaan) data diperikasa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber. Kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

dilakukan dengan. 

1) Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. 

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, 

sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang diperoleh, apakah data 

yang telah diperoleh itu setelah di cek kembali ke lapangan data sudah benar berarti 

kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Pada penelitian ini 

waktu penelitian yaitu selama 3 bulan. 

2) Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 
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urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 

meningkatkan  ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 

apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan 

meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang 

akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Pada penelitian ini peneliti sudah 

meningkatkan ketekunan dengan pengecekan kembali terhadap data penelitian. 

3) Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, 

dan waktu. 

a) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini 

data yang diperoleh bukan hanya dari guru saja tetapi juga dari dokumen yang ada. 

b) Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada 

penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. 
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c) Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.  

4) Analisis Kasus Negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 

penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti 

peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang 

telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan 

temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Pada penelitian ini 

sudah tidak ditemukan data yang berbeda atau bertentangan. 

5) Menggunakan Bahan Referensi 

Maksud dari menggunakan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data 

hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Pada 

penelitian ini didukung dengan adanya foto dan video. 

6) Mengadakan Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila 

data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut 

valid, sehingga semakin kredibel/ dipercaya. Jadi tujuan membercheck adalah agar 

informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai 
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dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Pada penelitian ini peneliti 

sudah melakukan member check terhadap informan. 

b. Keteralihan (Transferability/ Validitas Eksternal) 

Uji terhadap ketepatan suatu penelitian kualitatif selain dilakukan pada 

internal penelitian juga pada keterpakaiannya oleh pihak eksternal. Validitas 

eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil 

atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. 

Mengenai hal ini, Nasution (Satori dan Komariah 2014:173) mengatakan bahwa, 

“Bagi penelitian kualitatif, transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, 

sampai manakah hasili penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dalam 

situasi tertentu”. Karena itu transferabilitas hasil penelitian ini diserahkan kepada 

pemakainya. 

Suatu penelitian yang nilai transferabilitasnya tinggi senantiasa dicari orang 

lain untuk dirujuk, dicontoh, dipelajari lebih lanjut, untuk diterapkan di tempat lain. 

Oleh karena itu, peneliti perlu membuat laporan yang baik agar terbaca dan 

memberikan informasi yang lengkap, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Bila 

pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian dapat dilakukan 

(transferability), maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas. 

Pada penelitian ini peneliti telah membuat laporan dengan lengkap, jelas, sistematis, 

dan dapat dipercaya sehingga laporan ini dapat digunakan sebagai referensi pada 

situasi sosial yang sama. 
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c. Kebergantungan (Dependability/ Reliabilitas) 

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa 

peneltian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas 

data atau temuan yang dapat direflikasi. Dalam hal reliabilitas, Susan Stainback 

(Satori dan Komariah 2014:174) menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan 

derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam penelitian kualitatif akan 

menemukan kesulitan untuk mereflikasi pada situasi yang sama karena setting 

sosial senantiasa berubah dan berbeda. Oleh karena itu uji dependabilitas adalah uji 

terhadap data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik yang diambilnya 

apakah menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak. 

Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. 

Kalau proses penelitian tidak dilakukan di lapangan dan datanya ada, maka 

penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Audit dilakukan oleh independen 

atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian. Bagaimana peneliti menentukan masalah, memasuki lapangan, 

menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, 

dan membuat kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak tidak dapat 

menunjukkan aktivitas yang dilakukan di lapangan, maka dependabilitas 

penelitiannya patut diragukan. Pada penelitian ini peneliti melakukan audit 

terhadap keseluruhan aktivitas peneliti mulai dari perancangan, proses, hasil, 

simpulan, dan saran dengan dosen pembimbing. 
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d. Kepastian (Confirmability/ Objectivitas) 

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat 

dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Komfirmabilitas 

berhubungan dengan objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan 

memiliki derajat objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri 

secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati 

banyak orang. Uji konfirmabilitas hampir sama dengan uji dependabilitas, sehingga 

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji konfirmabilitas berarti 

menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil 

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Artinya seseorang peneliti 

melaporkan hasil penelitian karena ia telah melakukan serangkaian kegiatan 

penelitian di lapangan. Untuk menjaga kebenaran dan objektivitas hasil penelitian, 

perlu dilakukan ‘audit trail’ yakni, melakukan pemeriksaan guna meyakinkan 

bahwa hal-hal yang dilaporkan memang demikian adanya. 

Dalam praktiknya konsep, konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan 

melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan 

kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/ tempat kejadian sebagai bentuk 

konfirmasi. Selain itu pada penelitian juga mengutamakan kekonsistenan dari 

perancangan, proses, hasil, simpulan, dan saran penelitian.
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilaksanakan untuk memperoleh data awal tentang 

perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V SD Gugus Sadewa 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Studi pendahuluan ini dilaksanakan 

pada tanggal 2 sampai 5 Februari 2016 dengan melakukan studi lapangan dan 

wawancara. 

Studi lapangan dan wawancara dilaksanakan di SD Negeri Gugus Sadewa 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

yang telah dilakukan di SD Negeri di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

terdapat 4 SD Negeri di Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten 

Sragen yakni SD Negeri Plumbungan 1, SD Negeri Plumbungan 2, SD Negeri 

Plumbungan 5 dan SD Negeri Pelemgadung 3 yang menyusun perencanaan 

pembelajaran IPS pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan dengan baik. Pada umumnya perencanaan 

pembelajaran yang telah disusun sudah sesuai dengan standar proses yang berlaku 

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), guru sudah dapat 
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mengembangkan indikator sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing, dan 

guru sudah mencantumkan berbagai teknik evaluasi. 

4.1.2 Aspek Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V SD 

Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

a. Reduksi Data 

Berkaitan dengan fokus penelitian yaitu perencanaan pembelajaran, 

pada aspek perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V SD Negeri 

Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen peneliti 

memilih data mengenai perencanaan pembelajaran IPS pada standar 

kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan. Adapun aspek perencanaan pembelajaran 

IPS yang peneliti ambil yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang telah sesuai dengan standar proses yang berlaku. 

b. Penyajian Data 

1) Hasil Wawancara 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas V 

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

diperoleh hasil bahwa guru kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen telah menyusun perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP pada standar kompetensi 2 yaitu 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 
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mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan. Adapun perencanaan pembelajaran IPS 

yang telah disusun berupa silabus mata pelajaran IPS dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran IPS. Perencanaan 

pembelajaran IPS disusun sebagai bukti fisik atau sebagai administrasi 

pada saat pembelajaran akan dimulai. Setiap akan memulai pembelajaran 

guru selalu menyerahkan RPP kepada kepala sekolah dan selalu diadakan 

pengawasan kepala sekolah terhadap perencanaan pembelajaran yang 

telah disusun guru. Guru menyusun perencanaan pembelajaran sebagai 

salah satu langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru 

menganggap bahwa dengan menerapkan perencanaan pembelajaran dapat 

membuat pembelajaran menjadi lebih efektif sehingga waktu yang sedikit 

untuk mata pelajaran IPS dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. 
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2) Hasil Dokumentasi  

Tabel 4.1 

Dokumentasi Aspek Perencanaan Pembelajaran IPS  

Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Gugus Sadewa  

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

 

Nama Sekolah Aspek Perencanaan 

Pembelajaran IPS 

Berbasis KTSP Kelas V 

Keterangan 

Silabus RPP 

SD Negeri 

Plumbungan 1 

√ √ Perencanaan pembelajaran 

IPS yang telah disusun 

berupa hardfile 

SD Negeri 

Plumbungan 2 

√ √ Perencanaan pembelajaran 

IPS yang telah disusun 

berupa hardfile 

SD Negeri 

Plumbungan 5 

√ √ Perencanaan pembelajaran 

IPS yang telah disusun 

berupa hardfile 

SD Negeri 

Pelemgadung 3 

√ √ Perencanaan pembelajaran 

IPS yang telah disusun 

berupa softfile 

 

3) Hasil Catatan Lapangan 

Berdasarkan hasil catatan lapangan dapat terlihat perencanaan 

pembelajaran IPS yang telah disusun guru pada standar kompetensi 2 

yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh dalam 



104 

 

 

mempertahankan kemerdekaan. Guru menyimpan perencanaan 

pembelajaran tersebut dalam lemari guru masing-masing. 

c. Kesimpulan 

Guru kelas V di SD Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen telah menyusun perencanaan pembelajaran IPS berbasis 

KTSP pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan. Perencanaan pembelajaran yang 

disusun berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

4.1.3 Komponen Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V SD 

Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

a. Reduksi Data 

Pada komponen perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas 

V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

peneliti memilih data mengenai komponen perencanaan pembelajaran IPS 

pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan. Adapun komponen perencanaan 

pembelajaran IPS yang peneliti ambil yaitu komponen silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah sesuai dengan standar proses 

yang berlaku. Instrumen observasi difokuskan pada komponen perencanaan 
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pembelajaran berdasarkan standar proses dan didukung oleh teori-teori yang 

diambil dari berbagai sumber. 

b. Penyajian Data 

1) Hasil Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas V 

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

diperoleh hasil bahwa komponen yang terdapat pada perencanaan 

pembelajaran IPS pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan.yang pertama yaitu silabus. Silabus meliputi identitas, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, sumber dan media belajar, dan alokasi waktu. 

Kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) meliputi identitas, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

sumber dan media pembelajaran, serta penilaian. 
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2) Hasil Observasi 

a) Indikator Pertama (Silabus) 

Tabel 4.2 

Hasil Pencapaian Indikator Pertama Komponen 

Perencanaan Pembelajaran (Silabus) IPS Berbasis KTSP Kelas V SD 

Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

 

No Nama Sekolah Skor Kriteria 

Menggunakan Huruf 

1.  SD Negeri Plumbungan 1 33 A (Sangat Efektif) 

2.  SD Negeri Plumbungan 2 35 A (Sangat Efektif) 

3.  SD Negeri Plumbungan 5 36 A (Sangat Efektif) 

4.  SD Negeri Pelemgadung 3 35 A (Sangat Efektif) 

 

 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diperoleh hasil 

pencapaian indikator pertama perencanaan pembelajaran IPS pada 

standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para 

tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan.mengenai silabus yang 

menyatakan bahwa semua sekolah di Gugus Sadewa Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen yaitu SD Negeri Plumbungan 1, SD 

Negeri Plumbungan 2, SD Negeri Plumbungan 5, dan SD Negeri 

Pelemgadung 3 mencapai kriteria A (sangat efektif) yang berarti silabus 

yang telah disusun guru sudah sesuai dengan standar proses dan sudah 

dapat digunakan tanpa revisi. Adapun urutan SD yang memperoleh skor 

tertinggi yaitu SD Negeri Plumbungan 5, kemudian SD Negeri 
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Plumbungan 2 dan SD Negeri Pelemgadung 3, dan yang terakhir SD 

Negeri Plumbungan 1. 

Silabus IPS SD Negeri Plumbungan 5 memperoleh skor tertinggi 

yaitu 36 sehingga memperoleh kriteria A (sangat efektif) yang berarti 

silabus yang telah disusun guru sudah sesuai dengan standar proses dan 

sudah dapat digunakan tanpa revisi. Silabus IPS SD Negeri Plumbungan 

5 terdiri dari identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar yang sudah sesuai dengan standar. Namun pada identitas 

belum terdapat alokasi waktu. Penilaian yang digunakan masih 

menekankan pada penilaian kognitif dan alokasi waktu belum sesuai 

dengan program tahunan dan program semester. Semua komponen 

silabus sudah saling terkait. 

Perolehan skor tertinggi kedua yaitu SD Negeri Plumbungan 2 dan 

SD Negeri Pelemgadung 3 dengan skor 35. Silabus IPS SD Negeri 

Plumbungan 2 memperoleh skor 35 sehingga memperoleh kriteria A 

(sangat efektif) yang berarti silabus yang telah disusun guru sudah sesuai 

dengan standar proses dan sudah dapat digunakan tanpa revisi. Silabus 

yang telah disusun guru kelas V SD Negeri Plumbungan 2 terdiri dari 

identitas, mata pelajaran, namun tidak terdapat alokasi waktu, standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah sesuai dengan standar isi 

dan SKL, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, sumber 
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belajar, dan alokasi waktu. Semua komponen dalam silabus saling terkait 

satu sama lain. 

