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ABSTRAK 

 
Rachma, Fitria Nur. 2020. Keefektifan Model Snowball Throwing 

Berbantuan Media Powerpoint Terhadap Hasil Belajar Mupel IPS 

Kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan. Sarjana Pendidikan. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Arini Estiastuti, 

M.Pd. 323 Halaman. 

Penelitian ini didasarkan pada data pra penelitian di SDN Gugus Ki 

Ageng Selo Grobogan, yang terdiri dari 11 sekolah dengan total 265 siswa dan 

terdapat 114 siswanya dengan nilai mupel IPS di bawah KKM. Faktor 

penyebabnya yaitu guru kurang menggunakan variasi model dan media 

pembelajaran. Hal ini berakibat juga pada minimnya antusiasme siswa dalam 

pembelajaran IPS. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran mupel IPS menggunakan model Snowball Throwing 

berbantuan media Powerpoint kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo dan 

menguji keefektifan model Snowball Throwing berbantuan media Powerpoint 

terhadap hasil belajar mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan 

alam kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi Experimental atau 

eksperimen semu dengan desain Nonequivalent Control Group Design. 

Populasi penelitian ini adalah 265 siswa kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo, 

dan yang menjadi sampel adalah 19 siswa kelas IV SDN Wandankemiri 

sebagai kelas uji coba, 23 siswa kelas IV SDN 1 Jenengan sebagai kelas 

eksperimen, dan 25 siswa kelas IV SDN 2 Jenengan sebagai kelas kontrol 

dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 

tes, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan 

yaitu uji hipotesis dan uji n-gain. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas siswa dalam 

pembelajaran model Snowball Throwing berbantuan media  Powerpoint 

berkriteria sangat tinggi yaitu 87,6%. Model pembelajaran Snowball Throwing 

berbantuan media Powerpoint juga efektif terhadap hasil belajar mupel IPS 

materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Dilihat dari hasil uji hipotesis 

dengan nilai thitung ˃ ttabel (3,208 ˃ 1,680), maka Ho ditolak dan hasil uji n-gain 

kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 0,645 daripada kelas kontrol yaitu 0,404 

dengan kriteria rendah. 

Simpulan penelitian ini adalah model pembelajaran Snowball Throwing 

berbantuan media Powerpoint dapat meningkatkan aktifitas siswa dan efektif 

terhadap hasil belajar siswa mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan 

pemanfaatan alam kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan. Saran 

penelitian ini adalah hendaknya guru memperhatikan pemilihan penerapan 

model pembelajaran sehingga siswa aktif dan hasil belajar optimal. 

 
Kata Kunci: Hasil belajar; IPS; Snowball Throwing; Powerpoint 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan adalah hak hidup manusia yang harus dipenuhi. Sulit bagi suatu 

kelompok manusia dapat berkembang dengan aspirasi (cita-cita) tanpa 

adanya pendidikan. Pendidikan akan mengalami perkembangan sesuai 

dengan perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan juga terjadi 

dalam dunia teknologi yang memberi pengaruh terhadap dunia pendidikan. 

Pendidikan dan IPTEK adalah dua hal yang saling berpengaruh dan 

berkaitan satu sama lain serta menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal I tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran 

sehingga peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. Pendidikan pada dasarnya merupakan 

suatu upaya untuk menyiapkan anak di masa yang akan datang melalui 

bimbingan, latihan dan pengajaran serta dengan memberikan pengetahuan, 

wawasan, keterampilan dan keahlian tertentu untuk mengembangkan bakat 

dan potensi yang dimiliki serta kepribadiannya. 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Proses 

Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan 

pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan 
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efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 

Pasal 1 Ayat 16 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana 

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

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terdapat dua dimensi kurikulum 

yaitu yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran. 

Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyatakan bahwa kurikulum 2013 

diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi dua dimensi 

kurikulum. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 menjelaskan tentang Standar 

Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, 

prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta 

didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta 

didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Pembelajaran IPS di sekolah dasar merupakan pembelajaran yang 

penting bagi siswa, dapat diketahui bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial 

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu 

pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang ilmu-ilmu sosial. Dalam 

Depdiknas (2006: 4) “IPS atau studi sosial merupakan bagian dari 

kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu 

social yaitu: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, 

filsafat, dan psikologi sosial”. Menurut National Council for the Social 

Studies (NCSS) (2015) mengidentifikasikan sosial studies atau Ilmu 
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Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai suatu studi yang terintegrasi dari ilmu- 

ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kemampuan warga negara. 

IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Melalui muatan pelajaran IPS, peserta didik 

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis 

dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cintai damai. Dengan 

pendekatan, metode, dan media yang tepat, dapat membantu siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan IPS di Indonesia yaitu menjadi warga negara 

yang memiliki penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, 

berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan menjadi warga negara yang 

baik. Menurut Gunawan (2016: 38) Ilmu Pengetahuan Sosial disebut juga 

sebagai bidang keilmuan yang sangat dinamis karena mempelajari 

perkembangan keadaan masyarakat. Berdasarkan penjabaran tersebut, 

bidang studi IPS merupakan pembelajaran yang kompleks dan abstrak. 

Sehingga baik pendidik dan peserta didik harus berusaha keras agar dapat 

memahami materi bidang studi IPS dan diperlukan kemampuan mengiingat 

yang tinggi. 

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 mengenai Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa salah satu muatan 

pelajaran yang terdapat pada SD/MI adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Kompetensi muatan pelajaran IPS diantaranya: (1) Menunjukkan perilaku 

sosial dan budaya yang mencerminkan jatidiri bangsa Indonesia; (2) 

Mengenal konsep ruang, waktu, dan aktifitas manusia dalam kehidupan 

sosial, budaya, dan ekonomi; (3) Menceritakan hasil eksplorasi mengenai 

kehidupan bangsa Indonesia; (4) Menceritakan keberadaan kelembagaan 

sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam masyarakat; (5) Menunjukkan 

perilaku sosial dan budaya yang mencerminkan jati diri dirinya sebagai 

warganegara Indonesia; (6) Menjaga kelestarian lingkungan hidup secara 

bijaksana dan bertanggung jawab; (7) Meneladani tindakan heroik 

pemimpin bangsa, dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia; 
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(8) Menceritakan hasil eksplorasi mengenai kehidupan bangsa Indonesia. 

Adapun ruang lingkup IPS SD ialah: (1) manusia, tempat, dan lingkungan; 

(2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) sistem sosial dan budaya; (4) 

perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Berdasarkan data pra penelitian yang diperoleh melalui kegiatan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi di SDN Gugus Ki Ageng Selo 

pada siswa kelas IV kecamatan Klambu, diperoleh beberapa kendala dalam 

pembelajaran IPS. Kendala yang dijumpai diantaranya adalah antusiasme 

dan keterlibatan siswa yang masih kurang. Mengingat materi IPS yang 

kompleks, sehingga saat penjelasan materi oleh guru siswa diam 

mendengarkan penjelasan atau mencatat materi pokok sehingga siswa tidak 

mendapatkan kesan menarik terhadap pembelajaran dan cenderung pasif. 

Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya guru 

menggunakan metode ceramah kemudian meminta siswa membaca dan 

mencatat materi IPS yang memiliki cakupan materi yang luas, siswa juga 

kurang terlibat aktif pada pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi 

tersebut, model pembelajaran yang digunakan guru cenderung pada model 

pembelajaran Direct Instruction atau pembelajaran langsung dan 

pembelajaran berpusat pada guru. Guru menjelaskan materi dan siswa 

mendengarkan penjelasan serta melaksanakan kegiatan yang disampaikan 

oleh guru. Misalnya setelah kegiatan diskusi, siswa tidak menyampaikan 

hasil diskusi tetapi hanya menyimak jawabannya sudah sesuai dengan yang 

disampaikan oleh guru atau tidak sehingga siswa kurang mendapatkan 

kemampuan menyampaikan pendapat dengan baik. 

Penggunaan model pembelajaran yang kurang variatif menyebabkan 

hasil belajar siswa menjadi kurang optimal. Ditunjukan pada pembelajaran 

IPS pada materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam, terdapat 

sebagian kecil siswa yang mampu menjelaskan pengertian kegiatan 

ekonomi beserta contohnya. Kesulitan dalam penanaman konsep materi 

ajar dikarenakan media yang disediakan di kelas belum bisa digunakan 

untuk memahamkan siswa terhadap materi IPS yang masih bersifat abstrak, 
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ketiadaan media seperti speaker dan LCD sehingga menjadi salah satu 

hambatan mengembangkan media yang memudahkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang bersifat abstrak. Penggunaan media pembelajaran 

yang kurang variatif memicu rasa ingin tahu siswa. Dengan kondisi 

tersebut, guru hanya mampu mengajar menggunakan media gambar yang 

ada pada buku pegangan guru dan juga buku pegangan siswa. 

Data kualitatif pra penelitian didukung dengan data kuantitatif yaitu 

hasil belajar IPS siswa kelas IV Penilaian Tengah Semester (PAS) genap 

siswa tahun 2019 / 2020. Data yang ditunjukan SDN 2 Jenengan dengan 

KKM 70 hasil ketercapaian siswa sebanyak 9 dari 25 siswa telah mencapai 

KKM atau sebanyak 36 % siswa telah mencapai KKM, SDN 1 Jenengan 

dengan KKM 70 hasil ketercapaian siswa sebanyak 14 dari 23 siswa telah 

mencapai KKM atau sebanyak 58% siswa telah mencapai KKM, SDN 

Wandankemiri dengan KKM 70 hasil ketercapaian siswa sebanyak 10 dari 

19 siswa telah mencapai KKM atau sebanyak 53% siswa telah mencapai 

KKM, SDN 1 Terkesi dengan KKM 65 hasil ketercapaian siswa sebanyak 

5 dari 12 siswa telah mencapai KKM atau sebanyak 42% siswa telah 

mencapai KKM, SDN 2 Terkesi dengan KKM 65 hasil ketercapaian siswa 

sebanyak 23 dari 38 siswa telah mencapai KKM atau sebanyak 61% siswa 

telah mencapai KKM, SDN 3 Terkesi dengan KKM 65 hasil ketercapaian 

siswa sebanyak 19 dari 29 siswa telah mencapai KKM atau sebanyak 65% 

siswa telah mencapai KKM, SDN 1 Menawan dengan KKM 67 hasil 

ketercapaian siswa sebanyak 12 dari 27 siswa telah mencapai KKM atau 

sebanyak 44% siswa telah mencapai KKM, SDN 2 Menawan dengan KKM 

67 hasil ketercapaian siswa sebanyak 9 dari 17 siswa telah mencapai KKM 

atau sebanyak 53% siswa telah mencapai KKM, SDN 3 Menawan dengan 

KKM 67 hasil ketercapaian siswa sebanyak 17 dari 26 siswa telah 

mencapai KKM atau sebanyak 65% siswa telah mencapai KKM, SDN 1 

Klambu dengan KKM 70 hasil ketercapaian siswa sebanyak 19 dari 27 

siswa telah mencapai KKM atau sebanyak 70% siswa telah mencapai 

KKM, dan SDN 2 Klambu dengan KKM 70 hasil ketercapaian siswa 
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sebanyak 14 dari 22 siswa telah mencapai KKM atau sebanyak 64% siswa 

telah mencapai KKM. Oleh karena itu SDN Gugus Ki Ageng Selo belum 

mencapai hasil maksimal dalam hasil belajar mupel IPS. 

 

Tabel 1.1 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SDN 

Gugus Ki Ageng Selo Grobogan 

 

No. Nama Sekolah 
Jumlah 

Siswa 
KKM 

Kriteria Persentase 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

1. SDN 1 JENENGAN 23 70 14 9 58% 42% 

2. SDN 2 JENENGAN 25 70 9 16 36% 64% 

3. 
SDN 

WANDANKEMIRI 
19 70 10 9 53% 47% 

4. SDN 1 TERKESI 12 65 5 7 42% 58% 

5. SDN 2 TERKESI 38 65 23 15 61% 39% 

6. SDN 3 TERKESI 29 65 19 10 65% 35% 

7. SDN 1 MENAWAN 27 67 12 15 44% 56% 

8. SDN 2 MENAWAN 17 67 9 8 53% 47% 

9. SDN 3 MENAWAN 26 67 17 9 65% 35% 

10. SDN 1 KLAMBU 27 70 19 8 70% 30% 

11. SDN 2 KLAMBU 22 70 14 8 64% 36% 

JUMLAH TOTAL 265  151 114  
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Diagram 1.1 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV 

SDN Gugus Ki Ageng Selo Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2019/2020 

 

Capuno, Reylan dkk (2019: 685) dalam penelitiannya menyarankan 

agar para guru menggunakan media pembelajaran sebagai alat dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar pembelajaran 

lebih bermakna bagi siswa, karena melalui penggunaan media itu 

melibatkan siswa, maka dapat membantu penyampaian pengetahuan 

kepada siswa, dan memotivasi siswa. Piaget (dalam Rifa’i, 2016: 33-35) 

bahwa anak pada usia 7-11 tahun mengalami tahap perkembangan kognitif 

operasional konkret artinya anak dapat mengoperasikan logika, tetapi 

berbantuan benda nyata. Berdasarkan teori tersebut, untuk mencapai 

pemahaman siswa terhadap materi mupel IPS yang bersifat tekstual maka 

diperlukan media untuk memvisualisasikan teks tersebut sehingga tujuan 

belajar mupel IPS tercapai dengan optimal. 

Media pembelajaran di SDN Gugus Ki Ageng Selo Kabupaten 

Grobogan belum tersedia maksimal. Hal ini ditunjukkan dari buku yang 

digunakan dalam pembelajaran, yaitu buku LKS dan buku paket tematik 

yang tidak sesuai dengan jumlah siswa di kelas. Dalam pengembangan dan 

penciptaan media ajar yang menarik oleh guru juga belum dilaksanakan 

dengan baik. Sehingga pembelajaran berlangsung monoton tanpa media 

Tuntas 

Tidak Tuntas 
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ajar yang mendukung dan menarik rasa ingin tahu siswa. 

Dari permasalahan di atas, maka harus dicari model pembelajaran 

yang variatif dan efektif, supaya siswa lebih mudah memahami dan 

mengingat materi pembelajaran IPS serta media yang tidak membebankan 

guru, siswa, maupun sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian dilaksanakan menggunakan model Snowball Throwing 

berbantuan media Powerpoint untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa 

Kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan. Diharapkan pembelajaran 

menjadi lebih bermakna dan menambah rasa antusias siswa saat 

pembelajaran IPS. Menurut Depdiknas (2001) dalam Hamdayama (2014: 

158), Snowball Throwing adalah paradigma pembelajaran efektif yang 

direkomendasikan oleh UNESCO, yaitu belajar mengetahui (learning to 

know), belajar bekerja (learning to do), belajar hidup bersama (learning to 

live together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be). Snowball 

Throwing merupakan model pembelajaran melatih siswa untuk lebih 

tanggap menerima pesan dari orang lain, dan menyampaikan pesan tersebut 

kepada temannya dalam satu kelompok. Shoimin (2017: 176) juga 

berpendapat bahwa kelebihan Model pembelajaran Snowball Throwing 

adalah siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu model Snowball 

Throwing dapat membantu anak meningkatkan 3 aspek sekaligus yaitu 

aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Mereka akan belajar 

sambil bermain dalam suasana yang menyenangkan sehingga tidak merasa 

bosan. Menurut Simarmata (2018: 80) Model pembelajaran Snowball 

Throwing dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam suatu 

pembelajaran dan dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. 