Silabus IPS SD Negeri Pelemgadung 3 memperoleh skor 35 

sehingga memperoleh kriteria A (sangat efektif) yang berarti silabus 

yang telah disusun guru sudah sesuai dengan standar proses dan sudah 

dapat digunakan tanpa revisi. Silabus IPS SD Negeri Pelemgadung 3 

terdiri dari identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, tahapan 

berpikir, pendidikan budaya karakter bangsa, pendidikan kewirausahaan, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, tahapan berpikir, penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

bahan. Namun pada identitas belum terdapat tahun pelajaran dan alokasi 

waktu. Indikator pada silabus belum menggunakan kata kerja 

operasional. Penilaian yang digunakan masih menekankan pada aspek 

kognitif dan belum terdapat tindak lanjut. Semua komponen silabus 

sudah saling terkait. 

Perolehan skor tertinggi ketiga yaitu SD Negeri Plumbungan 1. 

Silabus IPS SD Negeri Plumbungan 1 memperoleh skor 33 sehingga 

memperoleh kriteria A (sangat efektif) yang berarti silabus yang telah 

disusun guru sudah sesuai dengan standar proses dan sudah dapat 

digunakan tanpa revisi. Silabus yang telah disusun guru kelas V SD 

Negeri Plumbungan 1 terdiri dari identitas, tidak terdapat satuan 

pendidikan dan alokasi waktu. Selanjutnya yaitu standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang terdapat dalam silabus sudah sesuai dengan 
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standar isi dan SKL, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. 

Namun dalam silabus guru belum menentukan tindak lanjut dan alokasi 

waktu yang kurang sesuai. Semua komponen yang terdapat di silabus 

sudah saling terkait. 

Berikut ini adalah penyajian data hasil pencapaian indikator pertama 

komponen perencanaan pembelajaran (Silabus) IPS berbasis KTSP kelas 

V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten 

Sragen. 

 
Diagram 4.1 Hasil Pencapaian Indikator Pertama  

Komponen Perencanaan Pembelajaran (Silabus) IPS Berbasis KTSP Kelas V  

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 
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b) Indikator Kedua (RPP) 

Tabel 4.3 

Hasil Pencapaian Indikator Kedua Komponen 

Perencanaan Pembelajaran (RPP) IPS Berbasis KTSP Kelas V SD 

Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

 

No Nama Sekolah Skor Kriteria 

Menggunakan Huruf 

1.  SD Negeri Plumbungan 1 30 A (Sangat Efektif) 

2.  SD Negeri Plumbungan 2 25 A (Sangat Efektif) 

3.  SD Negeri Plumbungan 5 28 A (Sangat Efektif) 

4.  SD Negeri Pelemgadung 3 30 A (Sangat Efektif) 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diperoleh hasil 

pencapaian indikator kedua perencanaan pembelajaran IPS pada standar 

kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan. mengenai rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang menyatakan bahwa semua sekolah di Gugus 

Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yaitu SD Negeri 

Plumbungan 1, SD Negeri Plumbungan 2, SD Negeri Plumbungan 5, dan 

SD Negeri Pelemgadung 3 mencapai kriteria A (sangat efektif) yang 

berarti RPP yang telah disusun guru sudah sesuai dengan standar proses 

dan sudah dapat digunakan tanpa revisi. Adapun urutan SD yang 

memperoleh skor tertinggi yaitu SD Negeri Plumbungan 1 dan                 
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SD Negeri Pelemgadung 3, kemudian SD Negeri Plumbungan 5 dan 

yang terakhir SD Negeri Plumbungan 2.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memperoleh skor 

tertinggi yaitu SD Negeri Plumbungan 1 dan SD Negeri Pelemgadung 3 

dengan skor 30. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SD Negeri 

Plumbungan 1 memperoleh skor 30 sehingga memperoleh kriteria A 

(sangat efektif) yang berarti RPP yang telah disusun guru sudah sesuai 

dengan standar proses dan sudah dapat digunakan tanpa revisi. RPP yang 

telah disusun guru kelas V SD Negeri Plumbungan 1 terdiri dari identitas, 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator namun belum 

dirumuskan dalam kata kerja operasional dan hanya mencakup satu 

aspek saja yaitu pengetahuan, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang sudah mencakup 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup serta penilaian yang berupa 

penilaian tertulis dalam bentuk soal uraian. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SD Negeri Pelemgadung 

3 memperoleh skor 30 sehingga memperoleh kriteria A (sangat efektif) 

yang berarti RPP yang telah disusun guru sudah sesuai dengan standar 

proses dan sudah dapat digunakan tanpa revisi. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah disusun guru kelas V SD Negeri 

Pelemgadung 3 terdiri dari identitas, standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, indikator, tujuan pembelajaran, bahan belajar/ materi, kegiatan 

pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, 
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sumber/ media pembelajaran yang relevan, serta penilaian. Namun dalam 

materi pokok pembelajaran kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Semua komponen RPP sudah saling terkait. 

Perolehan skor tertinggi kedua yaitu SD Negeri Plumbungan 5 

dengan skor 28. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SD Negeri 

Plumbungan 5 memperoleh skor 28 sehingga memperoleh kriteria A 

(sangat efektif) yang berarti RPP yang telah disusun guru sudah sesuai 

dengan standar proses dan sudah dapat digunakan tanpa revisi. Rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun guru kelas V SD 

Negeri Plumbungan 5 terdiri dari identitas, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, bahan belajar/ materi yang sesuai 

dengan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mencakup kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup, sumber/ media pembelajaran yang 

relevan, serta penilaian. Semua komponen RPP sudah saling terkait. 

Perolehan skor tertinggi ketiga yaitu SD Negeri Plumbungan 2 

dengan skor 25. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SD Negeri 

Plumbungan 2 memperoleh skor 25 sehingga memperoleh kriteria A 

(sangat efektif) yang berarti RPP yang telah disusun guru sudah sesuai 

dengan standar proses dan sudah dapat digunakan tanpa revisi.  RPP yang 

telah disusun guru kelas V SD Negeri Plumbungan 2 terdiri dari identitas, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, 

sumber/ media pembelajaran yang relevan, serta penilaian. Namun belum 
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terdapat tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Semua 

komponen RPP sudah saling terkait. 

Berikut ini adalah penyajian data hasil pencapaian indikator kedua 

komponen perencanaan pembelajaran (RPP) IPS berbasis KTSP kelas V 

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. 

 
Diagram 4.2 Hasil Pencapaian Indikator Kedua  

Komponen Perencanaan Pembelajaran (RPP) IPS Berbasis KTSP Kelas V  

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 
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c) SD Negeri Plumbungan 1 

Tabel 4.4 

Hasil Pencapaian Indikator Komponen Perencanaan Pembelajaran 

IPS Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Plumbungan 1  

 

No Indikator Komponen Perencanaan 

Pembelajaran 

Skor 

1.  Silabus 33 

2.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 30 

Total Skor 63 

Kriteria A (Sangat efektif) 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan di SD Negeri 

Plumbungan 1 diperoleh hasil bahwa SD Negeri Plumbungan 1 

memperoleh skor 63. Komponen perencanaan pembelajaran IPS berbasis 

KTSP kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan SD Negeri Plumbungan 1 memperoleh skor 63 sehingga 

memperoleh kriteria A (sangat efektif) yang berarti perencanaan 

pembelajaran yang telah disusun guru sudah sesuai dengan standar 

proses dan sudah dapat digunakan tanpa revisi. Silabus dan RPP yang 

telah disusun guru sudah sesuai dengan standar proses meliputi identitas, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, 
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amteri pembelajaran, strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

sumber/ media pembelajaran serta penilaian. 

Berikut ini adalah penyajian data hasil pencapaian indikator 

komponen perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V SD 

Negeri Plumbungan 1. 

 

 
Diagram 4.3 Hasil Pencapaian Indikator Komponen Perencanaan 

Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Plumbungan 1 
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d) SD Negeri Plumbungan 2 

Tabel 4.5 

Hasil Pencapaian Indikator Komponen Perencanaan Pembelajaran 

IPS Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Plumbungan 2 

 

No Indikator Komponen Perencanaan 

Pembelajaran 

Skor 

1.  Silabus 35 

2.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 25 

Total Skor 60 

Kriteria A (Sangat efektif) 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan di SD Negeri 

Plumbungan 2 diperoleh hasil bahwa SD Negeri Plumbungan 2 

memperoleh skor 60. Komponen perencanaan pembelajaran IPS berbasis 

KTSP kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan SD Negeri Plumbungan 2 memperoleh skor 60 sehingga 

memperoleh kriteria A (sangat efektif) yang berarti perencanaan 

pembelajaran yang telah disusun guru sudah sesuai dengan standar 

proses dan sudah dapat digunakan tanpa revisi. Silabus dan RPP yang 

telah disusun guru sudah sesuai dengan standar proses meliputi identitas, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan 
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pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, 

sumber/ media pembelajaran yang relevan, serta penilaian. 

Berikut ini adalah penyajian data hasil pencapaian indikator 

komponen perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V SD 

Negeri Plumbungan 2. 

 

 
Diagram 4.4 Hasil Pencapaian Indikator Komponen Perencanaan 

Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Plumbungan 2 
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e) SD Negeri Plumbungan 5 

Tabel 4.6 

Hasil Pencapaian Indikator Komponen Perencanaan Pembelajaran 

IPS Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Plumbungan 5 

  

No Indikator Komponen Perencanaan 

Pembelajaran 

Skor 

1.  Silabus 36 

2.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 28 

Total Skor 64 

Kriteria  A (Sangat efektif) 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan di SD Negeri 

Plumbungan 5 diperoleh hasil bahwa SD Negeri Plumbungan 5 

memperoleh skor 64. Komponen perencanaan pembelajaran IPS berbasis 

KTSP kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan SD Negeri Plumbungan 5 memperoleh skor 64 sehingga 

memperoleh kriteria A (sangat efektif) yang berarti perencanaan 

pembelajaran yang telah disusun guru sudah sesuai dengan standar 

proses dan sudah dapat digunakan tanpa revisi. Silabus dan RPP yang 

telah disusun guru sudah sesuai dengan standar proses meliputi identitas, 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator tujuan 

pembelajaran, bahan belajar/ materi yang sesuai dengan kurikulum, 
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kegiatan pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup, sumber/ media pembelajaran yang relevan, serta penilaian. 

Berikut ini adalah penyajian data hasil pencapaian indikator 

komponen perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V SD 

Negeri Plumbungan 5. 

 

 
Diagram 4.5 Hasil Pencapaian Indikator Komponen Perencanaan 

Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Plumbungan 5 
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f) SD Negeri Pelemgadung 3 

Tabel 4.7 

Hasil Pencapaian Indikator Komponen Perencanaan Pembelajaran 

IPS Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Pelemgadung 3  

 

No Indikator Komponen Perencanaan 

Pembelajaran 

Skor 

1.  Silabus 35 

2.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 30 

Total Skor 65 

Kriteria A (Sangat efektif) 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan di SD Negeri 

Pelemgadung 3 diperoleh hasil bahwa SD Negeri Pelemgadung 3 

memperoleh skor 65. Komponen perencanaan pembelajaran IPS berbasis 

KTSP kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan SD Negeri Pelemgadung 3 memperoleh skor 65 sehingga 

memperoleh kriteria A (sangat efektif) yang berarti perencanaan 

pembelajaran yang telah disusun guru sudah sesuai dengan standar 

proses dan sudah dapat digunakan tanpa revisi. Silabus dan RPP yang 

telah disusun guru sudah sesuai dengan standar proses meliputi identitas, 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator tujuan 

pembelajaran, metode pembelajaran, bahan belajar/ materi yang sesuai 
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dengan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mencakup kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup, sumber/ media pembelajaran yang 

relevan, serta penilaian. 