Dengan adanya model pembelajaran ini siswa dapat mudah memahami 

konsep-konsep maupun ide-ide yang lebih banyak dan lebih baik untuk 

memberikan informasi pengetahuan. Sedangkan program Powerpoint 

menurut Asyhar (2012:186) yaitu salah satu software yang dirancang khusus 

agar dapat menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah 

dalam pembuatan dan penggunaan. Dalam penggunaan Powerpoint dapat 
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disisipkan unsur suara (audio), gambar (visual), dan video (audio visual) dan 

juga dapat berbentuk teks. 

Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang relevan dari 

Ratna Wulandari (2017) dengan judul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Terhadap Hasil Belajar 

IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 4 Metro Utara Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Snowball Throwing 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa kelas IV SD Negeri 4 

Metro Utara pada muatan pelajaran IPS. Hal tersebut dapat dilihat dari 

adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok sampel, 

perbedaannya yaitu nilai rata-rata posttest kelas eksperimen 75,87 

sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol 67,88. Hasil perhitungan uji 

hipotesis melalui Independent Sample t-test menunjukan nilai sig (2-tailed) 

0,04, (0,04<0,05), artinya bahwa model Snowball Throwing berpengaruh 

signifikan terhadap pemahaman konsep siswa. 

Hasil penelitian dari Ni Putu Jita Apsari, I Ketut Dibia, dan Putu 

Aditya Antara (2019) dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Snowball Throwing Terhadap Hasil Belajar IPS”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Snowball Throwing 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPS siswa SD kelas V di 

Gugus II Kecamatan Kintamani Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini 

ditunjukkan oleh thitung (6,92) lebih besar dari nilai ttabel (2,01). Rata-rata 

skor hasil belajar IPS siswa menggunakan model Snowball Throwing yaitu 

24,56 lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar IPS siswa menggunakan 

pembelajaran konvensional yaitu 18,22 artinya bahwa model Snowball 

Throwing berpengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian relevan yang telah 

dipaparkan tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian eksperimen 

dengan judul “Keefektifan Model Snowball Throwing berbantuan Media 

Powerpoint terhadap Hasil Belajar Mupel IPS Kelas IV SDN Gugus Ki 

Ageng Selo Grobogan”.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

 

Dari uraian permasalahan yang terjadi di SDN Gugus Ki Ageng Selo 

Grobogan, maka peneliti dapat menuliskan beberapa masalah, yaitu: 

1.2.1 Hasil belajar mupel IPS yang rendah. 

1.2.2 Guru kelas IV menggunakan metode pembelajaran ceramah yang 

berpusat pada guru atau disebut model Direct Instruction. 

1.2.3 Siswa bersikap pasif dalam pembelajaran mupel IPS.  

1.2.4 Pemahaman konsep siswa yang rendah terhadap beberapa materi mupel 

IPS. 

1.2.5 Siswa cenderung kesulitan dalam mengemukakan pendapat pada saat 

bekerjasama kelompok. 

1.2.6 Kurangnya kemandirian siswa dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan atau soal dari guru. 

1.2.7 Siswa kesulitan memusatkan fokus dan perhatian terhadap materi yang 

diajarkan pada saat pembelajaran mupel IPS. 

1.2.8 Keterbatasan sumber dan media belajar yang kurang mendorong siswa 

untuk interaktif dalam pembelajaran mupel IPS. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, peneliti membatasi 

pada masalah tentang kurang efektifnya hasil belajar siswa pada 

pembelajaran mupel IPS SDN Gugus Ki Ageng Selo khususnya kelas IV 

pada materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Dari permasalahan 

tersebut, peneliti menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing 

berbantuan media Powerpoint untuk meningkatkan hasil belajar mupel IPS 

siswa kelas IV.  
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1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang menjadi 

bahan kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran mupel IPS 

dengan model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint di 

kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan? 

1.4.2 Apakah model pembelajaran Snowball Throwing berbantuan media 

powerpoint efektif terhadap hasil belajar mupel IPS siswa kelas IV 

SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu: 

1.5.1 Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan 

model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint di siswa 

kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan. 

1.5.2 Menguji keefektifan model pembelajaran Snowball Throwing 

berbantuan media powerpoint terhadap hasil belajar mupel IPS siswa 

kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan penelitian 

selanjutnya dan hasil penelitian ini dapat menjadikan adanya gambaran 

dalam pengembangan praktik pembelajaran muatan pelajaran IPS. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun manfaat yang 

diberikan kepada: 

1.6.2.1 Siswa 

Pelaksanaan penelitian ini menjadikan siswa mendapat pengalaman 
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belajar yang baru dengan model pembelajaran yang variatif 

sehingga siswa dapat mempercepat pemahaman siswa terhadap 

materi mupel IPS dan nilai yang diperoleh semakin meningkat. 

1.6.2.2 Guru 

Pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan 

menambah wawasan guru tentang pembelajaran menggunakan model 

Snowball Throwing berbantuan media Powerpoint, sehingga guru lebih 

kreatif dalam mengembangkan model pembelajaran yang menarik dan 

bermanfaat bagi pembelajaran mupel IPS. 

1.6.2.3 Sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai inspirasi dan rujukan bagi 

sekolah untuk melakukan pembaruan dan peningkatan mutu dalam 

pembelajaran sehingga mampu meningkatkan kualitas sekolah. 

1.6.2.4 Peneliti 

Peneliti mendapat pengalaman baru tentang keefektifan dan proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran Snowball Throwing 

terhadap pembelajaran mupel IPS dengan berbantuan media 

Powerpoint.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teoritis 

 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan tahap terpenting dalam proses penguasaan ilmu 

pengetahuan bagi seseorang. Menurut Hamdani (2011: 21) belajar adalah 

perubahan tingkah laku atau penampilan dengan berbagai rangkaian kegiatan 

seperti: membaca, mengamati, meniru, mendengarkan dan sebagainya. Morgan 

(dalam Suprijono, 2015: 3) “belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat 

permanen sebagai hasil dari pengalaman”. 

Pendapat lain Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan 

usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan belajar. Rifa’i dan 

Anni (2016: 68) menyatakan belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku setiap orang dan belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Menurut Mahendra dan Afrilia (2018: 82) belajar 

akan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sesuai dengan pengalaman yang 

diperolehnya, baik perubahan pada pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 

sikap maupun tingkah laku. Sehingga diharapkan dapat mempengaruhi 

peningkatan motivasi belajar siswa menjadi lebih baik. 

Definisi belajar menurut para ahli dapat dirangkum bahwa belajar 

merupakan suatu tindakan atau aktivitas dalam pendidikan seperti membaca, 

medengarkan, dan mengikuti petunjuk yang dilakukan seseorang berdasarkan 

pengalaman-pengalaman yang menimbulkan sebuah perubahan perilaku, 

pengetahuan, dan kebiasaan sesuai tujuan yang diharapkan menjadi lebih baik. 
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2.1.1.2 Teori Belajar 

Menurut Hamdani (2011: 63) terdapat 3 teori belajar yang dikemukakan, yaitu: (1) 

teori behaviorisme; (2) teori kognitivisme; dan (3) teori konstruktivisme. 

Penjelasan masing-masing teori sebagai berikut: 

 

2.1.1.2.1 Teori Belajar Behaviorisme 

Teori belajar behaviorisme dicetuskan oleh Gagne dan Barliner. Teori ini 

berpandangan bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu 

proses yang membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga siswa 

tidak memiliki kebebasan dalam berkreasi dan berimajinasi (Lestari dan 

Yudhanegara, 2017: 29). Hamdani (2011: 63) teori behaviorisme mengartikan 

pikiran sebagai “kotak hitam” dalam memberikan reaksi terhadap rangsangan 

yang bisa diamati secara terukur. Penganut behaviorisme melihat perilaku yang 

dapat diamati dan diukur sebagai indikator belajar. Menurut Riva’i dan Anni 

(2016: 129) belajar merupakan proses perubahan perilaku yang berwujud perilaku 

yang tampak (overt behavior) seperti, menulis, memukul, dan menendang, 

sedangkan perilaku yang tidak tampak (innert behavior) seperti, berpikir, 

berkhayal, dan bernalar. 

Pendapat lain Suprijono (2015: 17) juga berpendapat bahwa perilaku dalam 

perspektif behaviorisme dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan 

melalui proses mental. Menurut behaviorisme, perilaku adalah segala hal yang 

dilakukan dan dapat dilihat secara langsung. Behaviorisme menekankan arti 

penting bagaimana peserta didik membuat hubungan antara pengalaman dan 

perilaku. Menurut Hamalik (2015: 39) menjelaskan bahwa konsepsi behaviorisme 

memiliki pengaruh besar dalam masalah belajar dan menafsirkan belajar sebagai 

latihan-latihan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

teori belajar behaviorisme memfokuskan pada perkembangan perilaku individu 

yang terjadi akibat proses belajar maupun pengalaman belajar yang telah dilalui 

seorang individu. Perubahan perilaku tersebut juga dapat diamati dan diukur 

sebagai indikator belajar. 
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2.1.1.2.2 Teori Belajar Konstruktivisme 

Suprijono (2015: 39) konstruktivisme menekankan pada belajar autentik, bukan 

artifisial. Belajar autentik adalah proses interaksi seseorang dengan objek yang 

dipelajari secara nyata. Belajar bukan sekadar mempelajari teks-teks (tekstual), 

terpenting ialah bagaimana menghubungkan teks itu dengan kondisi nyata atau 

kontekstual. 

Hamdani (2011: 64-65) menyatakan bahwa inti dari teori konstruktivisme 

adalah situasi belajar yang melihat belajar sebagai proses kontekstual. Proses yang 

harus dilakukan oleh siswa adalah menemukan dan membangun pengetahuan 

secara mandiri sehingga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara lebih 

luas.  Rifa’i dan Anni (2016:189) menjelaskan dalam teori belajar konstruktivisme 

siswa memiliki kemampuan mengakses berbagai informasi untuk belajar dan guru 

berfungsi membekali siswa dengan kemampuan dalam memilih informasi yang 

dibutuhkan. 

Berdasarkan pendapat dari ahli-ahli dapat disimpulkan bahwa teori 

kontruktivisme memfokuskan proses belajar pada kemampuan siswa, sehingga 

guru memiliki peran membimbing dan siswa dituntut lebih aktif saat 

pembelajaran. Siswa dituntut untuk menemukan dan mengembangkan 

pengetahuannya sendiri dengan meneliti, memecahkan masalah dan 

mengembangkan ide. Dalam teori konstruktivisme guru bertugas memberi materi 

dan fasilitator dalam menerapkan kegiatan pembelajaran yang dapat membantu 

siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri. 

 

2.1.1.2.3 Teori Belajar Kognitivisme 

Pendapat lain Suprijono (2015: 22) menyatakan teori kognitif menekankan belajar 

sebagai proses internal. Belajar adalah aktivitas yang melibatkan proses berpikir 

yang sangat kompleks. Dalam perspektif teori kognitif, belajar merupakan 

peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral walaupun hal-hal yang bersifat 

behavioral terlihat lebih nyata dalam setiap peristiwa belajar. Menurut Riva’i dan 

Anni (2016: 148) teori belajar kognitif memandang belajar sebagai proses 

penggunaan fungsi unsur-unsur kognisi atau internal dalam berpikir siswa, yaitu 
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proses pengolahan informasi dari stimulus yang didapat. 

Jean Piaget (Lestari dan Yudhanegara, 2017: 32) menyatakan bahwa 

perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang 

didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan 

bertambahnya umur seseorang, maka susunan sel saraf semakin kompleks 

sehingga makin meningkatkan kemampuannya. Piaget membagi tahap – tahap 

perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu : 

1. Tahap sensori motor (umur 0 – 2 tahun). Ciri pokok perkembangan pada 

tahap ini berdasarkan tindakan yang dilakukan selangkah demi selangkah. 

2. Tahap pra operasional (umur 2 – 7 tahun). Perkembangan pada tahap ini 

dicirikan dengan penggunaan symbol atau tanda Bahasa dan mulai 

berkembangnya konsep – konsep intuitif. 

3. Tahap operasional konkret (umur 7 – 11 tahun). Ciri pokok perkembangan 

pada tahap ini adalah sudah mulai menggunakan aturan – aturan yang jelas 

dan logis serta ditandai adanya reversible dan kekekalan. 

4. Tahap operasional formal (umur 11 – 18 tahun). Pada tahap ini seorang 

individu sudah mampu berfikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola 

berfikir kemungkinan. 

Hamdani (2011: 63-64) teori kognitif mengelompokkan tipe siswa dalam 

beberapa kelompok, yaitu: (1) tipe pengalaman konkret, siswa menyukai contoh 

permasalahan yang dapat dikerjakan dengan teman sebayanya; (2) tipe observasi 

reflektif, siswa yang lebih suka melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum 

melakukan tindakan atau praktik; (3) tipe konseptualisasi abstrak, siswa yang 

menyukai simbol daripada contoh yang melibatkan teman sebaya; dan (4) tipe 

eksperimen aktif yaitu siswa yang menyukai praktik dan diskusi kelompok. 

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli disimpulkan bahwa teori kognitif 

menekankan pada aktivitas belajar berupa proses berpikir siswa yang kompleks 

dalam memahami suatu pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. Teori kognitif terdapat beberapa tipe, yaitu pengalaman 

konkret, observasi reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif. 
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2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

Rifa’i dan Anni (2016: 82-83) menjelaskan beberapa prinsip belajar lama yang 

berasal dari teori dan penelitian tentang belajar masih relevan dengan beberapa 

prinsip lain yang dikembangkan oleh Gagne. Prinsip yang dimaksud yaitu: 

1. Keterdekatan (contiguity) 

Prinsip keterdekatan menyatakan bahwa situasi stimulus yang hendak 

direspon oleh siswa harus disampaikan pada waktu yang sama dengan respon 

yang diinginkan. 

2. Pengulangan (repetition) 

Prinsip ini menyatakan bahwa stimulus dan respon perlu diulang-ulang atau 

dipraktikkan agar dapat meningkatkan kualitas belajar yang dilakukan. 

3. Penguatan (reinforcement) 

Prinsip penguatan menyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru akan 

diperkuat apabila belajar yang sebelumnya mendapatkan hasil yang baik. 

Selain itu, Gagne juga menyebutkan tiga prinsip yang harus ada pada diri 

siswa sebelum melakukan kegiatan belajar yaitu: 

1. Informasi factual (factual information) 

Dilakukan untuk menjaga ingatan siswa tentang pembelajaran atau 

pengetahuan sebelumnya. Dilakukan dengan tiga cara yaitu, disampaikan 

oleh guru kepada siswa, siswa mempelajari kembali sebelum mendapat 

materi belajar baru, dan diingat kembali oleh siswa. 

2. Kemahiran intelektual (intelektual skill) 

Dilakukan agar siswa mampu menafsirkan pengetahuan baru melalui simbol-

simbol. Kemahiran intelektual tidak dapat disajikan melalui petunjuk lisan 

atau tertulis yang disampaikan oleh guru. Kemahiran intelektual harus telah 

dipelajari sebelumnya agar dapat digunakan atau diingat ketka diperlukan. 

3. Strategi (strategy) 

Dilakukan siswa untuk memunculkan stimulus, memecahkan masalah, dan 

mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. 

Menurut Suprijono (2015: 4) prinsip belajar antara lain: (1) perubahan 

perilaku yang disadari oleh individu yang belajar, berkesinambungan, memiliki 
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manfaat sebagai bekal hidup, bersifat positif, sebagai usaha yang direncanakan, 

bersifat tetap, bertujuan dan terarah, mencakup seluruh kompetensi; (2) belajar 

merupakan proses, terjadi karena didorong oleh kebutuhan dan tujuan yang ingin 

dicapai; dan (3) belajar merupakan pengalaman atau hasil dari interaksi antara 

siswa dengan lingkungan belajarnya. 