Berikut ini adalah penyajian data hasil pencapaian indikator 

komponen perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V SD 

Negeri Pelemgadung 3. 

 

 
Diagram 4.6 Hasil Pencapaian Indikator Komponen Perencanaan 

Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Pelemgadung 3 
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g) Rata-rata Hasil Observasi 

Tabel 4.8 

Rata-rata Hasil Observasi Indikator Pertama Komponen 

Perencanaan Pembelajaran (Silabus) IPS Berbasis KTSP Kelas V  

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang  

Kabupaten Sragen 

 

No Nama Sekolah Skor yang Diperoleh 

1.  SD Negeri Plumbungan 1 33 

2.  SD Negeri Plumbungan 2 35 

3.  SD Negeri Plumbungan 5 36 

4.  SD Negeri Pelemgadung 3 35 

Skor Total 139 

Rata-rata Skor Observasi 
=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

=
𝛴𝑋

𝛴𝑛
 

=
139

4
 

= 34,75 

Kriteria A (Sangat Efektif) 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di 4 SD Negeri di 

Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen diperoleh 

rata-rata hasil observasi indikator pertama komponen perencanaan 

pembelajaran (Silabus) IPS berbasis KTSP Kelas V pada standar 

kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan sebesar 34,75 sehingga memperoleh 
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kirteria A (sangat efektif) yang berarti silabus yang telah disusun guru 

sudah sesuai dengan standar proses dan sudah dapat digunakan tanpa 

revisi. Hal ini dikarenakan silabus yang telah disusun guru kelas V SD 

Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

sudah sesuai dengan standar proses. Adapun komponen silabus yang 

disusun yaitu identitas, standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

indikator pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

alokasi waktu, penilaian dan sumber belajar. Semua komponen yang 

terdapat pada silabus sudah saling terkait satu dengan yang lain. 

Berikut ini adalah penyajian data rata-rata  hasil pencapaian indikator 

pertama komponen perencanaan pembelajaran (silabus)  IPS berbasis 

KTSP kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen. 

 
Diagram 4.7 Rata-rata Hasil Observasi Indikator Pertama Komponen 

Perencanaan Pembelajaran (Silabus) IPS Berbasis KTSP Kelas V 
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Tabel 4.9 

Rata-rata Hasil Observasi Indikator Kedua Komponen 

Perencanaan Pembelajaran (RPP) IPS Berbasis KTSP Kelas V  

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang  

Kabupaten Sragen 

 

No Nama Sekolah Skor yang Diperoleh 

1.  SD Negeri Plumbungan 1 30 

2.  SD Negeri Plumbungan 2 25 

3.  SD Negeri Plumbungan 5 28 

4.  SD Negeri Pelemgadung 3 30 

Skor Total 113 

Rata-rata Skor Observasi 
=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

=
𝛴𝑋

𝛴𝑛
 

=
113

4
 

= 28,25 

Kriteria  B (Efektif) 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di 4 SD Negeri di 

Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen diperoleh 

rata-rata hasil observasi indikator kedua komponen perencanaan 

pembelajaran (RPP) berrbasis KTSP Kelas V pada standar kompetensi 2 

yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan sebesar 28,25 sehingga memperoleh 
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kriteria B (Efektif) yang berarti RPP yang telah disusun guru sudah 

sesuai dengan standar proses dan sudah dapat digunakan tetapi perlu 

sedikit revisi. Hal ini dikarenakan RPP yang telah disusun guru kelas V 

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

sudah sesuai dengan standar proses. Adapun komponen RPP yang 

disusun yaitu identitas, standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode/ strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar 

dan penilaian. Semua komponen yang terdapat pada RPP sudah saling 

terkait satu dengan yang lain. 

Berikut ini adalah penyajian data rata-rata  hasil pencapaian indikator 

kedua komponen perencanaan pembelajaran (RPP)  IPS berbasis KTSP 

kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten 

Sragen. 

 
Diagram 4.8 Rata-rata Hasil Observasi Indikator Kedua Komponen 

Perencanaan Pembelajaran (Silabus) IPS Berbasis KTSP Kelas V 
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Tabel 4.10 

Rata-rata Hasil Observasi Komponen Perencanaan Pembelajaran IPS 

Berbasis KTSP Kelas V SD Negeri Gugus Sadewa  

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

 

No Nama Sekolah Skor yang Diperoleh 

1. SD Negeri Plumbungan 1 63 

2. SD Negeri Plumbungan 2 60 

3. SD Negeri Plumbungan 5 64 

4. SD Negeri Pelemgadung 3 65 

Skor Total 252 

Rata-rata Skor Observasi 
=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

=
𝛴𝑋

𝛴𝑛
 

=
252

4
 

= 63 

Kriteria A (Sangat Efektif) 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di 4 SD Negeri di 

Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen diperoleh 

rata-rata hasil observasi komponen perencanaan pembelajaran IPS 

berrbasis KTSP Kelas V pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan sebesar 63 sehingga memperoleh kriteria A (Sangat 

Efektif) yang berarti perencanaan pembelajaran yang telah disusun guru 
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sudah sesuai dengan standar proses dan sudah dapat digunakan tanpa 

revisi. Hal ini dikarenakan komponen perencanaan pembelajaran yang 

telah disusun guru kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan standar proses. 

Adapun komponen silabus yang disusun yaitu identitas, standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian dan 

sumber belajar. Semua komponen yang terdapat pada silabus sudah 

saling terkait satu dengan yang lain. 

Komponen RPP yang disusun yaitu identitas, standar kompetensi 

dan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, metode/ strategi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, sumber belajar dan penilaian. Semua komponen yang 

terdapat pada RPP sudah saling terkait satu dengan yang lain. 

Berikut ini adalah penyajian data rata-rata hasil pencapaian komponen 

perencanaan pembelajaran (RPP)  IPS berbasis KTSP kelas V SD Negeri 

Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. 
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Diagram 4.9 Rata-rata Hasil Observasi Komponen Perencanaan Pembelajaran 

IPS Berbasis KTSP Kelas V 

 

3) Hasil Catatan Lapangan 

Berdasarkan catatan lapangan guru kelas V dalam menyusun 

perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP bahwa komponen 

perencanaan pembelajaran yang disusun guru sudah sistematis dan urut 

sesuai dengan standar proses. Tetapi masih terdapat komponen yang 

kurang seperti indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan metode/ 

strategi pembelajaran. 

c. Kesimpulan 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V pada standar kompetensi 2 yaitu 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 
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memperoleh rerata skor 63 (sangat efektif) yang berarti perencanaan 

pembelajaran yang telah disusun guru sudah sesuai dengan standar proses dan 

sudah dapat digunakan tanpa revisi. Hal ini dikarenakan perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP Kelas V sudah sesuai dengan standar proses 

yang berlaku meliputi identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode/ 

strategi pembelajaran, alokasi waktu, kegiatan pembelajaran, sumber/ media 

belajar, dan penilaian. 

4.1.4 Penyusunan Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V SD 

Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

a. Reduksi Data 

Pada penyusunan perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas 

V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

peneliti memilih data mengenai penyusunan perencanaan pembelajaran IPS 

pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan. Adapun penyusunan perencanaan 

pembelajaran IPS yang peneliti ambil yaitu penyusunan silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah sesuai dengan standar proses 

yang berlaku. 
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b. Penyajian Data 

1) Hasil Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas V 

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

diperoleh hasil dalam penyusunan perencanaan pembelajaran IPS guru 

terlebih dahulu menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang terdapat pada standar isi yang telah ditentukan pemerintah 

kemudian guru membuat indikator pembelajaran yang sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Setelah itu guru menentukan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, 

dan penilaian.  

 Guru dalam menysusun RPP berpatokan pada silabus mengenai 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, 

kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. 

2) Hasil Catatan Lapangan 

 Berdasarkan catatan lapangan guru kelas V dalam menyusun 

perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP juga berkolaborasi dengan 

guru lain dalam satu gugus pada kegiatan KKG. Guru dalam menyusun 

perencanaan pembelajaran kini sudah menggunakan komputer dan tidak 

lagi ditulis tangan serta guru juga menyimpan perencanaan pembelajaran 

dalam bentuk softfile sehingga sewaktu-waktu dapat diubah. 
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c. Kesimpulan 

Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP 

kellas V pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan guru sudah menyusun berdasarkan 

standar proses dari pemerintah. Guru mengambil standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang terdapat pada standar isi dan mengembangkan sendiri 

perencanaan pembelajaran tersebut. Guru dalam menysusun RPP berpatokan 

pada silabus mengenai standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber 

belajar. 

4.1.5 Kendala Penyusunan Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP 

Kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen 

a. Reduksi Data 

Pada kendala penyusunan perencanaan pembelajaran IPS berbasis 

KTSP kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen peneliti memilih data mengenai kendala penyusunan 

perencanaan pembelajaran IPS pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 
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Adapun kendala penyusunan perencanaan pembelajaran IPS yang peneliti 

ambil yaitu kendala penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah sesuai dengan standar proses yang berlaku. 

b. Penyajian Data 

1) Hasil Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas V 

SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

diperoleh hasil dalam menyusun perencanaan pembelajaran mengaku 

bahwa tidak terdapat kendala yang berarti dalam proses penyusunan 

perencanaan pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru sudah terbiasa 

dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan guru juga sudah terbiasa 

menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

sudah lama berlaku di Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

masih terdapat kendala dalam penyusunan perencanaan maupun 

pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Guru mengaku masih kesulitan 

dalam mengatur waktu dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan 

mengajar. Terkadang guru membawa tugas administrasi tersebut ke 

rumah dan ketika di sekolah hanya menyiapkan media pembelajaran. 

kemudia guru juga kesulitan dalam mengatur waktu dalam pembelajaran 

IPS. Materi pembelajaran IPS yang banyak dan jumlah pertemuan yang 

tak sebanding membuat guru merasa kewalahan jika harus membuat 

perencanaan pembelajaran juga. Guru juga mengaku bahwa sumber 
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belajar yang disediakan pemerintah terkadang kurang relevan dengan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan guru. 

Dalam mengatasi hal-hal tersebut guru sering bertukar pikiran 

dengan teman sejawat atau guru dan kepala sekolah untuk memecahkan 

masalah bersama-sama, jika masalah tersebut belum menemukan solusi 

maka masalah tersebut akan dibahas di KKG tingkat gugus. Guru selain 

berpatokan pada sumber belajar yang disediakan pemerintah, guru juga 

mencari sumber belajar lain dari internet, media cetak, media elektronik, 

dll. 

2) Hasil Catatan Lapangan 

Guru sering bercerita kepada kepala sekolah terhadap kendala yang 

dialami guru dalam merencanakan pembelajaran dan kepala sekolah juga 

sering mengadakan pengawasan kepada guru terkait kompetensi dalam 

merencanakan pembelajaran. 

c. Kesimpulan 

Beberapa kendala yang dialami guru dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V pada standar kompetensi 2 yaitu 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

yaitu alokasi waktu IPS yang sedikit, sumber belajar IPS yang kurang 

memadai, faktor usia guru dan faktor waktu yang dimiliki guru. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Aspek Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V SD 

Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

Perencanaan pembelajaran adalah membuat persiapan pembelajaran. Hal 

ini didasarkan pada asumsi bahwa jika tidak mempunyai persiapan pembelajaran 

yang baik, maka peluang untuk tidak terarah terbuka lebar, bahkan mungkin 

cenderung untuk melakukan improvisasi sendiri tanpa acuan yang jelas. Mengacu 

pada hal tersebut, guru diharapkan dapat melakukan persiapan pembelajaran baik 

menyangkut materi pembelajaran maupun kondisi pskis dan psikologis yang 

kondusif bagi berlangsungnya proses pembelajaran (Rusman, 2014:59). 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi 

(SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Menurut pendapat      

Majid (2013:22) terdapat berbagai manfaat perencanaan mengajar dalam proses 

belajar mengajar yaitu : a. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan.                 

b. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang 

terlibat dalam kegiatan. c. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru 

maupun unsur murid. d. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, 

sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. e. Untuk bahan 

penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. f. Untuk menghemat waktu, 

tenaga, alat-alat, dan biaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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perencanaan pembelajaran sangat penting dalam pembelajaran agar pembelajaran 

berlangsung efektif dan efisien serta menarik dengan disesuaikan dengan kondisi 

peserta didik. 

Berdasarkan hal tersebut guru kelas V di SD Negeri Gugus Sadewa 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen telah membuat perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP. Perencanaan pembelajaran IPS disusun sebagai 

bukti fisik atau sebagai administrasi pada saat pembelajaran akan dimulai. Setiap 

akan memulai pembelajaran guru selalu menyerahkan RPP kepada kepala sekolah 

dan selalu diadakan pengawasan kepala sekolah terhadap perencanaan 

pembelajaran yang telah disusun guru. Guru menyusun perencanaan pembelajaran 

sebagai salah satu langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru menganggap 

bahwa dengan menerapkan perencanaan pembelajaran dapat membuat 

pembelajaran menjadi lebih efektif sehingga waktu yang sedikit untuk mata 

pelajaran IPS dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Adapun perencanaan 

pembelajaran IPS yang disusun oleh guru adalah silabus dan RPP. Pada dasarnya 

guru menganggap bahwa perencanaan pembelajaran adalah sebagai proses 

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan 

pendekatan dan metode pembelajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu 

yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 
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4.2.2 Komponen Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V SD 

Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

Jenis perencanaan pembelajaran menurut UU No 41 Tahun 2007 tentang 

standar proses yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Pengembangan Silabus KTSP menurut Mulyasa (2011:203) dalam garis besarnya 

mencakup identitas, standar kompetensi, materi standar, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan prosedur 

pengembangan RPP menurut Mulyasa (2011:222) dalam garis besarnya dapat 

mencakup identitas, alokasi waktu,  standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun, 

tujuan pembelajaran, materi standar, metode pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajarna, sumber belajar, dan kriteria penilaian. 

Berdasarkan hal tersebut guru kelas V di SD Negeri Gugus Sadewa 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen telah menyusun perencanaan 

pembelajaran IPS berrbasis KTSP Kelas V pada standar kompetensi 2 yaitu 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan sesuai 

dengan standar proses. Diperoleh hasil observasi sebesar 63 sehingga memperoleh 

kriteria A (Sangat Efektif) yang berarti perencanaan pembelajaran yang telah 

disusun guru sudah sesuai dengan standar proses dan sudah dapat digunakan tanpa 

revisi. Hal ini dikarenakan komponen perencanaan pembelajaran yang telah 
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disusun guru kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan standar proses. 

Adapun komponen silabus yang disusun yaitu identitas, standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian dan sumber belajar. Semua 

komponen yang terdapat pada silabus sudah saling terkait satu dengan yang lain. 

Komponen RPP yang disusun yaitu identitas, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode/ strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber 

belajar dan penilaian. Semua komponen yang terdapat pada RPP sudah saling 

terkait satu dengan yang lain. 

4.2.3 Penyusunan Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP Kelas V SD 

Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen 

Penyusunan program pembelajaran memberikan arah kepada suatu program 

dan membedakannya dengan tujuan lain. Berdasarkan hal tersebut keputusan dibuat 

dalam menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan dan untuk kelompok sasaran 

mana, sehingga program itu menjadi pedoman yang konkrit dalam pengembangan 

program selanjutnya. 

Penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, sebagai produk program pembelajaran jangka pendek, 

yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan 

program. Komponen program mencakup dasar, materi standar, metode dan teknik, 

media dan sumber belajar, waktu belajar dan daya dukung lainnya                   
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(Mulyasa 2011:223). Dengan demikian silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri atas 

komponen-komponen yang saling berhubungan serta berinteraksi satu sama lain, 

dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan atau 

membentuk kompetensi. 

Berdasarkan hal tersebut guru kelas V SD Negeri Gugus Sagewa 

Kecamatan Karangmalang Sragen telah menyusun perencanaan pembelajaran 

dengan tujuan memberikan arah pada pembelajaran. Perencanaan pembelajaran 

yang telah disusun guru yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran IPS guru terlebih dahulu 

menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat pada standar 

isi yang telah ditentukan pemerintah kemudian guru membuat indikator 

pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru 

membuat indikator sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Setelah itu 

guru menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, materi pembelajaran, 

metode pembelajarn, kegiatan pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, dan 

penilaian. 

Guru dalam menysusun perencanaan pembelajaran terlebih dahulu 

membuat silabus yang terdiri . Terdapat beberapa sekolah yang tidak mencetak 

perencanaan pembelajaran atau masih dalam bentuk soft file, hal ini disebabkan 

karena jika dalam bentuk soft file guru sewaktu-waktu masih bisa mengubah 

perencanaan pembelajaran tersebut. 
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4.2.4 Kendala Penyusunan Perencanaan Pembelajaran IPS Berbasis KTSP 

Kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen 

Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP guru 

sudah tidak lagi mengalami kendala yang berarti. Hal ini disebabkan guru sudah 

terbiasa dalam menyusun perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP. Dengan 

masih diterapkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan juga membuat guru 

merasa mudah dalam menyusun perencanaan pembelajaran IPS. Namun bukan 

berarti tidak terdapat kendala yang dialami guru. Berikut ini adalah beberapa 

kendala dalam penyusunan perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP yang 

diungkapkan oleh guru kelas V. 

a. Alokasi Waktu IPS Sedikit 

Guru menganggap alokasi waktu IPS terlalu sedikit jika dibandingkan 

dengan materi IPS yang sangat banyak. Guru sering kewalahan mengatur waktu 

agar materi pembelajaran IPS bisa tersampaikan seluruhnya. Guru mengatasi 

kendala tersebut dengan cara dalam pembelajaran guru hanya menggunakan 

metode ceramah saja. 

b. Sumber/ Media Pembelajaran IPS Terbatas 

Sumber belajar yang diberikan oleh pemerintah berupa buku BSE dinilai 

kurang dalam memberikan materi. Guru dalam memberikan materi, selain 

bersumber dari BSE juga mencari sumber belajar lain seperti mencari sumber 

belajar di internet, media cetak maupun media elektronik. 
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c. Faktor Usia Guru 

Guru kelas V di SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen mayoritas berusia lebih dari 50 tahun. Faktor inilah yang 

terkadang membuat guru merasa kewalahan dalam membuat perencanaan 

pembelajaran. 

d. Faktor Waktu yang Dimiliki Guru 

Guru masih kesulitan dalam membuat perencanaan pembelajaran karena 

kurangnya waktu yang dimiliki guru. Guru kelas V di SD Negeri Gugus Sadewa  

tidak hanya mengampu kelas V saja tetapi juga kelas IV dan VI. Guru mengatasi 

kendala tersebut dengan menyusun perencanaan pembelajaran tersebut di rumah. 

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut guru sering bertukar pikiran 

dengan teman sejawat atau teman sesama guru dan kepala sekolah untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi jika masalah tersebut belum bisa 

diselesaikan maka guru bertukar pikiran dengan guru-guru lain yang berada di 

Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dalam Kelompok 

Kerja Guru (KKG) yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Kepala sekolah pun 

selalu terbuka jika terdapat guru yang ingin berkonsultasi terkait perencanaan 

pembelajaran. Selalu diadakan pengawasan terhadap guru setiap sebulan sekali. 

 

4.3 IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil implikasi dari 

penelitian ini yang terdiri atas implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi 

pedagogis. 
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4.3.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dalam penelitian ini yaitu perencanaan pembelajaran 

yang baik adalah perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses. 

Perencanaan pembelajaran menurut Undang-undang No 41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses terdiri atas silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Adapun komponen silabus yang disusun yaitu identitas, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, alokasi waktu, penilaian dan sumber belajar. Semua komponen yang 

terdapat pada silabus sudah saling terkait satu dengan yang lain. Sedangkan 

komponen RPP yang harus disusun yaitu identitas, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode/ strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber 

belajar dan penilaian. Semua komponen yang terdapat pada RPP sudah saling 

terkait satu dengan yang lain. 

4.3.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu kepala sekolah maupun guru 

dapat membuat petunjuk pelaksanaan mengenai perencanaan pembelajaran yang 

baik sesuai dengan standar proses yang berlaku. Pembaca juga dapat menjadikan 

hasil penelitian ini sebagai sumber referensi untuk penelitian yang sejenis serta 

dapat menambah wawasan bagi pembaca yang lain. 
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4.3.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedaogis dari penelitian ini yaitu kepala sekolah maupun guru 

dapat membuat workshop  atau pelatihan mengenai perencanaan pembelajaran yang 

baik dan penyusunannya yang sesuai dengan standar proses yang berlaku.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disampaikan simpulan sebagai 

berikut. 

a. Guru kelas V SD Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen telah menyusun perencanaan pembelajaran IPS berrbasis 

KTSP Kelas V pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai 

perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan 

standar proses. Jenis perencanaan pembelajaran yang disusun yaitu silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

b. Komponen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru kelas V SD 

Negeri Gugus Sadewa Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen pada 

standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan memperoleh rata-rata skor 63  dengan 

kriteria A (sangat efektif) yang berarti perencanaan pembelajaran yang telah 

disusun guru sudah sesuai dengan standar proses dan sudah dapat digunakan 

tanpa revisi. Hal ini dikarenakan perencanaan pembelajaran IPS berbasis 
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KTSP Kelas V sudah sesuai dengan standar proses yang berlaku meliputi 

identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode/ strategi pembelajaran, 

alokasi waktu, kegiatan pembelajaran, sumber/ media belajar, dan penilaian. 

c. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V 

pada standar kompetensi 2 yaitu menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan kemerdekaan guru sudah menyusun berdasarkan 

standar proses dari pemerintah. Guru mengambil standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang terdapat pada standar isi dan mengembangkan sendiri 

perencanaan pembelajaran tersebut. Guru dalam menysusun RPP berpatokan 

pada silabus mengenai standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber 

belajar. 

d. Beberapa kendala yang dialami guru dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran IPS berbasis KTSP kelas V pada standar kompetensi 2 yaitu 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi dasar 2.4 yaitu 

menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

yaitu alokasi waktu IPS yang sedikit, sumber belajar IPS yang kurang 

memadai, faktor usia guru dan faktor waktu yang dimiliki guru. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disampaikan saran sebagai 

berikut. 

a. Guru sebelum memulai pembelajaran sebaiknya menyusun perencanaan 

pembelajaran terlebih dahulu agar pembelajaran menjadi lebih efektif. 

b. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran sebaiknya mengacu pada standar 

proses yang berlaku. 

c. Guru jika memiliki kendala dalam menyusun perencanaan pembelajaran 

sebaiknya didiskusikan bersama dengan rekan guru dan kepala sekolah. 
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 Lampiran 1 

PROFIL SEKOLAH  

1. SD NEGERI PLUMBUNGAN 1 

NPSN : 20312684 

Alamat : Plumbungan 

Kelurahan : Plumbungan 

Status : Negeri 

 

2. SD NEGERI PLUMBUNGAN 2 

NPSN : 20312683 

Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto 

Kelurahan : Plumbungan 

Status : Negeri 

 

3. SD NEGERI PLUMBUNGAN 5 

NPSN : 20348435 

Alamat : Jl. Dewi Sartika  

Kelurahan : Plumbungan 

Status : Negeri 
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4. SD NEGERI PELEMGADUNG 3 

NPSN : 20312816 

Alamat : Jaten 

Kelurahan : Pelemgadung 

Status : Negeri 
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 Lampiran 2 

DATA KEPALA SEKOLAH 

1. SD NEGERI PLUMBUNGAN 1 

Nama Kepala Sekolah  : NR 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Bangunsari 

Usia  : 57 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S1 

Unit Kerja  : SD Negeri Plumbungan 1 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja  : 30 tahun 

 

2. SD NEGERI PLUMBUNGAN 2 

Nama Kepala Sekolah : SIAR 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Srimulyo 

Usia   : 58 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S1 

Unit Kerja   : SD Negeri Plumbungan 2 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja   : 37 tahun 
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3. SD NEGERI PLUMBUNGAN 5 

Nama Kepala Sekolah : SNS 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Sidodadi 