Slameto (2010: 27-28) juga mengemukakan prinsip-prinsip belajar, yaitu: 

1. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

a. Dalam usaha mencapai tujuan belajar, siswa harus terlibat secara aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Proses belajar harus bisa memberikan penguatan dan membangkitkan 

motivasi yang kuat pada diri siswa untuk mencapai tujuan. 

c. Lingkungan yang penuh tantangan dibutuhkan oleh siswa untuk 

mengembangkan kemampuannya secara keseluruhan. 

d. Siswa harus melalukan interaksi dengan lingkungan ketika belajar. 

2. Sesuai hakikat belajar 

a. Proses belajar berlangsung tahap demi tahap sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

b. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. 

c. Belajar adalah proses yang berlangsung secara terus menerus.  

3. Sesuai materi atau bahan yang dipelajari 

a. Penyajian materi secara sederhana dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran. 

b. Kemampuan tertentu harus dikembangkan dalam proses belajar. 

4. Syarat keberhasilan belajar 

a. Sarana yang lengkap dapat membuat siswa belajar lebih efektif. 

b. Proses belajar harus dilakukan secara berulang supaya pengetahuan atau 

keterampilan yang diperoleh dapat dimiliki secara mendalam. 

Dari berbagai pendapat prinsip belajar dapat disimpulkan bahwa terdapat 

tiga prinsip utama belajar yaitu perubahan perilaku, belajar merupakan proses dan 

bentuk dari pengalaman. Prinsip belajar disesuaikan dengan syarat belajar, hakikat 

belajar, materi pelajaran dan keberhasilan belajar. Kegiatan belajar perlu 
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dilakukan dengan prinsip keterdekatan, pengulangan dan penguatan sehingga 

siswa tidak sekadar mengetahui tentang yang diajarkan namun siswa juga dapat 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh dengan tepat. 

 

2.1.1.4 Ciri-Ciri Belajar 

Darsono (dalam Hamdani, 2011:22) mengungkapkan ciri-ciri belajar yaitu:  

1) Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar.  

2) Belajar merupakan pengalaman individu, tidak dapat diwakilkan kepada 

orang lain.  

3) Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Individu 

harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu. Keaktifan terbentuk 

karena setiap individu memiliki potensi untuk belajar. 

4) Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri pembelajar. Perubahan 

bersifat integral, artinya perubahan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorterpisah satu sama lain. 

Sedangkan Dimyati (2013:7) mengemukakan  bahwa  belajar diartikan 

sebagai suatu perilaku serta tindakan siswa yang kompleks. Belajar merupakan 

pengalaman siswa secara mandiri. Siswa juga berperan dalam menentukan 

terjadinya proses belajar. Bahan belajar diperoleh dari lingkungan sekitar.  

Tindakan belajar sebagai perilaku belajar yang terlihat dari luar. Belajar dapat  

berlangsung sepanjang hayat dan dapat terjadi di seluruh tempat. Berdasarkan 

penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri belajar yaitu dilakukan dan 

dialami seseorang secara sadar, perubahan belajar bersifat kontinu dengan 

ditandai perubahan secara global meliputi domain afektif, kognitif, dan 

psikomotorik. Perubahan belajar sebagai hasil pengalaman belajar akibat interaksi 

antara indvidu dengan lingkungan. 
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2.1.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang memberikan konstribusi terhadap proses belajar dan hasil 

belajar adalah kondisi internal dan eksternal siswa. Kondisi internal meliputi 

kondisi fisik (kesehatan organ tubuh), kondisi psikis (kemampuan intelektual), 

emosional dan kondisi sosial (kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan). 

Kondisi eksternal seperti variasi tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan 

budaya belajar masyarakat (Rifa’i dan Anni, 2016: 83). 

Slameto (2010: 54-72) menyebutkan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi belajar, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Ada beberapa faktor 

intern yang mempengaruhi kegiatan belajar yaitu: 

1. Faktor jasmani, yang meliputi: (1) kesehatan badan; (2) cacat tubuh yang dapat 

memengaruhi kegiatan belajar karena kekurangan yang dialami dapat 

menghambat kelancaran proses belajar. 

2. Faktor psikologis yang dapat memengaruhi belajar yaitu: (1) intelegensi, yaitu 

keahlian seorang individu dalam beradaptasi dengan lingkungan belajar yang 

baru; (2) perhatian yaitu keaktifan seseorang dalam memperhatikan suatu 

objek; (3) minat yaitu kecenderungan seseorang dalam melakukan suatu 

kegiatan; (4) bakat yaitu kemampuan dasar seseorang untuk melaksanakan 

kegiatan belajar; (5) motif yaitu pendorong untuk melaksanakan kegiatan 

belajar; (6) kematangan yaitu pertumbuhan seseorang yang sudah siap untuk 

melaksanakan suatu kegiatan belajar; (7) kesiapan yaitu kesediaan seseorang 

untuk melakukan kegiatan belajar. 

3. Faktor kelelahan yang memengaruhi belajar yaitu: (1) kelelahan jasmani yaitu 

lelahnya tubuh setelah melakukan sesuatu dan muncul keinginan untuk 

mengistirahatkan tubuh; (2) kelelahan rohani yaitu kebosanan karena minat dan 

dorongan untuk melakukan sesuatu hilang. 

Adapun faktor eksternal yang memengaruhi kegiatan belajar antara lain: 

1. Faktor keluarga yang dapat memengaruhi kegiatan belajar siswa diantaranya 

adalah cara orang tua mendidik anak, hubungan yang terjadi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian keluarga, dan 

latar belakang kebudayaan. 
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2. Faktor sekolah yang memengaruhi kegiatan belajar siswa yaitu metode 

mengajar yang dilakukan guru, kurikulum yang diimplementasikan, hubungan 

antara guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan bangunan sekolah, metode 

belajar dan tugas rumah. 

3. Faktor masyarakat yang memengaruhi kegiatan belajar yaitu kegiatan yang 

dilakukan siswa dalam masyarakat, teman bergaul dan segala bentuk 

kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan penjabaran berbagai ahli tersebut, dapat diketahui bahwa faktor 

yang mempengaruhi kegiatan belajar ada dua yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern.  Faktor intern berupa model pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses belajar siswa. 

Sedangkan faktor ekstern yaitu penggunaan model yang bervariasi dalam proses 

belajar dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. 

 

2.1.1.6 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Suprijono (2015: 13) pembelajaran berarti sebuah proses, cara, dan 

perbuatan mempelajari. Letak perbedaan istilah pembelajaran dengan pengajaran 

adalah pada tindak ajar. Pada pengajaran guru mengajar, siswa belajar, sementara 

pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai usaha guru mengondisikan 

lingkungan berlangsungnya proses pembelajaran. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pengertian 

pembelajaran yaitu proses interaksi yang terjadi antara siswa dengan pendidik dan 

sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Kata pembelajaran merupakan 

gabungan dari dua aktivitas yaitu aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa dan 

aktivitas mengajar yang dilakukan oleh guru (Susanto, 2016:18). 

Darsono (dalam Hamdani, 2011: 23) menjelaskan pembelajaran adalah cara 

yang dilakukan guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir 

supaya dapat memahami materi yang dipelajari. Pendapat lain dikemukakan oleh 

Agus Priyono (2009) dalam Sohifah (2020: 17) menyatakan “pembelajaran 

sebagai upaya untuk mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran dengan 
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menyediakan fasilitas belajar yang dilakukan guru untuk kegiatan belajar siswa”. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses interaksi dalam belajar oleh guru dengan siswa dalam 

lingkungan belajar atau kelas. Pembelajaran dapat dilakukan sebagai bentuk 

aktivitas belajar dan mengajar serta interaksi dengan lingkungan, peristiwa dan hal 

lain disekitarnya untuk membentuk perilaku individu. 

Menurut Nurlaili (2018: 81-82) Pembelajaran yang bermakna akan 

membawa siswa pada pengalaman belajar yang mengesankan. Pengalaman yang 

diperoleh siswa akan semakin berkesan apabila proses pembelajaran yang 

diperolehnya merupakan hasil dari pemahaman dan penemuannya sendiri. Dalam 

konteks ini siswa mengalami dan melakukannya sendiri. Proses pembelajaran 

yang berlangsung melibatkan siswa sepenuhnya untuk merumuskan sendiri suatu 

konsep. Keterlibatan guru hanya sebagai fasilitator dan moderator dalam proses 

pembelajaran tersebut. 

 

2.1.1.7 Komponen-Komponen Pembelajaran 

Komponen pembelajaran menurut Riva’i dan Anni (2016: 92-94) adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan 

Tujuan pembelajaran yang diupayakan pencapaiannya adalah instructional 

effect yaitu tujuan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan ini 

dirumuskan secara spesifik dan operasional dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2. Subjek belajar 

Subjek pembelajaran (siswa) berfungsi sebagai subjek dan objek. Sebagai 

subjek pembelajaran karena siswa terlibat dalam pembelajaran, dan sebagai 

objek karena diharapkan terjadi perubahan pada diri subjek belajar (siswa). 

3. Materi pelajaran 

Materi pelajaran akan memberikan warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran yang berada dalam Silabus, RPP, dan buku sumber. 

4. Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum yang digunakan dalam proses 
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pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti pemilihan metode, 

model, dan teknik pembelajaran yang tepat. 

5. Media pembelajaran 

Alat atau sarana yang digunakan guru dalam pembelajaran untuk membantu 

menyampaikan pesan materi kepada siswa. 

6. Penunjang 

Komponen penunjang pembelajaran yang dimaksud adalah fasilitas belajar, 

buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya yang berfungsi 

mempermudah, memperlancar, dan melengkapi terjadinya proses 

pembelajaran. 

Komponen pembelajaran adalah sarana untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat komponen yang saling berpengaruh, 

sehingga akan lebih baik jika semua komponen tersebut ada dalam pembelajaran. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru harus menyesuaikan cara mengajarnya 

dengan cara belajar siswa. Untuk itu, dalam memilih model pembelajaran  

haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi ajar, fasilitas sekolah, dan 

kondisi guru itu sendiri. Model pembelajaran yang sesuai akan meningkatkan  

hasil belajar dan aktivitas siswa. 

 

2.1.2 Hakikat Model Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Pelaksanaan proses belajar di kelas tidak dapat dilakukan sembarangan, 

diperlukan adanya perencanaan yang baik dan tepat oleh guru. Perencanaan 

pembelajaran disiapkan oleh guru sebelum pembelajaran berlangsung. 

Perencanaan pembelajaran meliputi tujuan yang hendak dicapai, strategi yang 

digunakan agar kegiatan belajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh 

sebab itu, untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan guru, maka diperlukan 

model pembelajaran yang tepat. 

Menurut Joyce dan Weil dalam Abimanyu (2008: 2.4) menjelaskan 

pengertian model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 
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mencapai tujuan belajaran tertentu yang yang berfungsi sebagai pedoman bagi 

para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan minat pembelajarannya. 

Suprijono (2015: 64-65) mengatakan bahwa model pembelajaran 

merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi 

pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap 

implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. 

“Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk 

penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru  di 

kelas” (Suprijono, 2015: 65). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan konseptual dan sistematis yang dijadikan 

acuan dalam pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan yang akan dicapai 

peserta didik. 

 

2.1.2.2 Unsur-Unsur Model Pembelajaran 

Menurut Joyce dan Weil (1986) dalam abimanyu (2008: 3.13-3.14) model 

pembelajaran memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Sintaks (Syntax) 

Yaitu urutan langkah pengajaran yang menunjuk pada fase-fase /tahap-tahap 

yang harus dilakukan oleh guru bila ia menggunakan model pembelajaran 

tertentu. Misalnya model eduktif akan menggunakan sintak yang berbeda 

dengan model induktif. 

2) Prinsip Reaksi (Principles of Reaction)  

Berkaitan  dengan  pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana 

seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, termasuk 

bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap siswa. Prinsip ini 

memberi petunjuk bagaimana seharusnya guru menggunakan aturan 

permainan yang berlaku pada setiap model.  

3) Sistem Sosial (The Social System) 

Adalah pola hubungan guru dengan siswa pada saat terjadinya proses 
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pembelajaran (situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam 

penggunaan model pembelajaran tertentu). 

4) Sistem Pendukung (Support System) 

Yaitu segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan untuk menunjang 

terlaksananya proses pembelajaran secara optimal. 

5) Dampak Instruksional (Instructional Effect) dan Dampak Pengiring 

(Nurturant Effects) 

Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai  atau yang berkaitan 

langsung dengan materi pembelajaran, sementara dampak pengiring adalah 

hasil belajar samapingan (iringan) yang dicapai sebagai akibat dari 

penggunaan model pembelajaran tertentu.  

 

2.1.2.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

 

2.1.2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

 

Menurut Panitz (dalam Suprijono, 2015: 73), “Pembelajaran kooperatif adalah 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk- 

bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru”. Menurut 

Davidson dan Kroll (dalam Vianto, 2020: 660), model pembelajaran 

kooperatif adalah kegiatan yang berlangsung di lingkungan belajar siswa 

dalam kelompok kecil yang saling berbagi ide-ide dan bekerja secara 

kolaboratif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam tugas 

mereka. 

Menurut Slavin (2005:4), dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan 

dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan berargumentasi, untuk 

mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan 

dalam pemahaman masing-masing. Menurut Djahiri (2004) dalam Isjoni 

(2007: 19) menyebutkan sebagai pembelajaran kelompok kooperatif yang 

menuntut diterapkannya pendekatan belajar yang siswa sentris, humanistik, 

dan demokratis yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dan lingkungan 

belajarnya. 
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Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang menjunjung tinggi sikap kerjasama antar peserta didik dan 

pendidik sehingga saling memotivasi untuk meningkatkan pembelajaran dan 

menyelesaikan masalah bersama demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

Dengan pembelajaran kooperatif ini, seluruh peserta didik terlibat aktif dalam 

proses belajar dan bersama menghasilkan suatu pendapat atau konsep. 

Sehingga hal terpenting dalam model pembelajaran kooperatif yaitu siswa 

dapar belajar membangun pengetahuannya sendiri dengan bekerjasama 

dengan teman dengan cara siswa yang pandai akan membantu proses belajar 

temannya yang kurang pandai. Sehingga setiap anggota kelompok mampu 

mengungkapkan gagasannya. Model pembelajaran kooperatif juga mendorong 

setiap siswa untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. 

 

2.1.2.3.2 Prinsip-Prinsip Model Pembelajaran Kooperatif 

Dalam pembelajaran model kooperatif, setiap anggota dalam kelompok harus 

saling bekerjasama dalam memahami materi. Jika terdapat satu anggota dalam 

kelompok yang belum menguasai bahan pelajaran, maka proses belajar dapat 

dikatakan belum selesai (Hamdani, 2011: 30-31). Berdasarkan pernyataan 

tersebut Hamdani menjabarkan prinsip dasar pembelajaran kooperatif yaitu: 

(1) para siswa harus memiliki persepsi yang sama bahwa “tenggelam atau 

berenang bersama”; (2) para siswa memiliki tanggungjawab terhadap diri 

sendiri dan siswa lain dalam kelompoknya; (3) para siswa harus memiliki 

tujuan yang sama; (4) para siswa berbagi tugas dan tanggungjawab diantara 

anggota kelompok; (5) para siswa diberikan evaluasi dan penghargaan yang 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok; (6) para siswa berbagi 

kepemimpinan dan keterampilan bekerjasama selama belajar; (7) setiap siswa 

diminta pertanggungjawaban secara individual materi yang dihadapi dalam 

kelompoknya. 

Sejalan dengan pendapat dari Hamdayama (2014: 64) terdapat empat 

prinsip dasar pembelajaran kooperatif, seperti dijelaskan berikut ini: 

1. Prinsip ketergantungan positif 
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Setiap anggota kelompok diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. 

Hakikat ketergantungan positif artinya tugas kelompok tidak akan selesai 

jika terdapat anggota yang tidak menyelesaikan tugasnya, sehingga anggota 

kelompok yang mempunyai kemampuan lebih, diharapkan mau dan 

mampu membantu temannya utuk menyelesaikan tugasnya. 

2. Tanggungjawab perseorangan 

Setiap anggota memiliki bertanggungjawab terhadap tugasnya masing-

masing. Setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan 

kelompoknya. Untuk mencapai hal tersebut, guru perlu memberikan 

penilaian terhadap individu dan juga kelompok. 

3. Interaksi tatap muka 

Interaksi tatap muka dalam pembelajaran kooperatif akan memberikan 

pengalaman yang berharga pada setiap anggota kelompok untuk bekerja 

sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-

masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing anggota. 

4. Partisipasi dan komunikasi 

Dengan model pembelajaran kooperatif dapat berpartisipasi aktif dan 

berkomunikasi sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kemampuan ini dilakukan dengan kegiatan siswa dalam mendengarkan, 

berbicara, menyatakan ketidaksetujuan, menyampaikan gagasan yang 

dianggapnya baik dan berguna. 

Didukung oleh pendapat Slavin (2005: 10) tiga konsep dalam 

pembelajaran kooperatif atau berkelompok, yaitu: (1) penghargaan- 

penghargaan tim, tim akan mendapat penghargaan jika seluruh anggotanya 

berhasil melampaui kriteria yang telah ditetapkan; (2) tanggungjawab 

individual, tanggungjawab difokuskan pada anggota tim yang saling 

membantu untuk belajar dan memastikan tim dapat mengerjakan kuis atau 

latihan yang diberikan, sehingga keberhasilan tim ditentukan oleh setiap 

anggotanya; (3) kesempatan sukses yang sama, artinya semua anggota tim 

atau siswa yang memiliki prestasi tinggi, sedang, dan rendah akan ditantang 

untuk melakukan yang terbaik bagi timnya dan dapat menjadi penilaian 
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individu dalam kelompok. 

Dengan penerapan prinsip pembelajaran kooperatif ini, guru dapat 

memberikan kesan pembelajaran yang berharga bagi siswa dengan 

memanfaatkan dan melatih keterampilan psikomotorik siswa. Guru juga dapat 

membedakan siswa yang aktif dengan siswa yang kurang aktif saat 

pembelajaran. Sehingga guru dapat menentukan perlakuan khusus bagi siswa 

yang kurang aktif agar mampu mengikuti proses belajar yang optimal. 

 

2.1.2.3.3 Macam-Macam Model Pembelajaran Kooperatif 

Model kooperatif merupakan model pembelajaran yang memiliki berbagai tipe. 

Setiap tipe dilakukan dengan metode pembelajaran khusus, menurut 

Fathurrohman (2017: 53-102) diantaranya: STAD (Student Team Achievment), 

TGT (Teams Gamer Tournaments), Snowball Throwing, Jigsaw, Learning 

Together, Cooperative Learning Structures, Group Investigation, Complex 

Instruction, Team Accelerated Instruction (TAI), Cooperative Integrated Reading 

and Compotition (CIRC), Structured Diadyc Methods (SDM), Spontaneous 

Group Discusion (SGD), Numbered Head Together (NHT), Team Product, 

Cooperative Review, CO-OP CO-OP, Two Stay Two Stray, Keliling Kelompok, 

Discusion Group-Group Project, Make a Match, Think Pair Share, Tari Bambu, 

Bertukar Pasangan, Paired Story Telling, Structured Numbered Heads, Keliling 

Kelas, Role Playing, Write Around, Listening Team, Student Team Learning, 

Kancing Gemerincing, Tea Party, Berkirim Salam dan Soal, dan Inside-Outside 

Circle. 

 
2.1.2.4 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

2.1.2.4.1 Pengertian Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Menurut Efiyanti, dkk (2019: 121) Model pembelajaran Snowball Throwing 

merupakan pengembangan dari model pembelajaran diskusi dan merupakan 

bagian dari model pembelajaran kooperatif. Huda (2014: 226)  menyatakan 

bahwa, “Strategi pembelajaran Snowball Throwing (ST) atau yang juga dikenal 
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dengan Snowball Flight merupakan pembelajaran yang diadopsi pertama kali dari 

permainan fisik di mana segumpal salju dilempar dengan maksud memukul orang 

lain”. Pendapat lain dari Lestari dan Yudhanegara (2017: 73) Snowball Throwing 

menurut asal katanya berarti bola salju bergulir, dengan demikian Snowball 

Throwing adalah suatu model pembelajaran dengan menggunakan bola 

pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk bola, kemudian dilemparkan 

secara bergiliran antarkelompok. 

Shoimin (2017: 174) menyatakan bahwa model pembelajaran Snowball 

Throwing merupakan pengembangan pembelajaran diskusi dalam tipe model 

pembelajaran kooperatif. Hanya saja, pada model ini, kegiatan belajar diatur 

sedemikian rupa sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih 

menyenangkan. Abd Rahman (2017: 155) Prinsip pembelajaran dengan metode 

snowball throwing termuat di dalam prinsip pendekatan kooperatif yang 

didasarkan pada lima prinsip, yaitu; prinsip belajar siswa aktif (student active 

learning), belajar kerjasama (cooperative learning), pembelajaran partisipatorik, 

mengajar reaktif (reactive teaching), dan pembelajaran yang menyenangkan 

(joyfull learning). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Snowball Throwing adalah pengembangan model pembelajaran 

diskusi yang mengajak siswa berperan aktif dengan bermain dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas secara berkelompok dengan melemparkan bola pertanyaan 

antar siswa dalam kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing ini siswa mendapat kesempatan untuk membuat pertanyaan dan 

melemparkannya setelah dimasukkan ke dalam bola, kemudian anggota tim lain 

yang mendapat pertanyaan harus menjawabnya. Hamdani (2011: 124) pernyataan 

Brewer bahwa perlu meyakini kegiatan bermain memberikan sumbangan yang 

berarti bagi perkembangan kemampuan akademik anak. Didukung oleh Piaget dan 

Vygotsky yang menyatakan bahwa bermain berkaitan erat dengan representasi 

(gambaran), yaitu cara anak menggambarkan dunia dan mengekspresikan 

perasaan dan kebutuhannya. 
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2.1.2.4.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Aris Shoimin (2017: 175-176) berpendapat bahwa ada 6 fase dalam penerapan 

model pembelajaran Snowball Throwing yaitu sebagai berikut: 

1) Fase menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. 

2) Fase menyajikan informasi. 

3) Fase mengorganisasikan siswa kedalam kelompok-kelompok belajar. 

4) Fase membimbing kelompok bekerja dan belajar. 

5) Evaluasi. 

6) Memberi penilaian / penghargaan. 

Berdasarkan 6 fase tersebut, Aris Shoimin juga menjabarkan 6 fase  ke 

dalam beberapa langkah pelaksanaan model pembelajaran Snowball Throwing 

sebagai berikut: 

1) Menyampaikan seluruh tujuan dalam pembelajaran dan memotivasi siswa. 

2) Menyajikan informasi tentang materi pembelajaran siswa. 

3) Memberikan informasi kepada siswa tentang prosedur pelaksanaan 

pembelajaran Snowball Throwing. 

4) Membagi siswa kedalam kelompok-kelompok belajar kecil. 

5) Memanggil ketua kelompok dan menjelaskan materi serta pembagian tugas 

kelompok. 

6) Meminta ketua kelompok kembali ke kelompok masing-masing untuk 

mendiskusikan tugas yang diberikan guru dengan anggota kelompok. 

7) Memberikan selembar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok 

tersebut menuliskan pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan guru. 

8) Setiap kelompok melemparkan pertanyaan yang telah dibuat kepada 

kelompok lain. 

9) Meminta setiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang 

didapatkan dari kelompok lain pada kertas kerja tersebut. 

10) Guru meminta setiap kelompok untuk membacakan jawaban atas pertanyaan 

yang diterima dari kelompok lain. 

11) Memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. 

Dengan menggunakan model Snowball Throwing siswa akan aktif dalam 
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pembelajaran dan siswa dapat belajar dengan situasi yang lebih menarik. 

Suasana belajar di kelas dapat diciptakan sebagai suasana permainan, ada 

kompetisi antar siswa dan kelompok untuk memecahkan masalah yang terkait 

dengan topik pelajaran serta adanya penghargaan (reward), sehingga siswa 

dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan. Adapun langkah-langkah 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pendapat Aris 

Shoimin, karena dijelaskan beserta fase-fase yang memudahkan dalam 

menerapkannya pada pembelajaran di kelas. 

 

2.1.2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Snowball Throwing 

Menurut Aris Shoimin (2017: 176-177) terdapat beberapa kelebihan model 

Snowball Throwing, yaitu: 

1) Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain 

dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. 

2) Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada siswa lain. 

3) Membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu 

soal yang dibuat temannya seperti apa. 

4) Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

5) Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung 

dalam praktik. 

6) Pembelajaran menjadi lebih efektif. 

7) Ketiga aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dapat tercapai. 

Sedangkan menurut Hamdayama (2014: 161) menuliskan kelebihan dan 

kekurangan model Snowball Throwing. Kelebihannya yaitu: 

1) Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain 

dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. 

2) Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada siswa lain. 

3) Membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu 

soal yang dibuat temannya seperti apa. 
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4) Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

5) Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung 

dalam praktik. 

6) Pembelajaran menjadi lebih efektif. 

7) Aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dapat tercapai. 

Kekurangan model Snowball Throwing,yaitu: 

1) Memerlukan waktu   yang   cukup   panjang, 

2) Kemampuan siswa dalam memahami materi  kurang, 

3) Kelas  sering  gaduh  karena kelompok  dibuat  oleh  siswa  sendiri, 

4) Siswa kurang  termotivasi  untuk  bekerjasama  karena tidak  adanya  

penghargaan  untuk  kelompok, 

5) Jika   ketua   kelompok   dalam   menyampaikan materi tidak  sesuai dengan  

perintah  guru tentu menjadi    penghambat    bagi    anggota    yang lainnya  

untuk  memahami  materi, 

6) Model  ini sangat   bergantung   pada   kemampuan   siswa dalam   memahami   

materi   yang   disampaikan oleh ketua. (Hamdayama, 2014:161) 

Kekurangan model Snowball Throwing menurut Shoimin (2017: 176) 

diantaranya, soal bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi, 

ketua kelompok tidak mampu menjelaskan dengan baik, tidak ada kuis individu 

atau penghargaan kelompok, memerlukan waktu yang panjang, murid nakal 

cenderung onar, dan kelas menjadi gaduh. 

Dalam pelaksanaan data pembelajaran di kelas, guru dinilai sudah mampu 

mengatasi kekurangan tersebut dengan tetap mengontrol aktivitas siswa saat 

permainan dimulai, misalnya dengan memberikan aba-aba pada saat mulai 

melempar bola dan saa menghentikan lemparan bola salju. Kendala lain terkait 

pemahaman siswa, guru tetap memberikan bimbingan secara kelompok maupun 

individu agar siswa dapat menguasai materi dengan baik sehingga, pembuatan 

soal dapat dilakukan dengan lebih baik. 

Pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing memiliki keunikan dalam 

pelaksanaannya. Tipe model pembelajaran ini mengharuskan setiap siswa aktif 

meskipun ada pada grup atau kelompok sehingga akan ada sedikit paksaan bagi 
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siswa yang cenderung diam dan tidak percaya diri, maka sangat diperlukan 

bimbingan guru bagi siswa tersebut. Namun akan menjadikan kelas lebih aktif dan 

meningkatkan kemampuan siswa secara merata. 

 

2.1.2.5 Model Pembelajaran Direct Instruction 

2.1.2.5.1 Pengertian Model Pembelajaran Direct Instruction 

Menurut Suprijono (2015: 69) direct instruction atau pembelajaran langsung 

dirancang untuk penguasaan pengetahuan prosedural, pengetahuan deklaratif 

(pengetahuan faktual) serta berbagai keterampilan. Pembelajaran langsung 

dimaksudkan untuk menuntaskan dua hasil belajar yaitu penguasaan pengetahuan 

yang distrukturkan dengan baik dan penguasaan keterampilan. Arends (dalam 

Shoimin, 2017: 63) mengemukakan bahwa model pembelajaran langsung adalah 

model pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa 

yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang 

terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahan 

selangkah demi selangkah. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

langsung atau direct instruction adalah pembelajaran yang dilakukan secara 

sistematis dengan tahapan atau langkah pembelajaran yang memudahkan siswa 

untuk mencapai tujuan dalam pengetahuan maupun dalam perilaku. Langkah 

pembelajaran langsung adalah langkah yang dilakukan guru dalam memastikan 

siswa memahami materi secara perlahan-lahan, mulai dari menjelaskan, 

membimbing, hingga memberikan latihan. 

 

2.1.2.5.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Direct Instruction 

Menurut Shoimin (2017: 64) model pembelajaran direct instruction memiliki 5 

fase yang sangat penting. Sintaks model ini disajikan dalam 5 tahap, antara lain: 

1. Fase orientasi/menyampaikan tujuan. Fase ini guru memberikan kerangka 

pelajaran dan orientasi terhadap materi pelajaran. Kegiatan pada fase ini 

meliputi: 
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a. Kegiatan pendahuluan untuk mengetahui pengetahuan yang relevan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Memberi penjelasan atau arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. 

d. Menginformasikan materi atau konsep yang akan digunakan dan kegiatan 

yang akan dilakukan selama pembelajaran. 

e. Menginformasikan kerangka pembelajaran. 

f. Memotivasi siswa. 

2. Fase presentasi/demonstrasi. Fase ini guru dapat menyajikan materi pelajaran, 

baik berupa konsep atau keterampilan. Kegiatan ini meliputi: 

a. Penyajian materi dalam langkah-langkah. 

b. Pemberian contoh konsep. 

c. Pemodelan atau peragaan keterampilan. 

d. Menjelaskan ulang hal yang dianggap sulit atau kurang dimengerti oleh 

siswa. 

3. Fase latihan terbimbing. Fase ini guru merencanakan dan memberikan 

bimbingan kepada siswa untuk melakukan latihan-latihan awal. Guru 

memberikan penguatan terhadap respons siswa yang benar dan mengoreksi 

yang salah. 

4. Fase mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Siswa diberi 

kesempatan untuk berlatih konsep dan keterampilan serta menerapkan 

pengetahuan atau keterampilan tersebut ke situasi kehidupan nyata. Latihan 

terbimbing ini baik juga digunakan guru untuk mengakses kemampuan siswa 

dalam melakukan tugas, mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan 

tugas dengan baik atau tidak, serta memberikan umpan balik. Guru memonitor 

dan memberikan bimbingan jika perlu. 