Usia   : 54 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S1 

Unit Kerja   : SD Negeri Plumbungan 5 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja   : 33 tahun 

 

4. SD NEGERI PELEMGADUNG 3 

Nama Kepala Sekolah : ES 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Jaten 

Usia   : 59 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S1 

Unit Kerja   : SD Negeri Pelemgadung 3 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja   : 39 tahun 
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 Lampiran 3 

DATA GURU KELAS V 

1. SD NEGERI PLUMBUNGAN 1 

Nama Guru  : WW 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Hos Cokroaminoto 

Usia  : 54 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S1 

Unit Kerja  : SD Negeri Plumbungan 1 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja  : 34 tahun 

 

2. SD NEGERI PLUMBUNGAN 2 

Nama Guru   : EBH 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Bener 

Usia    : 57 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S1 

Unit Kerja   : SD Negeri Plumbungan 2 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja   : 36 tahun 
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3. SD NEGERI PLUMBUNGAN 5 

Nama Guru   : MK 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Margoasri 

Usia    : 54 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S1 

Unit Kerja   : SD Negeri Plumbungan 5 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja   : 33 tahun 

 

4. SD NEGERI PELEMGADUNG 3 

Nama Guru   : PN 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Jl. Raya Sukowati No 574 

Usia    : 58 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S1 

Unit Kerja   : SD Negeri Pelemgadung 3 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja   : 39 tahun 
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 Lampiran 4 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KTSP KELAS V SD 

NEGERI GUGUS SADEWA KECAMATAN KARANGMALANG  

KABUPATEN SRAGEN 

Aspek 

Penelitian 

Indikator Metode Instrumen Sumber 

Data 

Perencanaan 

Pembelajaran 

IPS Berbasis 

KTSP Kelas 

V 

1. Aspek 

perencanaan 

pembelajaran 

IPS berbasis 

KTSP kelas 

V  

1. Wawancara  

2. Dokumentasi  

1. Pedoman 

wawancara 

2. Ceklis 

1. Guru 

2. Dokumen 

Silabus 1. Komponen 

silabus 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi  

1. Guru 

2. Dokumen 

2. Identitas 

silabus 

1. Observasi  

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi  

1. Guru 

2. Dokumen 
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3. Standar 

kompetensi 

dan 

kompetensi 

dasar 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi  

1. Guru 

2. Kepala 

sekolah 

3. .Dokumen 

4. Materi pokok 

pembelajaran 

1. Observasi  

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi  

1. Guru 

2. Dokumen  

5. Kegiatan 

pembelajaran 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen 

6. Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

1. Guru 

2. Dokumen 
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4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

7. Penilaian 1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen 

8. Alokasi 

waktu 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen 

9. Sumber 

belajar 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen 

 10. Keterkaitan 

antar 

1. Observasi 

2. Wawancara 

1. Ceklis 1. Guru 

2. \ 
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komponen 

silabus 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi  

3. Dokumen 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) 

1. Komponen 

RPP 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen 

2. Identitas RPP 1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen  

3. Standar 

kompetensi 

dan 

kompetensi 

dasar 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

1. Guru  

2. Dokumen 
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5. Triangulsi 

4. Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen  

5. Tujuan 

pembelajaran 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen  

6. Bahan/ materi 

pembelajaran 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen  

7. Strategi/ 

metode 

pembelajaran 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

1. Guru 

2. Dokumen 
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4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

8. Kegiatan 

pembelajaran 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen 

9. Sumber/ 

media 

pembelajaran 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen 

10. Penilaian  1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Catatan 

lapangan 

1. Ceklis 

2. Pedoman 

wawancara 

3. Ceklis 

4. Lembar 

catatan 

lapangan 

5. Triangulasi 

1. Guru 

2. Dokumen  

Penyusunan 

Perencanaan 

1. Proses 

penyusunan 

1. Wawancara 1. Pedoman 

wawancara 

1. Guru 

2.  
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Pembelajaran 

IPS Berbasis 

KTSP 

Kelas V 

perencanaan 

pembelajaran 

IPS Berbasis 

KTSP  

Kelas V yang 

sesuai 

dengan 

standar 

proses 

2. Catatan 

lapangan 

3. Triangulasi  

2. Lembar 

catatan 

lapangan 

Kendala 

dalam 

Penyusunan 

Perencanaan 

Pembelajaran 

IPS Berbasis 

KTSP  

Kelas V 

1. Kendala 

yang dialami 

guru dalam 

penyusunan 

perencanaan 

pembelajaran 

IPS Berbasis 

KTSP  

Kelas V 

1. Wawancara 

2. Catatan 

lapangan 

3. Triangulasi  

1. Pedoman 

wawancara 

2. Lembar 

catatan 

lapangan 

1. Guru  
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 Lampiran 5 

INSTRUMEN OBSERVASI 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KTSP KELAS V SD NEGERI GUGUS SADEWA 

KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN 

 

Nama Guru`   : 

Satuan Pendidikan/Kelas : 

Tanggal Observasi  : 

Jenis Kelamin   : 

Alamat    : 

Usia     : 

Jenjang Pendidikan   : 

Unit Kerja    : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja   : 
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PETUNJUK 

1. Amati perencanaan pembelajaran yang telah disusun guru. 

2. Berikan penilaian dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Nilai 4 jika semua indikator/ item tampak. 

b. Nilai 3 jika hanya 3 indikator/ item yang tampak. 

c. Nilai 2 jika hanya 2 indikator/ item yang tampak. 

d. Nilai 1 jika hanya 1 indikator/ item yang tampak. 

e. Nilai 0 jika tidak ada indikator/ item yang tampak. 

3. Jika anda menemukan hal-hal menarik lainnya yang belum terakomodasi tabel penskoran, maka anda dapat menuliskannya pada 

bagian catatan khusus observer. 

(Rusman, 2014:98) 

 

No Komponen 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Indikator Check 

(√) 

Nilai Keterangan 

1. Silabus  

(Modifikasi dari 

Standar Proses, 

1. Komponen silabus : 

a. Identitas 

b. SK dan KD 
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BSNP, dan E. 

Mulyasa) 

c. Kegiatan 

Pembelajaran 

d. Penilaian 

 

 

  2. Identitas  

a. Sekolah 

b. Mata Pelajaran  

c. Kelas/ Semester 

d. Alokasi Waktu 

 

 

 

  

 

 

 

 

  3. Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

a. Sesuai dengan 

Standar Isi dan SKL 

b. Urut berdasarkan 

hierarki konsep 

disiplin ilmu dan/ 

atau tingkat kesulitan 

materi 
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c. Standar kompetensi 

dan kompetensi dasar 

terkait 

d. Terdapat nomor 

kepala SK dan KD 

 

 

  4. Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

a. Sesuai dengan 

potensi peserta didik 

b. Relevan dengan 

karakteristik daerah 

c. Sesuai dengan tingkat 

perkembangan fisik, 

intelektual, 

emosional, sosial, 

dan spiritual peserta 

didik 
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d. Sesuai dengan 

aktualitas, 

kedalaman, dan 

keluasan materi 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Kegiatan Pembelajaran 

a. Memuat rangkaian 

kegiatan yang harus 

dilakukan oleh 

peserta didik secara 

berurutan 

b. Kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan hierarki 

konsep materi 

pembelajaran 
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c. Kegiatan 

pembelajaran 

minimal 

mengandung dua 

unsur yaitu kegiatan 

siswa dan materi 

d. Kegiatan 

pembelajaran harus 

memberikan 

pengalaman kepada 

siswa dengan 

penggunaan 

pendekatan 

pembelajaran yang 

bervariasi dan 

berpusat pada 

peserta didik 

 

 

  6. Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
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a. Sesuai dengan 

kompetensi dasar 

b. Sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik, mata 

pelajaran, satuan 

pendidikan, dan 

potensi daerah 

c. Dirumuskan dalam 

kata kerja 

operasional 

d. Mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Penilaian 

a. Penilaian dapat 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi 
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b. Penilaian 

menggunakan acuan 

kriteria 

c. Menentukan tindak 

lanjut 

d. Sistem penilaian 

sesuai dengan 

pengalaman belajar 

 

 

 

  8. Alokasi Waktu 

a. Sesuai dengan 

alokasi waktu yang  

disediakan per tahun  

b. Sesuai dengan 

alokasi waktu yang 

disediakan per 

semester 
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c. Sesuai dengan 

jumlah minggu 

efektif  

d. Sesuai dengan 

alokasi waktu mata 

pelajaran per minggu 

 

 

  9. Sumber Belajar 

a. Sesuai dengan 

standar kompetensi 

b. Sesuai dengan 

kompetensi dasar 

c. Sesuai dengan 

indikator pencapaian 

kompetensi 

d. Sesuai dengan 

materi/ kegiatan 

pembelajaran 
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  10. Keterkaitan antar 

komponen silabus: 

a. Sesuai antara SK dan 

KD dalam standar 

isi, materi pelajaran 

dan kegiatan 

pembelajaran 

b. Sesuai antara materi 

pelajaran dan 

kegiatan 

pembelajaran dengan 

penilaian 

c. Sesuai antara materi 

pelajaran dan 

kegiatan 

pembelajaran dengan 

alokasi waktu 
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d. Sesuai antara materi 

pelajaran dan 

kegiatan 

pembelajaran dengan 

sumber belajar 

 

2. Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(Modifikasi dari 

Standar Proses,  

Sa’dun Akbar, 

Rusman dan E. 

Mulyasa) 

1. Komponen RPP 

a. Sesuai dengan standar 

proses 

b. Antar komponen 

terdapat keterkaitan 

c. Disusun secara  

sistematis dan runtut 

d. Terdapat lampiran 

RPP 
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  2. Identitas 

a. Sekolah 

b. Mata Pelajaran 

c. Kelas/ Semester 

d. Alokasi waktu 

   

 

 

 

 

  3. Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

a. Sesuai dengan 

Standar Isi dan SKL 

b. Urut berdasarkan 

hierarki konsep 

disiplin ilmu dan/ atau 

tingkat kesulitan 

materi 
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c. Standar kompetensi 

dan kompetensi dasar 

terkait 

d. Terdapat nomor 

kepala SK dan KD 

 

 

  4. Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

a. Sesuai dengan 

kompetensi dasar 

b. Sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik, mata pelajaran, 

satuan pendidikan, 

dan potensi daerah 

c. Dirumuskan dalam 

kata kerja operasional 

   

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

d. Mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan 

 

  5. Tujuan Pembelajaran 

a. Standar kompetensi 

b. Indikator 

c. Ranah tujuan 

(komprehensif) 

d. Sesuai dengan 

kurikulum 

   

 

 

 

 

  6. Bahan Belajar/ Materi 

Pelajaran 

a. Bahan belajar 

mengacu/ sesuai 

dengan tujuan 
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b. Bahan belajar disusun 

secara sistematis 

c. Menggunakan bahan 

ajar sesuai dengan 

kurikulum 

d. Memberi pengayaan 

 

 

 

 

 

  7. Strategi/ Metode 

Pembelajaran 

a. Pemilihan metode 

disesuaikan dengan 

tujuan 

b. Pemilihan metode 

disesuaikan dengan 

materi 

c. Penentuan langkah-

langkah proses 

pembelajaran 
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berdasarkan metode 

yang digunakan 

d. Penataan alokasi 

waktu proses 

pembelajaran sesuai 

dengan proporsi 

 

 

  8. Kegiatan Pembelajaran 

a. Memuat kegiatan 

awal, inti, dan 

kegiatan penutup 

b. Memuat eksplorasi, 

elaborasi, dan 

konfirmasi dalam 

kegiatan inti 
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c. Kegiatan 

pembelajaran 

menekankan pada 

pengalaman belajar 

siswa 

d. Kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran dan 

alokasi waktu 

 

 

  9. Sumber/ media 

pembelajaran 

a. Sumber/ media 

pembelajaran sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 
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b. Sumber/ media 

pembelajaran sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan siswa 

c. Sumber/ media  

pembelajaran terdapat 

di lingkungan terdekat 

siswa 

d. Sumber/ media 

pembelajaran 

bervariasi dan 

potensial 

memudahkan peserta 

didik untuk belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10. Evaluasi 

a. Evaluasi mengacu 

pada tujuan 
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b. Mencantumkan 

bentuk evaluasi 

c. Mencantumkan jenis 

evaluasi 

d. Disesuaikan dengan 

kaidah evaluasi 
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Catatan Khusus Observer : 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

Sragen, ................................ 

Observer  

 

 

              Febryana Setyorini 

NIM. 1401412321 
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 Lampiran 6 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KTSP KELAS V SD 

NEGERI GUGUS SADEWA KECAMATAN KARANGMALANG 

KABUPATEN SRAGEN 

Nama Guru   : 

Satuan Pendidikan/Kelas : 

Tanggal Wawancara  : 

Jenis Kelamin   : 

Alamat    : 

Usia     : 

Jenjang Pendidikan   : 

Unit Kerja    : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja   : 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Bapak/ Ibu menyusun 

program perencanaan pembelajaran 

IPS? 

 

2. Apa sajakah perencanaan 

pembelajaran IPS yang telah Bapak/ 

Ibu susun? 

 

3. Menurut Bapak/ Ibu seberapa 

pentingkah perencanaan pembelajaran 

tersebut? 

 

4. Bagaimanakah proses penyusunan 

perencanaan pembelajaran IPS 

tersebut? 
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5. Apakah dalam menyusun perencanaan 

tersebut Bapak/ Ibu mengacu pada 

standar isi dan standar proses? 

 

6. Apa sajakah komponen-komponen 

dalam setiap perencanaan 

pembelajaran IPS yang telah dibuat? 

 

7. Apa sajakah kendala-kendala dalam 

penyusunan perencanaan 

pembelajaran IPS? 

 

8. Bagaimanakah Bapak/ Ibu mengatasi 

kendala tersebut? 

 

9. Apakah Bapak/ Ibu menerapkan 

perencanaan pembelajaran IPS di 

kelas? 

 

10. Apakah pembelajaran akan menjadi 

efektif apabila menerapkan 

perencanaan pembelajaran di kelas? 
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 Lampiran 7 

INSTRUMEN DOKUMENTASI 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KTSP KELAS V SD 

NEGERI GUGUS SADEWA KECAMATAN KARANGMALANG 

KABUPATEN SRAGEN 

Nama Guru   : 

Satuan Pendidikan/Kelas : 

Tanggal Dokumentasi  : 

Jenis Kelamin   : 

Alamat    : 

Usia     : 

Jenjang Pendidikan   : 

Unit Kerja    : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja   : 

Jenis Dokumen  : 

No. Dokumen yang dibutuhkan Ada Tidak Keterangan 

1.  Silabus    

2.  Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 
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 Lampiran 8 

INSTRUMEN CATATAN LAPANGAN 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KTSP KELAS V SD 

NEGERI GUGUS SADEWA KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN 

SRAGEN 

Nama Guru   : 

Satuan Pendidikan/Kelas : 

Tanggal Catatan Lapangan : 

Jenis Kelamin   : 

Alamat    : 

Usia     : 

Jenjang Pendidikan   : 

Unit Kerja    : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja   :  

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

…………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………............
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Lampiran 9  

HASIL OBSERVASI SD NEGERI PLUMBUNGAN 5 

HASIL OBSERVASI 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KTSP KELAS V SD NEGERI GUGUS SADEWA 

KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN 

 

Nama Guru`   : Miskiyah, S.Pd.SD. 

Satuan Pendidikan/Kelas : SD Negeri Plumbungan 5  

Tanggal Observasi  : 20 April 2016 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat    : Margoasri 

Usia     : 54 tahun 

Jenjang Pendidikan   : S1 

Unit Kerja    : SD Negeri Plumbungan 5 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja   : 33 tahun 
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PETUNJUK 

1. Amati perencanaan pembelajaran yang telah disusun guru. 

2. Berikan penilaian dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Nilai 4 jika semua indikator/ item tampak. 

b. Nilai 3 jika hanya 3 indikator/ item yang tampak. 

c. Nilai 2 jika hanya 2 indikator/ item yang tampak. 

d. Nilai 1 jika hanya 1 indikator/ item yang tampak. 

e. Nilai 0 jika tidak ada indikator/ item yang tampak. 

3. Jika anda menemukan hal-hal menarik lainnya yang belum terakomodasi tabel penskoran, maka anda dapat menuliskannya pada 

bagian catatan khusus observer. 

(Rusman, 2014:98) 

 

No Komponen 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Indikator Check 

(√) 

Nilai Keterangan 

1. Silabus  1. Komponen Silabus 

a. Identitas 

 

√ 

 

4 

 

Terdapat identitas 
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(Modifikasi dari 

Standar Proses, 

BSNP, dan E. 

Mulyasa) 

b. SK dan KD 

 

c. Kegiatan Pembelajaran 

d. Penilaian 

√ 

 

√ 

√ 

Terdapat standar kompetensi dan kompetensi 

dasar 

Terdapat kegiatan pembelajaran 

Terdapat penilaian 

  2. Identitas 

a. Sekolah 

b. Mata Pelajaran 

c. Kelas/ Semester 

d. Alokasi Waktu 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

3 

 

SD Negeri Plumbungan 5 

IPS 

V/ 2 

Tidak terdapat alokasi waktu 

  3. Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

a. Sesuai dengan Standar Isi 

dan SKL 

b. Urut berdasarkan hierarki 

konsep disiplin ilmu dan/ 

atau tingkat kesulitan 

materi 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

4 

 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar sudah 

sesuai dengan standar isi dan SKL 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar sudah 

urut berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu 

dan/ atau tingkat kesulitan materi 



190 

 

 

c. Standar kompetensi dan 

kompetensi dasar terkait 

 

d. Terdapat nomor kepala 

SK dan KD 

√ 

 

 

√ 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar sudah 

saling terkait 

Terdapat nomor kepala SK dan KD  

  4. Materi Pokok/ Pembelajaran 

a. Sesuai dengan potensi 

peserta didik 

b. Relevan dengan 

karakteristik daerah 

c. Sesuai dengan tingkat 

perkembangan fisik, 

intelektual, emosional, 

sosial, dan spiritual 

peserta didik 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Materi pokok sudah sesuai dengan  potensi 

peserta didik 

Materi pokok sudah relevan dengan 

karakteristik daerah 

Materi pokok sudah sesuai dengan tingkat 

perkembangan fisik, intelektual, emosional, 

sosial, dan spiritual peserta didik 
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d. Sesuai dengan aktualitas, 

kedalaman, dan keluasan 

materi pembelajaran 

√ Materi pokok sudah sesuai dengan aktualitas, 

kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran 

  5. Kegiatan Pembelajaran 

a. Memuat rangkaian 

kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peserta 

didik secara berurutan 

b. Kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan hierarki 

konsep materi 

pembelajaran 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

4 

 

Kegiatan pembelajaran sudah memuat 

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peserta didik secara berurutan 

 

Kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan 

hierarki konsep materi pembelajaran 
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c. Kegiatan pembelajaran 

minimal mengandung 

dua unsur yaitu 

kegiatan siswa dan 

materi 

 

d. Kegiatan pembelajaran 

harus memberikan 

pengalaman kepada 

siswa dengan 

penggunaan 

pendekatan 

pembelajaran yang 

bervariasi dan berpusat 

pada 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran  sudah mengandung 

dua unsur yaitu kegiatan siswa dan materi 

Kegiatan pembelajaran sudah memberikan 

pengalaman kepada siswa dengan penggunaan 

pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan 

berpusat pada peserta didik 
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  6. Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

a. Sesuai dengan 

kompetensi dasar 

b. Sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik, mata pelajaran, 

satuan pendidikan, dan 

potensi daerah 

c. Dirumuskan dalam kata 

kerja operasional 

d. Mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Indikator pencapaian kompetensi sudah sesuai 

dengan kompetensi dasar 2.4 

Sudah Sesuai dengan karakteristik peserta 

didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan 

potensi daerah 

 

Sudah dirumuskan dalam kata kerja operasional 

yaitu mendeskripsikan 

Hanya mencakup pengetahuan 
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  7. Penilaian 

a. Penilaian dapat 

mengukur pencapaian 

kompetensi 

b. Penilaian menggunakan 

acuan kriteria 

c. Menentukan tindak 

lanjut 

d. Sistem penilaian sesuai 

dengan pengalaman 

belajar 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

4 

 

Penilaian sudah dapat mengukur pencapaian 

kompetensi 

 

Penilaian sudah menggunakan acuan kriteria  

 

Tindak lanjut dengan remidi dan pengayaan 

Sistem penilaian sudah sesuai dengan 

pengalaman belajar 

  8. Alokasi Waktu 

a. Sesuai dengan alokasi 

waktu yang disediakan 

per tahun  

 

 

 

 

 

2 

 

Tidak sesuai dengan alokasi waktu yang 

disediakan per tahun 
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b. Sesuai dengan alokasi 

waktu yang disediakan 

per semester 

 

c. Sesuai dengan jumlah 

minggu efektif  

 

d. Sesuai dengan alokasi 

waktu mata pelajaran 

per minggu 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

Tidak sesuai dengan alokasi waktu yang 

disediakan per semester 

Sudah sesuai dengan jumlah minggu efektif  

Sudah sesuai dengan alokasi waktu mata 

pelajaran per minggu 

  9. Sumber Belajar 

a. Sesuai dengan standar 

kompetensi 

b. Sesuai dengan 

kompetensi dasar 

c. Sesuai dengan indikator 

pencapaian kompetensi 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

4 

 

Sudah sesuai dengan standar kompetensi 

Sudah sesuai dengan kompetensi dasar 

Sudah sesuai dengan indikator pencapaian 

kompetensi 
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d. Sesuai dengan materi/ 

kegiatan pembelajaran 

√ 

 

Sudah sesuai dengan materi/ kegiatan 

pembelajaran 

  10. Keterkaitan antar 

komponen silabus: 

a. Sesuai antara SK dan 

KD dalam standar isi, 

materi pelajaran dan 

kegiatan pembelajaran 

b. Sesuai antara materi 

pelajaran dan kegiatan 

pembelajaran dengan 

penilaian 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

4 

 

Sudah sesuai antara SK dan KD dalam standar 

isi, materi pelajaran dan kegiatan pembelajaran 

Sudah sesuai antara materi pelajaran dan 

kegiatan pembelajaran dengan penilaian 
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c. Sesuai antara materi 

pelajaran dan kegiatan 

pembelajaran dengan 

alokasi waktu 

 

 

 

d. Sesuai antara materi 

pelajaran dan kegiatan 

pembelajaran dengan 

sumber belajar 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

Sudah sesuai antara materi pelajaran dan 

kegiatan pembelajaran dengan alokasi waktu 

Sudah sesuai antara materi pelajaran dan 

kegiatan pembelajaran dengan sumber belajar 

2. Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(Modifikasi dari 

Standar Proses,  

1. Komponen RPP 

a. Sesuai dengan standar 

proses 

b. Antar komponen 

terdapat keterkaitan 

c. Disusun secara 

sistematis dan runtut 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

2 

 

Tidak terdapat indikator dan metode 

pembelajaran 

Antar komponen sudah terdapat keterkaitan 

 

Komponen RPP sudah disusun secara sistematis 

dan runtut 
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Sa’dun Akbar, 

Rusman dan E. 