5. Fase latihan mandiri. Siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Fase 

ini dapat dilalui siswa dengan baik jika telah menguasai tahap - tahap 

pengerjaan tugas 85%-90% dalam fase latihan terbimbing. Guru memberikan 

umpan balik bagi keberhasilan siswa. 
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2.1.3 Media Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan atau ketrampilan belajar sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar. Media berasal dari bentuk jamak kata medium yang 

berarti perantara atau pengantar. Menurut Arsyad (2015: 8) media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada 

siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Hamdani (2011: 244) 

mendefinisikan media pembelajaran sebagai alat yang dapat digunakan untuk 

mendorong siswa dalam proses belajar. Menurut Sudjana dan Riva’i (2017: 1) 

media pengajaran merupakan alat bantu mengajar yang ada dalam komponen 

metodologi, sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah semua alat bantu belajar yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran untuk menyampaikan informasi mengenai materi pembelajaran 

kepada siswa. Penggunaan media pembelajaran dapat memudahkan dan 

mendorong siswa dalam memahami materi pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif. 

 

2.1.3.2 Landasan Teoritis Penggunaan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran hakikatnya memiliki tingkatan dan persentase yang 

disesuaikan dengan tingkat aktivitas siswa. Edgar Dale (1969) mengungkapkan 

teori mengenai pengalaman belajar dan menyebutnya “Cone of Learning”. Teori 

tersebut dimodifikasi oleh para ilmuwan berikutnya, salah satunya dilakukan oleh 

Wyatt dan Looper (1999). Berikut adalah bentuk Kerucut Pengalaman oleh Wyatt 

dan Looper: 
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Belajar oleh Wyatt and Looper (1999) 

 

Melalui Kerucut Pengalaman Belajar di atas, mengungkapkan bahwa 

manusia belajar 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30 % dari 

apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan dengar, 70% dari apa yang 

dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan lakukan. Wyatt dan Looper juga 

membagi jenis-jenis kegiatan tersebut kedalam 4 kelompok yaitu: verbal, visual, 

terlibat dan berbuat. 

Berdasarkan Kerucut Pengalaman Belajar, pada kegiatan pembelajaran di 

kelas guru harus digunakan media karena siswa akan mengingat informasi lebih 

dari 30% dibandingkan dengan kegiatan siswa yang hanya mendengar dan 

membaca. Dalam penggunaan media Powerpoint dalam pembelajaran siswa 

mampu memahami materi belajar sebesar 30% , kemudian pada kegiatan 

selanjutnya siswa terlibat dalam diskusi dan menyajikan/mempresentasikan hasil 

diskusi sehingga pengalaman belajar meningkat 70% . Hal ini sangat membantu 

siswa dalam mencapai salah satu tujuan pembelajaran yaitu mendapatkan hasil 

belajar yang optimal.  
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2.1.3.3 Fungsi Media Pembelajaran 

Secara umum Hamdani (2011: 246-247) menjelaskan beberapa fungsi media 

pembelajaran, diantaranya: (1) melihat benda atau kejadian yang sudah terjadi; (2) 

mengamati benda atau kejadian yang sulit diamati; (3) mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang benda-benda ataupun kejadian yang sulit diamati secara 

langsung; (4) dapat mendengar suara yang sulit ditangkap oleh telinga secara 

langsung; (5) melalui media, dapat melihat peristiwa-peristiwa berbahaya; dan (6) 

media dapat menjangkau audiensi dengan jumlah yang banyak. 

Menurut Sudjana dan Rifa’i (2017: 2) media pengajaran dapat 

meningkatkan proses belajar siswa. Pernyataan tersebut didukung dengan manfaat 

media yaitu: (1) membuat pembelajaran lebih menarik sehingga menumbuhkan 

motivasi belajar siswa; (2) memperjelas makna pembelajaran sehingga siswa lebih 

mudah memahami dan menguasai materi pelajaran; (3) metode mengajar lebih 

variatif, guru tidak terpaku pada komunikasi verbal sehingga siswa tidak merasa 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga dalam menjelaskan materi pelajaran; (4) 

siswa melakukan kegiatan belajar yang lebih variatif, selain mendengarkan 

penjelasan guru, siswa juga dapat melakukan kegiatan mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa media 

pembelajaran memiliki beberapa fungsi yaitu digunakan sebagai alat bantu 

belajar, memudahkan siswa memahami materi pembelajaran, meningkatkan hasil 

belajar dan kualitas pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang lebih 

efektif dan menarik bagi siswa. 

Menurut Sudjana dan Riva’i (2017: 3) alasan media pembelajaran dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar adalah berkenaan dengan taraf berpikir 

siswa. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari 

berpikir konkret atau sederhana menuju ke berpikir abstrak atau kompleks. 

Melalui media pembelajaran, hal-hal yang abstrak dapat di konkretkan, dan hal-

hal yang kompleks dapat disederhanakan. Sebagai contoh gambar atau video reka 

kegiatan ekonomi pada masa pra sejarah adalah penyederhanaan dan 
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pengkonkretan dari konsep tertulis penjelasan keadaan aktivitas ekonomi pada 

masa pra sejarah yang bersifat abstrak. 

 

2.1.3.4 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011: 244-245) media pembelajaran terdiri atas media audio, 

media visual, media audiovisual, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Sudjana dan 

Riva’i (2017: 3-4) menyebutkan empat jenis media pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru dalam membelajarkan materi kepada siswa yaitu: (1) media 

grafis misalnya gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik; 

(2) media tiga dimensi, seperti model padat, model penampang, model susun, 

model kerja, mock up, diorama dan lain-lain; (3) media proyeksi seperti slide, film 

strips, film, penggunaan OHP; (4) menggunakan lingkungan sebagai media 

pembelajaran. 

Menurut Asyhar (2012: 44-45) juga menjelaskan jenis-jenis media 

pembelajaran sebagai berikut:  

1. Media visual 

Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan siswa. 

Penggunaan media visual sangat bergantung pada kemampuan penglihatan 

siswa. Beberapa media visual yang ada antara lain peta, poster, market, 

diagram, bagan, grafik, gambar, dan globe. 

2. Media audio 

Media audio adalah kelompok media yang menggunakan indera pendengaran 

siswa. Pengalaman yang akan diperoleh oleh siswa adalah dengan 

mengandalkan kemampuan pendengarannya. Media audio antara lain  radio, 

tape recorder, musik, bunyi tiruan, dan CD player. 

3. Media audio visual 

Media audio visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan 

penglihatan siswa secara bersamaan dalam suatu kegiatan. Contoh media audio 

visual yaitu program TV, film, dan video. 

4. Multimedia 

Multimedia adalah media yang melibatkan beberapa jenis media (teks, gambar, 
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audio) dan peralatan berbasis teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Contoh 

multimedia adalah TV dan presentasi power point. 

Berdasarkan penggolongan dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

digolongkan dalam empat jenis yaitu media visual, audio, audio-visual, dan 

multimedia. Termasuk dalam golongan media visual yaitu media cetak, media 

grafis, dan media tiga dimensi. Media audio visual dapat berupa media proyeksi 

dan media lingkungan. Sementara media berbasis multimedia dapat berupa media 

hasil teknologi komputer dan perpaduan antara teknologi cetak dan komputer. 

Pemilihan jenis media selain harus memperhatikan tingkat relevansi media dengan 

materi yang disampaikan. Sehingga pemilihan jenis media harus tepat agar media 

yang digunakan dapat memenuhi fungsi mempermudah kegiatan pembelajaran. 

 

2.1.4 Media Powerpoint 

2.1.4.1 Pengertian Media Powerpoint 

Kemajuan teknologi harus diimplementasikan dan dirancang untuk tenaga 

kerja pendidikan agar menciptakan program pendidikan yang maju dan sesuai 

dengan Standar Profesional Guru (Gilmullin, 2016: 43). Menurut King (2000) 

dalam Capuno, Reylan dkk (2019: 677) menjelaskan bahwa kemajuan teknologi 

saat ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Teknologi tidak dapat bekerja 

sendiri, tetapi membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki guru 

agar menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

Menurut Arsyad (2015:193) microsoft Powerpoint merupakan salah satu 

aplikasi untuk mempresentasikan bahan ajar atau laporan, karya dan lain 

sebagainya. Program powerpoint menurut Asyhar (2012:186) yaitu salah satu 

software yang dirancang khusus agar dapat menampilkan program multimedia 

dengan menarik, mudah dalam pembuatan dan penggunaan. Powerpoint 

merupakan salah satu media pembelajaran yang bisa berbasis visual, maupun 

audio-visual. Selain itu Powerpoint dapat juga digolongkan menjadi media 

berbasis multimedia. Disebut dengan multimedia karena media Powerpoint ini 

menggunakan kombinasi dari berbagai media antara lain media audio, video, 

komputer, grafis, dan lain sebagainya. PowerPoint merupakan program aplikasi 
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presentasi yang populer dan paling banyak digunakan untuk berbagai kepentingan 

presentasi, baik pembelajaran, presentasi produk, meeting, seminar, maupun 

lokakarya. Powerpoint merupakan sebuah software yang dikeluarkan oleh 

perusahaan microsoft. Program ini cenderung lebih mudah untuk dipelajari oleh 

kalangan pendidik khususnya guru karena program ini cenderung tidak rumit 

dalam mengoperasikannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa powerpoint adalah sebuah program keluaran 

perusahaan microsoft berbasis multimedia yang dapat digunakan untuk 

menyajikan sebuah materi presentasi dengan tampilan slide-slide. Media 

powerpoint dalam penelitian ini memuat berbagai unsur berupa; gambar, materi 

singkat, video, dan music untuk memandu aktivitas siswa. 

 

2.1.4.2 Kelebihan Media Powerpoint 

Menurut Daryanto (2010) dalam Rusliyanti (2018: 850) Multimedia berbasis 

powerpoint memiliki beberapa kelebihan, antara lain: penyajiannya menarik 

karena ada perbedaan warna, huruf dan animasi, baik animasi teks maupun 

animasi gambar atau foto; lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh 

informasi tentang bahan ajar yang tersaji; pesan informasi secara visual mudah 

dipahami siswa; tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang 

sedang disajikan; dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipakai 

secara berulang-ulang; dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik 

(CD/Disket/Flash Disc) sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Kelebihan 

yang dimiliki multimedia komputer dengan software powerpoint dapat membantu 

guru untuk membuat media dengan lebih mudah dan lebih menarik yang 

disesuaikan dengan karakter siswa. 

Smaldino, dkk (2011) dalam (Purwanto, dkk. 2016: 1703) menjelaskan 

bahwa terkait dengan tingkat ketertarikan dan keterlibatan, PowerPoint 

menyediakan fitur, seperti menyelipkan grafis dan suara, mempersonalisasi latar 

belakang dan warna yang meningkatkan tingkat ketertarikan dan keterlibatan para 

siswa. Keunggulan PowerPoint sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan lebih 

bermanfaat jika digunakan dalam sebuah proses pembelajaran. 



 

41  

 

Berdasarkan hasil penelitian Elpira dan Ghufron (2015: 103) Pembelajaran 

yang menggunakan media Powerpoint yang ada unsur-unsur multimedia telah 

membawa akibat yang cukup berbeda terhadap siswa. Seperti pada saat 

perlakuan/treatment yang menggunakan media Powerpoint yang berbasis 

persentasi dengan slide-slide, siswa mendapatkan berbagai kemudahan yang tidak 

didapatkan sebelumnya seperti video pembelajaran dan gambar-gambar relevan 

yang berhubungan dengan materi pelajaran. 

“Program Powerpoint ini juga cukup popular karena sebagian besar 

komputer yang ada di sekolah-sekolah sudah diinstal microsoft office yang 

didalamnya terdapat program microsoft Powerpoint. Sehingga guru atau pendidik 

tidak kesusahan untuk menggunakannya” (Daryanto, 2010:69). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan media powerpoint diantaranya: (1) meningkatkan minat siswa dalam 

proses belajar; (2) mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih; (3) 

memperluas kemampuan guru dalam mengembangkan media yang mudah dan 

ramah lingkungan; (4) memudahkan proses belajar siswa dengan tampilan gambar 

atau video pembelajaran. 

 

2.1.4.3 Kekurangan Media Powerpoint 

Kekurangan Media Powerpoint Menurut Sanaky (2009) diantaranya: 

a. Membutuhkan keterampilan  khusus  untuk  menuangkan  pesan atau  ide-ide  

yang  baik  pada  desain  program  komputer microsoft  powerpoint  sehingga  

mudah  dicerna  oleh  penerima pesan. 

b. Memerlukan persiapan yang matang, bila menggunakan teknik-teknik 

penyajian (animasi) yang kompleks. 

c. Microsoft powerpoint hanya dapat digunakan pada platform windows, dan 

microsoft tidak menyediakan atau mengeluarkan versi software ini untuk 

digunakan pada platform lainnya seperti linux dan mac. 

d. Menyita waktu dan tenaga sebagai bahan persiapan. 

e. Terlalu direpotkan oleh perangkatperangkat komputer. 

f. Jika layar yang digunakan terlalu kecil maka kemungkinan besar siswa yang 
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duduk jauh dari Monitor kesulitan melihat sajian bahan ajar yang ditayangkan 

diperangkat tersebut. 

 

2.1.5 Hasil Belajar 

2.1.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Susanto (2016: 5) menjelaskan hasil belajar adalah semua perubahan 

yang dialami oleh siswa, baik yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hamalik (2015: 30) 

menyatakan bahwa seseorang telah belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Tingkah laku manusia ini terdiri atas beberapa aspek yaitu: pengetahuan, 

pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, 

jasmani, etis atau budi pekerti, dan sikap. 

Menurut Suprijono (2015: 7) berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan meliputi, pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan yang diperoleh 

setelah melalui kegiatan belajar. Rifa‟i (2016:71) beropini hasil belajar yaitu 

perubahan perilaku siswa sesudah melaksanakan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan pengertian hasil belajar 

adalah hasil yang diperoleh individu berupa perubahan perilaku oleh siswa yang 

terjadi dalam ranah kognitif berupa pengetahuan, afektif berupa sikap dan 

psikomotorik berupa keterampilan. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil jika 

terjadi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa. 

Indikator hasil belajar dalam penelitian ini membatasi pada ranah kognitif. 

Indikator dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) menguraikan perkembangan 

kegiatan ekonomi; (2) menjelaskan kondisi lingkungan suatu daerah; (3) 

menentukan jenis pekerjaan yang ada di suatu daerah; (4) memerinci macam- 

macam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam; (5) mengaitkan berbagai 

pekerjaan dalam kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar; (6) mengategorikan 

berbagai jenis bidang pekerjaan dalam kegiatan ekonomi; (7) menganalisis 

berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan keunikan bidang ekonomi suatu daerah. 
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2.1.5.2 Klasifikasi Hasil Belajar 

Bloom (dalam Rifa‟i, 2016:72-78) mengungkapkan bahwa terdapat tiga 

taksonomi yang dinamakan ranah belajar: (1) ranah kognitif yaitu dimensi yang 

mengutamakan kemampuan pengetahuan yang secara bertingkat mencakup 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi 

sebagai bentuk kemampuan berfikir; (2) ranah psikomotorik yaitu dimensi yang 

mengutamakan kemampuan fisik seperti kemampuan saraf dan motorik, 

koordinasi saraf, dan manipulasi objek; (3) ranah afektif yaitu dimensi yang 

cenderung mengamati respon siswa terhadap sesuatu dilihat dari reaksi siswa 

terhadap orang, benda, maupun situasi yang dihadapi. 

Benyamin S. Bloom (dalam Arikunto 2015:130) juga menyampaikan tiga  

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar yaitu ranah kognitif, ranah afektif 

dan ranah psikomotorik. Uraian dari masing-masing ranah tersebut adalah:  

1)  Ranah Kognitif  

Ranah kognitif menurut Bloom adalah suatu usaha yang berhubungan 

dengan aktivitas otak. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian.  