Mulyasa) 

d. Terdapat lampiran RPP Tidak terdapat lampiran RPP 

 

  2. Identitas 

a. Sekolah 

b. Mata Pelajaran 

c. Kelas/ Semester 

d. Alokasi waktu 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

4 

 

SD Negeri Plumbungan 5 

IPS 

V/ II 

9  x 35 menit 

  3. Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

a. Sesuai dengan Standar 

Isi dan SKL 

b. Urut berdasarkan 

hierarki konsep disiplin 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

4 

 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar sudah 

sesuai dengan standar isi dan SKL 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar sudah 

urut berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu 

dan/ atau tingkat kesulitan materi 
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ilmu dan/ atau tingkat 

kesulitan materi 

c. Standar kompetensi dan 

kompetensi dasar terkait 

d. Terdapat nomor kepala 

SK dan KD 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar sudah 

saling terkait 

Terdapat nomor kepala SK dan KD  

  4. Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

a. Sesuai dengan 

kompetensi dasar 

b. Sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik, mata pelajaran, 

satuan pendidikan, dan 

potensi daerah 

   

Tidak terdapat indikator pencapaian kompetensi 
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c. Dirumuskan dalam kata 

kerja operasional 

d. Mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampil 

 

 

 

  5. Tujuan Pembelajaran 

a. Standar kompetensi 

b. Indikator 

c. Ranah tujuan 

(komprehensif) 

d. Sesuai dengan kurikulum 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

3 

 

Sudah terdapat standar kompetensi 

Tidak terdapat indikator dalam RPP 

Sudah terdapat ranah tujuan 

Sudah sesuai dengan kurikulum 
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  6. Bahan Belajar/ Materi 

Pelajaran 

a. Bahan belajar 

mengacu/ sesuai 

dengan tujuan 

b. Bahan belajar disusun 

secara sistematis 

c. Menggunakan bahan 

ajar sesuai dengan 

kurikulum 

d. Memberi pengayaan 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

3  

Bahan belajar sudah mengacu/ sesuai dengan 

tujuan 

Tidak terdapat bahan belajar 

Sudah menggunakan bahan ajar sesuai dengan 

kurikulum 

Sudah memberi pengayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



202 

 

 

  7. Strategi/ Metode 

Pembelajaran 

a. Pemilihan metode 

disesuaikan dengan 

tujuan 

b. Pemilihan metode 

disesuaikan dengan 

materi 

c. Penentuan langkah-

langkah proses 

pembelajaran 

berdasarkan metode 

yang digunakan 

  Tidak terdapat strategi/ metode pembelajaran 

 

 

 

 



203 

 

 

d. Penataan alokasi waktu 

proses pembelajaran 

sesuai dengan proporsi 

 

  8. Kegiatan Pembelajaran 

a. Memuat kegiatan awal, 

inti, dan kegiatan 

penutup 

b. Memuat eksplorasi, 

elaborasi, dan 

konfirmasi dalam 

kegiatan inti 

c. Kegiatan pembelajaran 

menekankan pada 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

4 

 

Sudah memuat kegiatan awal, inti, dan kegiatan 

penutup 

Sudah memuat eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi dalam kegiatan inti 

Kegiatan pembelajaran sudah menekankan 

pada pengalaman belajar siswa 
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pengalaman belajar 

siswa 

d. Kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan 

alokasi waktu 

 

 

√ 

 

 

 

 

Kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan alokasi waktu 

  9. Sumber/ media 

pembelajaran 

a. Sumber/ media 

pembelajaran sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Sumber/ media 

pembelajaran sesuai 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

4 

 

Sumber/ media pembelajaran sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

Sumber/ media pembelajaran sudah sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa 
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dengan tingkat 

perkembangan siswa 

c. Sumber/ media  

pembelajaran terdapat 

di lingkungan terdekat 

siswa 

d. Sumber/ media 

pembelajaran bervariasi 

dan potensial 

memudahkan peserta 

didik untuk belajar 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

Sumber/ media  pembelajaran sudah terdapat di 

lingkungan terdekat siswa 

 

 

Sumber/ media pembelajaran sudah bervariasi 

dan potensial memudahkan peserta didik untuk 

belajar 

  10. Evaluasi 

a. Evaluasi mengacu pada 

tujuan 

b. Mencantumkan bentuk 

evaluasi 

c. Mencantumkan jenis 

evaluasi 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

4 

 

Evaluasi sudah mengacu pada tujuan 

Sudah mencantumkan bentuk evaluasi 

Sudah mencantumkan jenis evaluasi 
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d. Disesuaikan dengan 

kaidah evaluasi 

√ 

 

Sudah disesuaikan dengan kaidah evaluasi 
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Catatan Khusus Observer : 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

Sragen, ................................ 

Observer  

 

 

              Febryana Setyorini 

NIM 1401412321
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Lampiran 10  

HASIL WAWANCARA GURU SD NEGERI PLUMBUNGAN 5 

HASIL WAWANCARA GURU 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KTSP KELAS V SD 

NEGERI GUGUS SADEWA KECAMATAN KARANGMALANG 

KABUPATEN SRAGEN 

Nama Guru   : Miskiyah, S.Pd.SD. 

Satuan Pendidikan/Kelas : SD Negeri Plumbungan 5 

Tanggal Wawancara  : 20 April 2016 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat    : Margoasri 

Usia     : 54 tahun 

Jenjang Pendidikan   : S1 

Unit Kerja    : SD Negeri Plumbungan 5 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja   : 33 tahun 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Bapak/ Ibu menyusun 

program perencanaan pembelajaran 

IPS? 

Iya saya membuat 

2. Apa sajakah perencanaan 

pembelajaran IPS yang telah Bapak/ 

Ibu susun? 

Program tahunan, program 

semester, silabus, RPP, dan 

evaluasi. 

3. Menurut Bapak/ Ibu seberapa 

pentingkah perencanaan pembelajaran 

tersebut? 

Sangat penting karena dengan 

perencanaan proses belajar 

mengajar akan terlaksana dengan 

baik mulai dari awal 

pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 
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4. Bagaimanakah proses penyusunan 

perencanaan pembelajaran IPS 

tersebut? 

Proses penyusunannya kita 

terlebih dahulu mempersiapkan 

tujuan umum, tujuan khusus, 

materi, kegiatan pembelajaran, 

evaluasi kemudian baru 

menyusun perencanaan 

pembelajaran yaitu program 

tahuan, program semester, 

silabus, RPP dan evaluasi yang 

tercantum pada evaluasi. 

5. Apakah dalam menyusun perencanaan 

tersebut Bapak/ Ibu mengacu pada 

standar isi dan standar proses? 

Iya mengacu pada standar isi dan 

standar proses 

6. Apa sajakah komponen-komponen 

dalam setiap perencanaan 

pembelajaran IPS yang telah dibuat? 

Komponen yang umum terdapat 

pada perencanaan pembelajaran 

yaitu tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, media dan 

sumber pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran dan evaluasi 

7. Apa sajakah kendala-kendala dalam 

penyusunan perencanaan 

pembelajaran IPS? 

Tidak terdapat kendala dalam 

penyusunan perencanaan 

pembelajaran 

8. Bagaimanakah Bapak/ Ibu mengatasi 

kendala tersebut? 

Kalau terdapat kendala dalam 

penyusunan perencanaan 

pembelajaran biasanya 

dibicarakan dengan teman 

sejawat rekan-rekan guru dan 

kepala sekolah 
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9. Apakah Bapak/ Ibu menerapkan 

perencanaan pembelajaran IPS di 

kelas? 

Iya  

10. Apakah pembelajaran akan menjadi 

efektif apabila menerapkan 

perencanaan pembelajaran di kelas? 

Iya  
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Lampiran 11  

HASIL DOKUMENTASI SD NEGERI PLUMBUNGAN 5 

HASIL DOKUMENTASI 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KTSP KELAS V SD 

NEGERI GUGUS SADEWA KECAMATAN KARANGMALANG 

KABUPATEN SRAGEN 

Nama Guru   : Miskiyah, S.Pd.SD. 

Satuan Pendidikan/Kelas : SD Negeri Plumbungan 5 

Tanggal Wawancara  : 20 April 2016 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat    : Margoasri 

Usia     : 54 tahun 

Jenjang Pendidikan   : S1 

Unit Kerja    : SD Negeri Plumbungan 5 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja   : 33 tahun 

No. Dokumen yang dibutuhkan Ada Tidak Keterangan 

3.  Silabus √   

4.  Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

√   
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Lampiran 12  

HASIL CATATAN LAPANGAN SD NEGERI PLUMBUNGAN 5 

HASIL CATATAN LAPANGAN 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KTSP KELAS V SD 

NEGERI GUGUS SADEWA KECAMATAN KARANGMALANG 

KABUPATEN SRAGEN 

Nama Guru   : Miskiyah, S.Pd.SD. 

Satuan Pendidikan/Kelas : SD Negeri Plumbungan 5 

Tanggal Wawancara  : 20 April 2016 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat    : Margoasri 

Usia     : 54 tahun 

Jenjang Pendidikan   : S1 

Unit Kerja    : SD Negeri Plumbungan 5 

Golongan Pangkat  : IV A 

Masa Kerja   : 33 tahun   :  

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

Berdasarkan fakta di lapangan perencanaan pembelajaran yang telah 

disusun guru sudah baik. Dokumen perencanaan pembelajaran diletakkan  di lemari 

administrasi guru. Semua dokumen tersusun rapi dan sudah ditandatangani oleh 

kepala sekolah dan guru kelas V.  
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Lampiran 13  

SILABUS SD NEGERI PLUMBUNGAN 5 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  : SD Negeri Plumbungan 5 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar/ Alat 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

2.1 Mendes-

kripsikan 

perjuangan para 

tokoh pejuang 

pada masa 

penjajahan 

Belanda dan 

Jepang. 

 Perjuangan para 

tokoh pejuang 

pada masa 

penjajahan 

Belanda dan 

Jepang 

 Siswa 

menjelaskan 

masuknya 

Belanda ke 

Indonesia. 

 Siswa 
menjelaskan 

kekuasaan 

 Menjelaskan 

masuknya 

Belanda ke 

Indonesia. 

 

 Menjelaskan 
kekuasaan 

Tertulis  Pilihan 
Ganda 

 Isian 

 Uraian  
 
 
 

 

Sebutkan 

peraturan 

pokok 

tanam 

paksa! 

10 x 35 

menit 
 Buku IPS 

Asy’ari 

kelas V 

 Erlangga 

 Buku yang 
relevan 
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Belanda di 

Indonesia. 

 Siswa 

mendeskripsi-

kan 

perjuangan 

rakyat dalam 

mengusir 

Belanda. 

 Siswa 
memahami 

makna 

Kebangkitan 

Nasional. 

 Siswa 
menjelaskan 

masa 

pendudukan 

Jepang di 

Indonesia. 

 Siswa 
mendeskripsi-

kan 

perlawanan 

rakyat 

terhadap 

penjajahan 

Jepang.  

Belanda di 

Indonesia. 

 Mendeskrip-

sikan perjuangan 

rakyat dalam 

mengusir 

Belanda. 

 

 

 Memahami 
makna 

Kebangkitan 

Nasional. 

 

 Menjelaskan 
masa 

pendudukan 

Jepang di 

Indonesia. 

 

 Mendeskrip-
sikan perlawanan 

rakyat terhadap 

penjajahan 

Jepang. 

 

 

 

  Gambar 

K
e
la

s
 5

B
 

 
 

 
 

7
 

 

 
 

                       IP
S

 S
D
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 Siswa 

meneladani 

perjuangan 

para tokoh 

pejuang dalam 

mengusir para 

penjajah.  

 Siswa 
mendeskrip-

sikan 

perjuangan 

para tokoh 

pejuang pada 

masa 

penjajahan 

Belanda dan 

Jepang 

 Meneladani 

perjuangan para 

tokoh pejuang 

dalam mengusir 

para penjajah.  

 

 Mendeskrip-
sikan perjuangan 

para tokoh 

pejuang pada 

masa penjajahan 

Belanda dan 

Jepang. 

2.2 Menghargai jasa 

dan peranan 

tokoh perjuang- 

an dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 Jasa dan peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

mempersiap-kan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 Siswa 

mendeskripsi-

kan kekalahan 

Jepang atas 

Sekutu. 

 Siswa 
menjelaskan 

organisasi-

organisasi 

persiapan 

 Mendeskripsikan 

kekalahan 

Jepang atas 

Sekutu. 

 

 Menjelaskan 
organisasi-

organisasi 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Tertulis  Pilihan 
Ganda 

 Isian 

 Uraian  
 

Jelaskan 

hasil sidang 

BPUPKI 

yang 

pertama! 

10 x 35 

menit 
 Buku IPS 

Asy’ari 

kelas V 

 Erlangga 

 Buku yang 
relevan 

 Gambar 
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kemerdekaan 

Indonesia. 

 Siswa 

menjelaskan 

peristiwa 

menjelang 

proklamasi 

kemerdekaan. 

 Siswa 
menghargai 

jasa para 

tokoh pejuang 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia.  

 Siswa 
menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiap 

kan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

 

 Menjelaskan 

peristiwa 

menjelang 

proklamasi 

kemerdekaan. 

 Menghargai jasa 
para tokoh 

pejuang 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

 Menghargai jasa 
dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiap kan 

kemerdeka-an 

Indonesia 
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2.3 Menghargai jasa 

dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasi

kan 

kemerdekaan 

 Jasa dan peranan 

tokoh dalam 

memprokla 

masikan 

kemerdekaan 

 Siswa 

mendeskripsi-

kan peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia.  

 Siswa 
menyebutkan 

alat-alat 

kelengkapan 

negara.  

 Siswa 
menyebutkan 

tokoh-tokoh 

pejuang 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 Siswa 
meneladani 

sikap 

kepahlawanan 

para tokoh 

pejuang 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia.  

 Siswa 

mendeskripsi-

kan peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia.  

 Siswa 
menyebutkan 

alat-alat 

kelengkapan 

negara.  

 Siswa 
menyebutkan 

tokoh-tokoh 

pejuang 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 Siswa 
meneladani sikap 

kepahlawanan 

para tokoh 

pejuang 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia. 

  

Tertulis  Pilihan 
Ganda 

 Isian 

 Uraian  
 

Bagaimana 

berita 

tentang 

proklamasi 

kemerdeka-

an disebar-

luaskan? 

8 x 35 

menit 
 Buku IPS 

Asy’ari 

kelas V 

 Erlangga 

 Buku yang 
relevan 

 Gambar 



218 

 

 

 Siswa 

menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklama 

sikan 

kemerdekaan.  

 Siswa 

menghargai jasa 

dan peranan 

tokoh dalam 

memproklama 

sikan 

kemerdekaan.  

 

2.4 Menghargai 

perjuangan para 

tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan 

 Perjuangan para 
tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan 

 Siswa 
mendeskrip-

sikan 

perjuangan 

fisik yang 

dilakukan 

bangsa 

Indonesia 

dalam 

memperta-

hankan 

kemerdeka-

annya. 

 Siswa 

mendeskrip-

si kan 

perjuangan 

diplomasi 

yang 

dilakukan 

 Mendeskripsikan 
perjuangan fisik 

yang dilakukan 

bangsa Indonesia 

dalam 

mempertahankan 

kemerdekaannya 

 

 

 

 

 

 

 Mendeskripsikan 

perjuangan 

diplomasi yang 

dilakukan 

bangsa Indonesia 

dalam 

Tertulis Uraian Jelaskan 

cara 

mengenang 

perjuangan 

para tokoh 

dalam 

memperta-

hankan 

kemerdeka-

an? 

10 x 35 

menit  
 Buku IPS 

Asy’ari 

kelas V 

 Erlangga 

 Buku yang 
relevan 

 Gambar 
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bangsa 

Indonesia 

dalam 

memperta-

hankan 

kemerdeka-

annya. 

 Siswa 

meneladani 

perjuangan 
para tokoh 

dalam 

memperta-

han kan 

kemerdeka-

an.  

 Siswa 

menghargai 

perjuangan 

para tokoh 

dalam 

memperta-

han 

kan 

kemerdeka-

an 

Indonesia. 

mempertahankan 

kemerdekaannya 

 

 

 

 

 

 Meneladani 

perjuangan para 

tokoh dalam 
mempertahankan 

kemerdekaan. 

 

 

 

 

 Menghargai 

perjuangan para 

tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia. 
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Ulangan Harian 2 x 35 

menit 
 LKS 

 Soal 

Remedial 1 x 35 

menit 
 LKS 

Soal 

Pengayaan 1 x 35 

menit 
 LKS 

Soal 

 

Mengetahui            Plumbungan, ....................2016 
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Lampiran 14  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SD NEGERI  

PLUMBUNGAN 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : SD Negeri Plumbungan 5 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/ Semester : V/ II 

Alokasi Waktu : 10 x 35 menit 

Hari/ Tanggal  : 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mendeskripsikan perjuangan fisik yang dilakukan bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. 

2. Siswa dapat mendeskripsikan perjuangan diplomasi yang dilakukan 

bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannnya. 

3. Siswa dapat meneladani perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

4. Siswa dapat menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 
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D. Materi Pokok 

1. Perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama 

Kegiatan Awal (10 menit) 

 Siswa berdoa bersama, mengucapkan salam, dan absensi. 

 Memberikan motivasi, mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran, 

dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Bertanya jawab tentang pelajaran pada bab 1, 2, dan 3 yang dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan Inti (50 menit) 

 Eksplorasi 

 Guru menyebutkan dan menjelaskan perjuangan secara fisik. 

 Bertanya jawab mengenai perjuangan secara fisik.  

 Elaborasi 

 Guru menugaskan siswa untuk menceritakan perjuangan secara fisik yang 

dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.  

 Siswa berdiskusi mengenai perjuangan secara fisik yang dilakukan bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. 

 Siswa secara individu mengerjakan tugas 

 Konfirmasi  

 Guru bertanya jawab tentang materi yang belum diketahui siswa. 

 Pembahasan lembar tugas. 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan, dan penyimpulan. 

 Memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Kegiatan Akhir (10 menit) 

 Siswa dan guru membuat kesimpulan materi yang dipelajari. 

 Tindak lanjut 
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 Guru melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

 Berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

2. Pertemuan Kedua 

Kegiatan Awal (15 menit) 

 Siswa berdoa bersama, mengucapkan salam, dan absensi. 

 Memberikan motivasi, mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran, 

dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Membahas tugas pekerjaan rumah. 

 Bertanya jawab tentang pelajaran terakhir yang dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. 

Kegiatan Inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

 Guru menyebutkan dan menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia melalui 

diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan.  

 Bertanya jawab mengenai perjuangan bangsa Indonesia melalui diplomasi 

untuk mempertahankan kemerdekaan.  

 Elaborasi 

 Guru menugaskan siswa untuk menceritakan perjuangan bangsa Indonesia 

melalui diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan.  

 Siswa berdiskusi mengenai perjuangan bangsa Indonesia melalui diplomasi 

untuk mempertahankan kemerdekaan.  

 Siswa secara individu mengerjakan tugas 

 Konfirmasi  

 Guru bertanya jawab tentang materi yang belum diketahui siswa. 

 Pembahasan lembar tugas. 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan, dan penyimpulan. 

 Memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Kegiatan Akhir (10 menit) 

 Siswa dan guru membuat kesimpulan materi yang dipelajari. 
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 Tindak lanjut (pemberian tugas rumah  

 Guru melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

 Berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

3. Pertemuan Ketigs 

Kegiatan Awal (15 menit) 

 Siswa berdoa bersama, mengucapkan salam, dan absensi. 

 Memberikan motivasi, mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran, 

dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Membahas tugas pekerjaan rumah. 

 Bertanya jawab tentang pelajaran terakhir yang dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. 

Kegiatan Inti (45 menit) 

 Eksplorasi 

 Guru menceritakan tokoh-tokoh yang berjasa dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia.  

 Bertanya jawab mengenai tokoh-tokoh yang berjasa dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia.  

 .Elaborasi 

 Guru menugaskan siswa untuk menceritakan tokoh-tokoh yang berjasa dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia.  

 Siswa berdiskusi mengenai tokoh-tokoh yang berjasa dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia.  

 Siswa secara individu mengerjakan tugas ” 

 Siswa dingatkan untuk mempelajari kembali materi-materi sebelumnya dan 

diminta mengerjakan soal-soal latihan 

 Konfirmasi  

 Guru bertanya jawab tentang materi yang belum diketahui siswa. 

 Pembahasan lembar tugas. 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan, dan penyimpulan. 
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 Memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Kegiatan Akhir (10 menit) 

 Siswa dan guru membuat kesimpulan materi yang dipelajari. 

 Guru melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

 Berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

4. Pertemuan Keempat 

Kegiatan Awal (5 menit) 

 Siswa berdoa bersama, mengucapkan salam, dan absensi. 

 Memberikan motivasi, mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran, 

dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti (60 menit) 

 Eksplorasi 

 Siswa diminta menyiapkan kertas ulangan dan peralatan tulis karena akan 

diadakan ulangan harian. 

 Elaborasi 

 Siswa diberikan lembar soal ulangan harian. 

 Siswa diingatkan mengenai waktu pengerjaan soal ulangan harian, serta diberi 

peringatan bahwa ada sanksi bila peserta didik mencontek. 

 Siswa secara individu mengerjakan ulangan harian. 

 Guru mengumpulkan kertas ulangan jika waktu pengerjaan soal ulangan harian 

telah selesai. 

 Konfirmasi  

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber. 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang telah dilakukan. 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. 
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 Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

Kegiatan Akhir (5 menit) 

 Guru melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

 Siswa diingatkan untuk mempelajari kembali materi pada bab 1, 2, 3 dan 4 serta 

diminta mengerjakan soal-soal latihan ”Ulangan Kenaikan Kelas“ di rumah 

untuk menghadapi ulangan kenaikan kelas pada pertemuan berikutnya. 

 Berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

5. Pertemuan Kelima 

Kegiatan Awal (5 menit) 

 Siswa berdoa bersama, mengucapkan salam, dan absensi. 

 Memberikan motivasi, mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran, 

dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti (60 menit) 

 Eksplorasi 

 Siswa diminta untuk menyiapkan peralatan tulis karena akan diadakan ulangan 

kenaikan kelas. 

 Elaborasi 

 Siswa diberikan lembar soal dan lembar jawaban ulangan kenaikan kelas. 

 Siswa diingatkan mengenai waktu pengerjaan soal ulangan kenaikan kelas, 

serta diberi peringatan bahwa ada sanksi bila peserta didik mencontek. 

 Siswa secara individu mengerjakan ulangan kenaikan kelas. 

 Guru mengumpulkan kertas ulangan jika waktu pengerjaan soal ulangan 

kenaikan kelas telah selesai. 

 Konfirmasi  

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber. 
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 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang telah dilakukan. 

 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar. 

 Memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Kegiatan Akhir (5 menit) 

 Guru melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

 Siswa diingatkan agar selalu rajin belajar. 

 Berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

 

F. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku IPS Asy’ari kelas V 

2. Erlangga 

3. Buku yang relevan 

4. Gambar 

 

G. Penilaian 

Format Kriteria Penilaian 

Produk (Hasil Diskusi) 

No Aspek Kriteria Skor 

1.  Konsep 1. Semua benar 

2. Sebagian besar benar 

3. Sebagian kecil benar 

4. Semua salah 

4 

3 

2 

1 
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Permofansi 

No Aspek Kriteria Skor 

1. Pengetahuan 1. Pengetahuan 

2. Kadang pengetahuan 

3. Tidak pengetahuan 

4 

2 

1 

2. Sikap 1. Sikap 

2. Kadang-kadang sikap 

3. Tidak sikap 

4 

2 

1 

 

Lembar Penilaian 

No 
Nama 

Siswa 

Performan 
Produk 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Sikap 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

CATATAN : 

Nilai = (Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial. 

 

Mengetahui                  Plumbungan, ............. 2016 
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Lampiran 15  

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 16  

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN 
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Lampiran 17  

DOKUMENTASI PENELITIAN 

1. SD Negeri Plumbungan 1 

 

Wawancara dengan Guru Kelas V 

 

Pembelajaran IPS Kelas V 
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2. SD Negeri Plumbungan 2 

 

Wawancara dengan Guru Kelas V 

 

 

Pembelajaran IPS Kelas V 
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3. SD Negeri Plumbungan 5 

 

Wawancara dengan Guru Kelas V 

 

 

Pembelajaran IPS Kelas V 
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4. SD Negeri Pelemgadung 3 

 

Wawancara dengan Guru Kelas V 

 

Pembelajaran IPS Kelas V 

 

 

 