1. Mengingat, meliputi: mengenal, menyebutkan, nengingat, menghafal 

2. Memahami, meliputi: menjelaskan, membedakan, mengartikan 

3. Menerapkan, meliputi: melaksanakan, menentukan, melakukan  

4. Menganalisis, meliputi: menelaah, menguraikan, menganalisis 

5. Mengevaluasi, meliputi: menyimpulkan, mengevaluasi, membuktikan 

6. Menciptakan, meliputi: membuat, menciptakan, menyusun kembali 

2) Ranah Afektif  

Ranah afektif berkaitan dengan sikap, perasaan, minat dan nilai. Ranah 

afektif mencakup kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, 

menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

1. Menerima, meliputi: mengikuti, memilih, memberi 

2. Merespon, meliputi: menolong, menampilkan, membantu 

3. Menghargai, meliputi: menunjukkan, melaksanakan, mengajak 
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4. Mengorganisasikan, meliputi: menyesuaikan, mengkoordinir, 

mengubah 

5. Karakterisasi menurut nilai, meliputi: memperhatikan, bertindak, 

membuktikan 

3) Ranah Psikomotorik  

Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan motorik dan syaraf, 

manipulasi objek, dan koordinasi syarat.  

1. Meniru, meliputi: menyalin, mengulangi, menirukan 

2. Manipulasi, meliputi: membuat kembali, membangun, menerapkan 

3. Presisi, meliputi: melengkapi, memainkan, membuat 

4. Artikulasi, meliputi: mengembangkan, memodifikasi, merangkaikan 

5. Naturalisasi, meliputi: mendesain, menciptakan, menyelesaikan 

 

2.1.6 Hakikat Pendidikan IPS di SD 

2.1.6.1 Pengertian Pendidikan IPS di SD 

Menurut National Council for the Social Studies (NCSS) (1993) bahwa study 

social adalah studi terpadu dari ilmu sosial dan humaniora untuk mempromosikan 

kompetensi warga negara. Dalam program sekolah, studi sosial menyediakan studi 

yang terkoordinasi dan sistematis yang diambil dari disiplin ilmu seperti 

antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, 

psikologi, agama, dan sosiologi, serta konten yang sesuai dari humaniora, 

matematika, dan ilmu alam. 

National Council for the Social Studies (NCSS) (1994) menggariskan 

bahwa dalam pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai pendidikan 

menengah memiliki keterpaduan “Knowledge, Skills, and attitudes within and 

across disipliner “, pada kelas rendah ditekankan pada social studies yang tidak 

mengikat atau bisa bertolak dari tema-tema tertentu. Sebagai rambu-rambu dalam 

rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi baru Social Studies, NCSS (1994) 

menggariskan hal-hal sebagai berikut: 

1. Program Social Studies mempunyai tujuan pokok yang ditegaskan kembali 

bahwa civic competence bukanlah hanya menjadi tanggung jawab Social 
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Studies. 

2. Program Social Studies dalam dunia pendidikan persekolahan, mulai dari 

taman kanak-kanak sampai ke pendidikan menengah, ditandai oleh 

keterpaduan “ knowlwdge, skill, and attitudes within and across disciplines” 

(NCSS, 1994:3). 

3. Program Social Studies dititik beratkan pada upaya membantu siswa dalam 

construct a knowledge base and attitude drawn from academic discipline as 

specialized ways of viewing reality. Artinya membangun dasar pengetahuan 

dan sikap yang diambil dari disiplin akademis sebagai cara khusus 

memandang realitas (NCSS, 1994:4). 

4. Program Social Studies mencerminkan “…the changing nature of knowledge, 

fostering entirely new and highly integrated approaches to resolving issues of 

significance to humanity”. Artinya sifat pengetahuan yang berubah, 

mendorong pendekatan yang sepenuhnya baru dan sangat terintegrasi untuk 

menyelesaikan masalah yang penting bagi kemanusiaan (NCSS, 1994:5) 

Edgar Bruce Wesley (1937) Ilmu Sosial itu yang disederhanakan untuk 

tujuan pendidikan yang meliputi aspek-aspek, seperti sejarah, ekonomi, politik, 

sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, dan filsafat, yang praktiknya  

digunakan dalam pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. 

Gunawan (2016: 48) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan penyederhanaan, 

penyesuaian, penyaringan, dan perubahan yang disusun dari gagasan-gagasan dan 

keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekologi dari suatu 

bahan kajian yang terpadu. Numan Somantri (2001: 92) menyatakan bahwa 

Pendidikan IPS di sekolah (dasar dan menengah) merupakan pengintegrasian dari 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan, disajikan secara ilmiah dan pedagogis untuk tujuan pendidikan. 

Pendidikan IPS untuk sekolah disajikan terpadu dengan mengintegrasikan 

beberapa disiplin ilmu yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan. 

Pudjiastuti dan Maria (2016: 6) untuk sekolah dasar, Ilmu Pengetahuan 

Sosial merupakan perpaduan muatan pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, 

sosiologi dan antropologi. Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin 
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ilmu yang memiliki kesatuan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan 

pengetahuan yang berhubungan dengan wilayah-wilayah, sedangkan sejarah 

memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dari 

berbagai periode. Antropologi meliputi studi-studi perbandingan yang 

berhubungan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas 

ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi, dan benda- 

benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu politik dan ekonomi tergolong ke 

dalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan 

dengan pembuatan keputusan. Sosiologi dan psikologi sosial merupakan ilmu- 

ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi 

dan kontrol sosial. Secara intensif konsep-konsep seperti ini digunakan ilmu-ilmu 

sosial dan studi-studi sosial. 

Susanto (2016: 152) dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar harus 

memperhatikan kebutuhan anak yang berusia antara 6-7 tahun sampai 11-12 

tahun. Menurut Piaget, usia 6-7 tahun berada dalam perkembangan kemampuan 

intelektual pada tingkatan konkret operasional. Anak-anak melihat dunia sebagai 

suatu kesatuan yang utuh dan menganggap tahun yang akan datang sebagai 

sesuatu yang masih jauh. Anak-anak hanya peduli pada masa sekarang (konkret), 

bukan masa depan yang belum mereka pahami (abstrak). Sedangkan materi IPS di 

sekolah dasar penuh dengan pesan-pesan yang bersifat abstrak. Konsep seperti 

waktu, perubahan, kesinambungan, arah mata angin, lingkungan, akulturasi, 

kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, permintaan atau kelangkaan adalah konsep- 

konsep abstrak yang harus diajarkan kepada siswa sekolah dasar. 

Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS di 

SD adalah perpaduan disiplin ilmu sosial seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, 

geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, 

serta konten yang sesuai dari humaniora, matematika, dan ilmu alam yang 

disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran siswa sekolah 

dasar. Pengembangan IPS disesuaikan dengan kondisi sosial (kehidupan 

masyarakat) yang nyata. Hakikat IPS di sekolah dasar memberikan pengetahuan 

dasar dan keterampilan sebagai pelatihan bagi siswa sebagai warga negara sejak 
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dini. Pendidikan IPS tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga 

berorientasi pada perkembangan keterampilan berpikir kritis, sikap, dan 

kecakapan dasar siswa yang berdasar pada kenyataan di masyarakat dan 

memenuhi kebutuhan bagi kehidupan sosial siswa di masyarakat. 

 

2.1.6.2 Tujuan Pendidikan IPS di SD 

Menurut National Council for the Social Studies (NCSS) (1993) Tujuan utama 

dari studi sosial adalah untuk membantu kaum muda mengembangkan 

kemampuan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan masuk akal untuk 

kepentingan publik sebagai warga dari masyarakat demokratis yang beragam 

secara budaya di dunia yang saling bergantung. Gunawan (2016: 48) berpendapat 

bahwa “pembelajaran IPS bertujuan untuk menjadikan warga negara yang 

memiliki kemampuan sosial dan dapat bertahan hidup dalam kehidupan 

bermasyarakat, yang nantinya akan menjadi warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab”. 

Mutakin (dalam Susanto, 2016: 145-146) merumuskan tujuan pembelajaran 

IPS di sekolah adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, 

melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat; 

2. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menerapkan ilmu 

pengetahuan sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial; 

3. Dapat menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkembang di masyarakat; 

4. Memberikan perhatian terhadap masalah sosial serta mampu membuat analisis 

yang kritis untuk mengambil tindakan yang tepat; 

5. Dapat mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri 

sendiri yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. 

Menurut Sumaatmadja (2007) dalam Siagian (2019: 29) untuk 

merealisasikan tujuan dari pendidikan IPS, proses mengajar dan 

membelajarkannya, tidak hanya terbatas pada aspek-aspek pengetahuan (kognitif) 

dan keterampilan (psikomotorik) saja, melainkan meliputi juga aspek akhlak 
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(afektif) dalam menghayati serta menyadari kehidupan yang penuh dengan 

masalah, tantangan, hambatan dan persaingan ini. 

 

2.1.6.3 Ruang Lingkup Pendidikan IPS di SD 

Ruang lingkup IPS menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi, yaitu: (1) manusia, tempat, dan 

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

budaya; dan (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Menurut Gunawan (2016: 51) menyatakan ruang lingkup muatan pelajaran 

IPS melingkupi aspek: 

1. Manusia, tempat, dan lingkungan; 

2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan; 

3. Sistem sosial dan budaya; 

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan; 

5. IPS SD sebagai pendidikan global, artinya mengajari siswa akan adanya 

perbedaan bangsa, budaya, dan peradaban dunia, memberikan pemahaman 

kepada siswa bahwa antara satu bangsa dengan bangsa yang lain saling 

membutuhkan, dan menyadarkan siswa bahwa komunikasi dan transportasi 

antar dunia semakin terbuka. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup IPS 

adalah manusia, tempat, lingkungan, waktu, keberlanjutan, perubahan, sistem 

sosial budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Dalam penelitian ini materi 

yang digunakan adalah kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. 

 

2.1.6.4 Pembelajaran IPS di SD 

2.1.6.4.1 Kurikulum Pembelajaran IPS di SD 

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang 

diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan 

pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode 

jenjang pendidikan. 
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Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan 

menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada 

standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum 

yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip 

berikut: 

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta 

didik serta lingkungannya. 

b. Beragam dan terpadu. 

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.  

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.  

e. Menyeluruh dan berkesinambungan.  

f. Belajar sepanjang hayat.  

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 

Permendikbud nomor 57 tahun 2014 menyatakan bahwa Struktur 

Kurikulum SD/MI terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata 

pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan 

program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, 

kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai 

dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang 

bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, 

budaya, dan seni. Khusus untuk MI, dapat ditambah dengan mata pelajaran 

keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. 

Tabel 2.1 Struktur Kurikulum SD/MI 

Mata Pelajaran 
Alokasi Waktu Per Minggu 

I II III IV V VI 

Kelompok A (umum)  

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 4 4 4 4 4 4 

2. Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

5 5 6 5 5 5 

3. Bahasa Indonesia 8 9 10 7 7 7 

4. Matematika 5 6 6 6 6 6 
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5. Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3 3 3 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3 

Kelompok B (Umum)  

1. Seni Budaya dan Prakarya 4 4 4 4 4 4 

2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 
Kesehatan. 

4 4 4 4 4 4 

 30 32 34 36 36 36 

Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan Kompetensi Dasar dari 

berbagai mata pelajaran yaitu intradisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan 

transdisipliner. 

a. Integrasi intradisipliner dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh di 

setiap mata pelajaran. 

b. Integrasi interdisipliner dilakukan dengan menggabungkan Kompetensi 

DasarKompetensi Dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan 

yang lainnya, sehingga dapat saling memperkuat, menghindari terjadinya 

tumpang tindih, dan menjaga keselarasan pembelajaran. 

c. Integrasi multidisipliner dilakukan tanpa menggabungkan Kompetensi Dasar 

tiap mata pelajaran sehingga tiap mata pelajaran masih memiliki Kompetensi 

Dasarnya sendiri.  

d. Integrasi transdisipliner dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata 

pelajaran yang ada dengan permasalahanpermasalahan yang dijumpai di 

sekitarnya sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. 

Pendekatan sains terutama di Kelas I, II, dan III menyebabkan semua mata 

pelajaran yang diajarkan akan diwarnai oleh Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk kemudahan pengorganisasiannya, 

Kompetensi Dasar kedua muatan pelajaran ini diintegrasikan ke muatan pelajaran 

lain (integrasi interdisipliner). 

Kompetensi Dasar Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

diintegrasikan ke Kompetensi Dasar muatan pelajaran Bahasa Indonesia, ke 

Kompetensi Dasar Muatan Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

dan ke Kompetensi Dasar Muatan Pelajaran Matematika.  Sedangkan untuk kelas 

IV, V, dan VI, Kompetensi Dasar Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan 
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Ilmu Pengetahuan Sosial masing-masing berdiri sendiri, sehingga pendekatan 

integrasinya adalah multidisipliner, walaupun pembelajarannya tetap 

menggunakan tematik terpadu. 

 

2.1.6.4.2 KI dan KD IPS di SD 

 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD Pelajaran 

pada Kurikulum 2013, tujuan kurikulum meliputi empat kompetensi, yaitu (1) 

kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) 

keterampilan. Komponen tersebut digapai melalui proses pembelajaran 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Berikut adalah penggalan 

Permendikbut Nomor 37 Tahun 2018 tentang KI dan KD pada Kurikulum 2013 

muatan pelajaran IPS kelas IV SD. 

Tabel 2.2 Penggalan KI dan KD muatan pelajaran IPS kelas IV SD 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati dan 

menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah dan tempat 

bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan factual 

dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam

 tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1. Mengidentifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat 

dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi. 
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3.2. Mengidentifikasi keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan agama 

di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia; serta 

hubungannya dengan karakteristik 

ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan agama 

di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia; serta 

hubungannya dengan karakteristik 

ruang. 

3.3. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi 

dan hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

3.4. Mengidentifikasi kerajaan Hindu 

dan/atau Buddha dan/atau Islam di 

lingkungan daerah setempat,serta 

pengaruhnya pada kehidupan 

masyarakat masa kini. 

4.4 Menyajikan hasil identifikasi 

kerajaan Hindu dan/atau Buddha 

dan/atau Islam di lingkungan 

daerah setempat, serta 

pengaruhnya pada kehidupan 

masyarakat masa kini. 

 

Pada penelitian ini menggunakan perlakuan model Snowball Throwing 

berbantuan media Powerpoint pada muatan pelajaran IPS dengan menggunakan 

KD 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sampai 

provinsi. KD 4.3 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi, Indikator terlampir pada RPP. 

 

2.1.6.4.3 Strategi Pembelajaran IPS di SD 

Strategi pembelajaran sebagai pola umum perbuatan guru-siswa di dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengandung arti bahwa interaksi 
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belajar mengajar berlangsung dalam suatu pola yang digunakan bersama  oleh 

guru dan siswa. Dalam pola tersebut tentu terkandung bentuk-bentuk rangkaian 

perbuatan atau kegiatan guru dan siswa yang mengarah pada tercapainya tujuan- 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Raka Joni, 1980). Strategi 

instruksional adalah pendekatan yang digunakan guru dalam menggunakan 

informasi, memilih sumber-sumber, dan mendefinisikan peranan siswa-siswa. 

(Gerlach dan Ely (1980). Strategi instruksional tersebut mencakup praktik-praktik 

khusus yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Strategi 

instruksional tersusun atas metode-metode dan teknik-teknik yang akan 

memungkinkan pembelajar untuk mencapai tujuan-tujuan belajar. 

Prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran IPS: 

a. Bermakna (meaningful)  

b. Integratif (integrative)  

c. Berbasis nilai (value based)  

d. Menantang (challenging)  

e. Aktif (active) 

Strategi pembelajaran IPS di SD: 

1. Pembelajaran kemampuan berpikir, diantaranya: Studi kasus, Isu 

kontroversial, dan Pengajaran konsep. 

2. Pembelajaran kemampuan proses, diantaranya: Pemecahan masalah, Inkuiri, 

dan Portofolio. 

3. Pembelajaran kooperatif, diantaranya: Mencari pasangan, Bertukar pasangan, 

Berpikir berpasangan berempat, Keliling kelompok, dan Jigsaw. 

4. Pembelajaran nilai, diantaranya: VCT, Bermain peran, dan Sosiodrama. 

5. Pembelajaran Peta dan Globe 

6. Pembelajaran Aksi Sosial, Nasution (1997:179) model pembelajaran aksi 

sosial sebagai suatu teknik mengajar guna membantu anak didik 

mengembangkan kompetensi sosial/kewarganegaraan, sehingga dapat 

melibatkan diri secara aktif dalam perbaikan masyarakat. 

Menurut Winarno Surachmad (1961), bahwa metode mengajar adalah cara-

cara pelaksanaan proses belajar mengajar, atau bagaimana teknisnya sesuatu 
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bahan pelajaran diberikan kepada murid-murid di sekolah. Menurut Cheppy HC 

ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan metode, antara lain:  

a. Tujuan merupakan landasan utama untuk menentukan metode sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan 

b. Kebutuhan individu itu berbeda-beda, misalnya beberapa anak memerlukan 

pengalaman tertentu, sedang yang lain memerlukan aktivitas tertentu pula 

c. Kepribadian guru dapat dilihat melaluai penampilannya waktu mengajar. 

Dalam beberapa hal ia telah mengembangkan cara mengajar yang 

mengesankan, di lain pihak ia memang pandai memilih metode yang tepat, 

sehingga kegiatan pembelajaran menyenangkan 

Guru harus mampu melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif dan kreatif. 

Sehubungan dengan hal tersebut Anita Lie (2002:4-5), menyatakan bahwa guru 

harus menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan beberapa 

pokok pemikiran antara lain: 

a. Pengetahuan ditemukan, dibentuk, dan dikembangkan oleh siswa. 

b. Siswa membangun pengetahuannya secara aktif. 

c. Guru harus berusaha mengembangkan kompetensi dan kemampuan siswa. 

d. Pendidikan adalah interaksi pribadi di antara para siswa dan interaksi antara 

guru dan siswa. 

 

2.1.6.4.4 Penilaian Pembelajaran IPS di SD 

Penilaian adalah suatu kegiatan untuk membuat keputusan tentang hasil 

pembelajaran dari masing-masing siswa, serta keberhasilan siswa dalam kelas 

secara keseluruhan. Penilaian juga merupakan indikator keberhasilan guru dalam 

proses pembelajaran (Supratiningsih dan Suharja, 2006). Menurut Davies (1981), 

pengertian penilaian mengacu pada proses yang menetapkan nilai kepada 

sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang dan objek. 

Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh 

Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah, prinsip penilaian hasil belajar 

oleh Pendidik meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam 

penilaian hasil belajar oleh Pendidik adalah sebagai berikut: 



 

55  

 

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur. 

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, 

tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik 

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, 

budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen 

yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

6. Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup 

semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. 

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

8. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

9. Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan 

peserta didik dalam belajar.  

 Prinsip khusus dalam penilaian hasil belajar oleh Pendidik berisikan 

prinsip-prinsip penilaian autentik sebagai berikut: 

1. Materi penilaian dikembangkan dari kurikulum. 

2. Bersifat lintas muatan atau mata pelajaran. 

3. Berkaitan dengan kemampuan peserta didik. 

4. Berbasis kinerja peserta didik. 

5. Memotivasi belajar peserta didik. 

6. Menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik.   

7. Memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya.  

8. Menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

9. Mengembangkan kemampuan berpikir divergen. 
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10. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. 

11. Menghendaki balikan yang segera dan terus menerus. 

12. Menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata. 

13. Terkait dengan dunia kerja. 

14. Menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata. 

15. Menggunakan berbagai cara dan instrumen. 

Permendikbud nomor 104 tahun 2014, penilaian hasil belajar oleh pendidik 

memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan 

mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya penilaian hasil belajar oleh pendidik 

meliputi: 

1. Formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama 

proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip Kurikulum 

2013 agar peserta didik tahu, mampu dan mau. Hasil dari kajian terhadap 

kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran 

remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan 

guru untuk pertemuan berikutnya; 

2. Sumatif yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir 

suatu semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan 

pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk 

menentukan nilai rapor, kenaikan kelas dan keberhasilan belajar satuan 

pendidikan seorang peserta didik. 

Menurut Muhibbin Syah, (1995:143) mengungkapkan jenis-jenis evaluasi 

mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yaitu meliputi: 

pre-test, post-test, evaluasi persyaratan, evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, 

evaluasi sumatif, UAS, dan UN. 

Nana Sudjana, (1989:10) menjelaskan prosedur penyusunan alat evaluasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Menelaah kurikulum dan meteri pelajaran 

b. Merumuskan tujuan khusus pembelajaran (indikator) 
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c. Membuat kisi-kisi atau blue print 

d. Menyusun atau menulis soal-soal berdasarkan  

e. kisi-kisi 

f. Membuat kunci jawaban soal 

Teknik penilaian yang telah diatur permendikbug dalam panduan penilaian 

kurikulum 2013 SD/MI, diantaranya: 

a. Penilaian Sikap. Penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku 

dalam rangka pembentukan karakter peserta didik.Penilaian terhadap perilaku 

peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan 

sosial. 

1. Sikap Spiritual. Kompetensi sikap spiritual (KI-1) yang akan diamati 

adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Sikap Sosial Kompetensi sikap sosial (KI-2) yang akan diamati 

mencakup perilaku antara lain: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

dan tetangga, dan negara. 

b. Penilaian pengetahuan (KD dari KI-3) dilakukan dengan cara mengukur 

penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses 

berpikir. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, lisan, dan 

penugasan. 

1. Tes Tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara 

lain berupa pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. 

Instrumen tes tertulis dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah 

berikut: 

a) Melakukan analisis KD. 

b) Menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD. 

c) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah 

penulisan soal. 

d) Menyusun pedoman penskoran.  
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e) Melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran.  

2. Tes Lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan 

pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut 

secara lisan. Tes lisan bertujuan  menumbuhkan sikap berani 

berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan 

pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara 

efektif. Langkah-langkah pelaksanaan tes lisan sebagai berikut: 

a) Melakukan analisis KD. 

b) Menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD. 

c) Membuat pertanyaan atau perintah. 

d) Menyusun pedoman penilaian 

e) Memberikan tindak lanjut hasil tes lisan 

3. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur 

pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau 

meningkatkan pengetahuan. Tugas dapat dikerjakan secara individu atau 

kelompok sesuai karakteristik tugas. Tugas tersebut dapat dilakukan di 

sekolah, di rumah, atau di luar sekolah 

c. Penilaian keterampilan (KD dari KI-4) dilakukan dengan teknik penilain 

kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. 

Penelitian ini menggunakan jenis penilaian pretest dan posttest untuk 

menentukan keefektifan model Snowball Throwing terhadap mupel IPS. Bentuk 

pelaksanaannya menggunakan jenis tes tertulis berupa tes pilihan ganda. Berikut 

penjelasan lengkap mengenai bentuk pelaksanaan tes tertulis yang digunakan: 

1. Tes pilihan ganda adalah bagian dari jenis tes bentuk objektif yang memiliki 

beberapa kelebihan, diantaranya: 

a. Mempunyai validitas tinggi 

b. Dapat digunakan berulang kali selama soal masil valid dan tidak bocor. 

c. Dapat mencakup materi pelajaran yang lengkap. 

Berikut adalah petunjuk pembuatan tes pilihan ganda: 

a. Pada tiap item, salah satu alternatif harus menyatakan hal yang 100% 

benar, sedang alternatif lain ada kemungkinan benar tapi tidak 100% 
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benar. 

b. Jumlah alternatif jawaban sekurang-kurangnya 3 buah. 

c. Jawaban yang benar jangan tetap pada satu tempat, melainkan 

berpindahpindah. 

d. Hindarilah susunan kalimat negatif. 

e. Bahasa hendaklah mengikuti aturan tata bahasa. 

f. Setiap item diberi waktu kira-kira 1 menit 

g. Pedoman penskoran yang digunakan: 

Nilai  =
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100 

 

2.1.7 Aktivitas Belajar Siswa 

Slameto (2010: 36) menjelaskan bahwa aktivitas belajar merupakan kegiatan 

berpikir dan berbuat, seperti bertanya, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi 

dengan guru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, kurikulum 2013 dengan 

pendekatan saintifik memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam mengikuti pembelajaran. Aktivitas belajar yang diharapkan melalui 

pendekatan saintifik yaitu: 

1. Mengamati, dapat dilakukan siswa dengan melakukan kegiatan melihat, 

membaca, mendengar, menyimak; 

2. Menanya, dapat dilakukan siswa dengan kegiatan mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang belum dipahami; 

3. Pengumpulan data, dapat dilakukan siswa menentukan sumber data yang dapat 

berupa benda, dokumen, buku, maupun melakukan eksperimen; 

4. Mengasosiasikan, dapat dilakukan siswa dengan menganalisis data dalam 

bentuk  kategori; 

5. Mengomunikasikan, dapat dilakukan siswa dengan menyampaikan hasil 

penemuan atau penyelidikan dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, 

gambar maupun media lain. 

Suprijono (2015: 8-10) menyebutkan bahwa aktivitas belajar siswa dapat 

diuraikan menjadi enam aktivitas belajar yang meliputi: 
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1. Keterampilan, aktivitas keterampilan berupa gerak yang dilakukan siswa. 

Kegiatan belajar ini merupakan paduan gerak, stimulus, dan respons yang 

tergabung dalam situasi belajar. 

2. Pengetahuan, kegiatan belajar pengetahuan merupakan dasar kegiatan belajar 

yang termasuk ke dalam aspek kognitif. Ranah ini mencakup pemahaman 

siswa terhadap sebuah pengetahuan, kemampuan yang berkembang, dan 

memiliki keterampilan berpikir. 

3. Informasi, aktivitas informasi berupa kegiatan siswa untuk: (1) memahami 

simbol, seperti: kata, istilah pengertian dan peraturan; (2) mengenali, 

mengulang, dan mengingat informasi yang telah dipelajari; (3) merumuskan 

informasi yang diperoleh supaya menjadi pembelajaran yang bermakna bagi 

siswa 

4. Konsep, aktivitas belajar konsep adalah belajar melalui kegiatan 

mengembangkan logika atau membuat generalisasi dari fakta ke konsep. 

5. Sikap, aktivitas belajar yang berfokus pada perubahan sikap yang berhubungan 

dengan minat, nilai penghargaan, menghargai pendapat orang lain, dan 

menunjukkan prasangka yang baik. 

6. Memecahkan masalah, aktivitas yang berfokus pada perkembangan 

kemampuan berpikir siswa. Siswa terlibat dalam berbagai tugas, penentuan 

tujuan dan kegiatan untuk melaksanakan tugas tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

adalah keseluruhan kegiatan siswa yang dilakukan pada saat kegiatan 

pembelajaran yang berupa kegiatan mengamati, menyimak, menanya, mencoba, 

memahami simbol, mengerjakan tes, berdiskusi, melakukan percobaan, 

menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Adapun indikator aktivitas belajar 

siswa yang akan diamati dalam penelitian merupakan indikator aktivitas siswa 

pada pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. 

Indikator penelitian ini adalah (1) Bersemangat dalam mengikuti permainan; 

(2) Memperhatikan media powerpoint tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatan 

alam; (3) Berkelompok mempelajari kembali materi yang disampaikan; (4) 

Melakukan pembelajaran dengan permainan Snowball Throwing; (5) Kemampuan 
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siswa menjawab pertanyaan yang didapatkan; (6) Menanggapi penyajian 

informasi yang diberikan guru; (7) Kemampuan menyampaikan pendapat; (8) 

Membuat simpulan bersama; (9) dan Melaksanakan penutup. 

 

2.1.8 Implementasi Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan 

Media Powerpoint Pada Muatan Pelajaran IPS di SDN Gugus Ki 

Ageng Selo Grobogan 

Kegiatan awal pada pembelajaran dibuka oleh guru dengan mengucapkan salam 

dan dilanjutkan tanya kabar. Perwakilan siswa memimpin doa. Kemudian siswa 

melakukan pembiasaan membaca literasi untuk menambah wawasan pengetahuan 

dan meningkatkan minat baca. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. setelah 

itu, siswa menyimak apersepsi yang disampaikan oleh guru dilanjutkan dengan 

menyanyikan lagu nasional untuk menambah rasa cinta tanah air. Siswa 

menyimak penjelasan guru terkait tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 

Kegiatan inti, pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model 

kooperatif Snowball Throwing berbantuan media powerpoint. Materi yang 

disampaikan selama dua kali pertemuan yaitu perkembangan ekonomi dan macam 

kebutuhannya dan sikap bijak memanfaatkan lingkungan. Kegiatan inti diawali 

dengan guru menyiapkan bola salju berwarna kuning. Siswa menyimak penjelasan 

materi secara singkat oleh guru dengan bantuan media powerpoint berisi teks, 

gambar, dan video. Selanjutnya guru membentuk siswa menjadi beberapa 

kelompok kecil, guru menentukan ketua kelompok dan memintanya untuk 

membahas kembali materi yang disampaikan bersama kelompok. Kemudian siswa 

diminta untuk membuat pertanyaan sesuai materi yang dipelajari dan 

menuliskannya di kertas kecil. Guru meminta setiap kelompok menggulung dan 

memasukkan kertas pertanyaan ke dalam bola. Guru menjelaskan aturan main 

melempar bola salju. Kemudian guru memberi aba-aba dan mulai melemparkan 

bola ke arah siswa secara acak. Siswa kemudian melempar-lemparkan bola  

kepada temannya sampei guru mengatakan “stop” pertanda bahwa lemparan 

berhenti. Siswa yang mendapat bola mengambil satu pertanyaan dari dalam bola 
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salju dan menjawabnya. Lemparan berulang sampai seluruh soal di dalam bola 

salju habis. Setelah menuliskan jawaban dari soal yang didapatkan, siswa 

menyampaikan jawabannya di depan kelas. Siswa yang lain memperhatikan dan 

menanggapi. Guru memberikan balikan dan juga reward kepada siswa. 

Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri, siswa bersama guru merefleksi dan 

menyimpulkan pembelajaran. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya guru 

melaksanakan tindak lanjut berupa soal remidial atau soal pengayaan. Guru 

memberikan penguatan dan menginformasikan pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. Siswa melakukan tepuk “Salut” dan kegiatan diakhiri dengan doa 

serta salam penutup. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Dalam melakukan penelitian eksperimen ini, peneliti telah menemukan beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian tentang efektivitas model pembelajaran 

Snowball Throwing dan media powerpoint. Adapun hasil penelitian tersebut 

adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Rosidah pada tahun 2017 yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Snowball Throwing 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran tipe Snowball 

Throwing pada siswa kelas V SD Negeri Kertabasuki II dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada muatan pelajaran IPS materi Peninggalan Sejarah dari 

Masa Hindu-Budha dan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 

perbedaan signifikan pembelajaran siklus I siswa mendapat nilai ≥70 ke atas 

(KKM)= 15 orang atau 71,42% dengan nilai rata-rata 76,61. Sedangkan hasil 

pembelajaran siklus II siswa yang mendapat nilai ≥70 (KKM)=18 orang atau 

85,71% dengan nilai rata-rata 78,09. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran tipe Snowball Throwing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khalid S. Alzahrani pada tahun 2017 

dengan judul “Metacognition and Cooperative Learning in the Mathematics 
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Classroom”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

dengan berkelompok akan memudahkan siswa dan guru mencapai tujuan 

pembelajaran dan membantu guru dalam mengondisikan siswa menjadi lebih 

terstruktur. Melalui pembelajaran kooperatif juga mampu dimanfaatkan 

sebagai cara untuk memahami pengetahuan dasar siswa dan mengembangkan 

kemampuan berbicara, berdiskusi, dan menilai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Purwanto, Ery Tri Djatmika 

R.W.W, dan Hariyono tahun 2016 dengan judul “Penggunaan Model Problem 

Based Learnng dengan Media Powerpoint untuk Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media dan teknologi 

dalam proses pembelajaran mengakibatkan potensi indera pembelajar dapat 

diakomodasi sehingga hasil belajar akan meningkat. Integrasi PowerPoint 

yang bersifat multimedia dalam model Problem Based Learning diharapkan 

hal tersebut dapat diatasi. Pada akhirnya akan mampu membawa siswa untuk 

dapat aktif dalam memecahkan suatu permasalahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wati Susilawati , Didi S., dan Jarnawi A. 

D. Tahun 2017 dengan judul “The Improvement of Mathematical Spatial 

Visualization Ability of Student through Cognitive Conflict”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran dengan memberikan tugas 

sesuai dengan materi dan siswa mengerjakan secara berkelompok dengan 

temannya akan mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah, mengidentifikasi permasalahan. Kegiatan ini dilakukan secara 

kontekstual. Strategi pembelajaran seperti ini meciptakan peningkatan 

kemampuan visualisasi spasial siswa menjadi lebih tinggi dibandingkan siswa 

yang menggunakan pembelajaran ekspositori. 

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Asmina pada tahun 2018 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas III SD Negeri 009 Teluk Pauh Kecamatan Cerenti Kabupaten 

Kuantan Singingi”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil 
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belajar IPS. Dari analisis data hasil penelitian diperoleh bahwa aktivitas 

Siswa, siklus I mendapat skor 23 atau 57,5%. Pada pertemuan kedua siklus I, 

skor aktivitas siswa meningkat yaitu 28 atau 70%. Siklus II, aktivitas siswa 

mendapat skor penilaian sebesar 34 atau 85%. Sedangkan pada pertemuan dua 

siklus II, menjadi 37 atau 92.5%. dilihat dari hasil Belajar Siswa, Pada skor 

dasar siswa yang tuntas hanya 7 siswa atau 58.33%. Pada ulangan harian 

siklus I, yang tuntas sebanyak 8 siswa atau 66.66%. Pada siklus II siswa yang 

tuntas sebanyak 11 siswa atau 91.66%. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas III SD Negeri 009 Teluk Pauh 

Cerenti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Recai Akkuş dan Melisa Karakaya tahun 

2020 dengan judul “The Effects of the Professional Development Program 

Supported by On-the-job Visits on the Pedagogies of Mathematics Teachers”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru mengalami berbagai faktor 

penghambat dalam pembelajaran sehingga perlu dikembangkan pendekatan 

baru oleh lingkungan sekolah agar guru dapat memahami dam mengambil 

langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nira Elpira dan Anik Ghufron  pada 

tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Powerpoint Terhadap 

Minat dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh media Powerpoint terhadap minat 

belajar IPA ditunjukkan dengan data hasil minat belajar IPS meningkat 13,77 

atau 11,48%, yaitu dari hasil selisih rerataan sebelum pembelajaran 99,84 

dengan hasil rerataan sesudah pembelajaran 113,61. Media Powerpoint juga 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Muhammadiyah Sagan 

14,01 atau 14,01%, yaitu dari hasil selisih rerataan pretest 71,82 dengan hasil 

rerataan post-test 85,83. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media Powerpoint terbukti berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar IPA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Priantini dan Darwati tahun 2018 berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Untuk Meningkatkan 
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Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri 1 Yehkuning”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar IPS pada materi 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memproklamasikan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan penerapan model 

pembelajaran snowball throwing. Hal ini dapat dilihat dari persentase hasil 

belajar IPS siswa kelas V pada siklus I meningkat 21 % pada siklus II. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran snowball 

throwing telah berhasil meningkatkan hasil belajar IPS pada materi 

menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memproklamasikan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia siswa kelas V semester II di 

Sekolah Dasar No No.1 Yehkuning tahun pelajaran 2017/2018. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hisbullah dan Firman tahun 2019 dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar”. Hasil 

penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa setelah menerapkan pembelajaran 

snowball throwing mengalami peningkatan secara signifikan dengan 

menunjukkan adanya perubahan dari cara belajar siswa. Dilihat dari siklus I 

pada pertemuan 1 berjumlah 12,2 persentase 50,83% dengan kategori rendah. 

Pada pertemuan 2 berjumlah 15,8 dengan persentase 65,83% dengan kategori 

tinggi. Kemudian siklus II pada pertemuan 1 berjumlah 18,6 persentase 77,5% 

dengan kategori tinggi. pertemuan 2 berjumlah 23,66 dengan persentase 

98,58% dengan kategori sangat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa melalui 

model pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada muatan pelajaran IPA di SD. 

Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Naniek Kusumawati tahun 2017 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif dengan Snowball 

Throwing Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas IV SDN Bondrang 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dapat 

mempengaruhi hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN Bondrang Kabupaten 

Ponorogo, dimana diperoleh hasil nilai rata-rata pada kelas eksperimen adalah 
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83,23 dan pada kelas kontrol adalah 71,47. Simpulan pada penelitian ini 

adalah ada pengaruh dari penerapan model pembelajaran kooperatif dengan 

Snowball Throwing terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 

Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 

Hasil penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Kadek Sutiani, dkk. Tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Snowball Throwing Berbasis Penilaian Kinerja Terhadap Hasil 

Belajar IPA”. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan statistik 

inferensial (uji-t polled varians). Hasil uji-t, menunjukkan thitung = 8,57 dan 

ttabel = 2,005 (pada taraf signifikansi 5%). Berdasarkan kriteria pengujian, t- 

hitung > t-tabel (8,57 > 2,005), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dari 

itu, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran snowball throwing berbasis 

penilaian kinerja berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV 

di SD Gugus 1 Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. 

Ni Putu Efiyanti, dkk. Juga melakukan penelitian tentang Snowball 

Throwing Tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Snowball 

Throwing Berbasis Penilaian Proyek Terhadap Hasil Belajar IPS”. Hasil 

penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran 

Snowball Throwing berbasis penilaian proyek terhadap hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SD di Gugus IV Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Hal ini 

ditunjukan oleh t-hitung (8,179) > t-tab (2,021). Selanjutnya, rata-rata (mean) 

kelompok eksperimen (22,5) lebih besar daripada rata-rata (mean) kelompok 

kontrol (14,6). Dengan demikian, model pembelajaran Snowball Throwing 

berbasis penilaian proyek berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 

IV SD tahun pelajaran 2017/2018 di Gugus IV Kecamatan Banjar Kabupaten 

Buleleng. 

Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Lukas Bera tahun 2020 dengan 

judul “Pengaruh Model Snowball Throwing Terhadap Hasil Belajar (Siswa 

Kelas V Pada Muatan Pelajaran PKn di SD Inpres XX Solot)”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran snowball 
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throwing berpengaruuh terhadap hasil belajar PKn. Berdasarkan hasil belajar 

diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu kelompok yang sebelum 

diberikan perlakuan yaitu 67,5 (pre-test) kelompok yang sudah diberikan 

perlakuan 8,21 (post-test) Dari hasil uji hipotesis dan dasar pengambilan 

keputusan dapat dilihat bahwa nilai sig. (2 – tailed) adalah 0,000 sedangkan 

nilai taraf signifikan adalah 0,05. Makan nilai probabilitas lebih kecil dari 

nilai signifikan 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Ha di 

terima  dan H0 ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh penerapan model 

snowball throwing terhadap hasil belajar PKn pada materi Keberagaman suku 

bangsa di Indonesia siswa kelas V SD inpres XX Solot Kecamatan Nita 

Kabupaten Sikka tahun ajaran 2018/2019. 

Penelitian yang dilakukan oleh Emah Hujaemah, dkk. Tahun 2019 

dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Snowball Throwing Terhadap Hasil 

Belajar IPA di Sekolah Dasar”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran snowball throwing berpengaruh terhadap hasil belajar 

IPA. Dilihat dari hasil nilai rata-rata pretest sebesar 39,5 sedangkan nilai rata- 

rata posttest sebesar 79,86, yang kemudian dianalisis dengan uji hipotesis (uji- 

t). Hasil perhitungan menunjukan t-hitung sebesar 26,20, t-tabel sebesar 1,72 

dengan df 21 pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian, t- 

hitung . t-tabel yaitu 26,20 . 1,72, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan 

demikian, hasil penelitian menyimpulkan adanya pengaruh penerapan model 

snowball throwing terhadap hasil belajar IPA materi wujud benda di kelas IV 

SDN Koroncong. 

Rika Juwita, dkk. Juga melakukan penelitian tentang Snowball Throwing 

pada tahun 2018 dengan judul “Perbandingan Hasil Dan Minat Belajar Kimia 

Siswa Kelas X IPA Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Snowball 

Throwing Dan Talking Stick Pada Kurikulum-2013 di SMAN 10 

Kotabengkulu”. Berdasarkan penelitian ini data hasil belajar kimia siswa 

diperoleh dari nilai pretest dan nilai posttest dimana nilai rata-rata 

peningkatan hasil belajar kognitif untuk kelas snowball throwing dan kelas 

talking stick adalah 56,970 dan 45,606. Sedangkan minat belajar kimia siswa 
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pada kedua kelas memperoleh persentase sebesar 81,567% dan 75,373%. 

Hasil uji-t dengan taraf signifikan 5 % (α=0,05), maka didapatkan nilai untuk 

t-hitung > t-tabel yaitu 4,734 > 1,669 untuk hasil belajar dan 3,596 > 1,669 

untuk minat belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil dan minat belajar yang signifikan antara kelas X IPA di SMAN 10 Kota 

Bengkulu tahun ajaran 2017-2018 untuk kelas yang menerapkan model 

pembelajaran snowball throwing dengan kelas yang menerapkan model 

pembelajaran talking stick pada materi tata nama senyawa kimia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaida Lubis tahun 2018 dengan judul 

“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Materi Pecahan 

Dengan Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

Kelas IV SDN 168060 Kota Tebing Tinggi”. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa peningkatan hasil belajar pada pelajaran matematika materi pecahan 

dapat dilihat dari hasil pretest pada pra siklus dimana rata-rata perolehan 

siswa kelas IV adalah 56,87 dengan persentase ketuntasan kelas 25%. Pada 

siklus I meningkat dengan rata-rata kelas 64,37 dan persentase ketuntasan 

62,5%. Sedangkan pada siklus II rata-rata kelas mencapai 81,56 dengan 

persentase ketuntasan siswa 93,7%. . Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat 

meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran matematika materi pecahan 

siswa kelas IV SD Negeri 168060 kota Tebing Tinggi tahun pembelajaran 

2014/2015. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Ferdinandus Tamo Ama dan Setiawan Budi Sartati tahun 2018 dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Model Snowball Throwing pada 

Pokok Bahasan Penyelesaian Pertidaksamaan Kuadrat”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat, hal ini dapat dilihat dari 

persentase ketuntasan klasikal yaitu siklus I sebesar 54,3% meningkat pada 

siklus II 80%. Dari hasil siklus I dan siklus II mengalami peningkatan yang 

artinya semakin banyak siswa yang memperoleh nilai ≥65 (KKM). 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
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snowball throwing pada pokok bahasan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA Swasta Manda Elu. 

Hasil penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh Mudjianingsih 

tahun 2017 dengan judul “Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII.F 

SMP Negeri 33 Surabaya Pada Muatan Pelajaran IPS Materi Pranata Sosial 

dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) Penerapan model pembelajaran Snowball Throwing 

meningkatkan keaktifan siswa, 2) Ketuntasan hasil belajar siswa pada tes 

siklus I adalah 68,42%, untuk tes Siklus II ketuntasan meningkat menjadi 

100%, kriteria ketuntasan pada siklus II ini masuk dalam kategori Sangat 

Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggunaan model pembelajaran 

Snowball Throwing untuk muatan pelajaran IPS dapat meningkatkan hasil 

belajar pada muatan pelajaran IPS materi pranata sosial siswa kelas VIII F di 

SMPN 33 Surabaya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Asmarani pada tahun 2017 dengan 

judul “Pembelajaran Statistik Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Snowball Throwing untuk Meningkatkan Hasil Belajar di Kelas VII SMP 

Negeri 1 Singosari”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Statistik. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari skor nilai rata-rata yang diperoleh dari data awal, siklus I dan 

siklus II (71, 75, dan 80) dan ketuntasan belajar klasikal adalah 83,3%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing terhadap hasil 

belajar siswa kelas VII-E SMP Negeri 1 Singosari. 

Hasil penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh Bahriana Sinaga 

tahun 2017 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Snowball Throwing untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Snowball Throwing yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dilihat dari 

hasil analisis data pretest menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai 
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≥75 sebanyak 12 orang dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 46,15%. 

Pada pelaksanaan siklus I siswa yang memperoleh nilai ≥75 sebanyak 17 

orang dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 65,39%. Pada pelaksanaan 

siklus II siswa yang memperoleh nilai ≥75 sebanyak 23 orang dengan 

persentase ketuntasan belajar 88,46%. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada kelas III SD Negeri 

087695 Sibolga. 

Penelitian oleh Tiarbani Siregar pada tahun 2018 dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Kolaborasi Model Quantum Teaching 

dan Snowball Throwing Siswa Kelas VI SD Negeri 001 Rambah”. Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa dari hasil analis didapatkan bahwa hasil 

belajar siswa Kelas VII.3 mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus 

II, Hal ini dapat diketahui dari peningkatan nilai dari siklus -1 dengan rata-rata 

6,0 dan pada pelaksanaan tindakan siklus 2 meningkat menjadi 8,17. Hal ini 

menunjukkan bahwa Model Pembelajaran Quantum Teaching dan Snowball 

Throwing dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

muatan pelajaran IPS. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan teori belajar yang terdiri atas tiga macam teori, diantaranya teori 

belajar Beaviorisme, menurut Suprijono (2015; 17) menekankan arti penting 

bagaimana peserta didik membuat hubungan antara pengalaman dan perilaku, 

kemudian teori belajar Konstruktivisme menurut Suprijono (2015: 39) belajar 

bukan sekadar mempelajari teks-teks (tekstual), terpenting ialah bagaimana 

menghubungkan teks itu dengan kondisi nyata atau kontekstual, dan teori belajar 

Kognitif Suprijono (2015: 22) bahwa belajar adalah aktivitas yang melibatkan 

proses berpikir yang sangat kompleks. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses berpikir kompleks yang melibatkan pengalaman, materi/tekstual dan 

juga kondisi nyata/kontekstual agar tercapai keterkaitan konsep suatu materi 

pelajaran. 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS di SDN Gugus 

Ki Ageng Selo Kecamatan Klambu Grobogan pada kelas IV. Diperoleh beberapa 

masalah dalam pembelajaran dimana kurangnya minat belajar anak yang 

disebabkan oleh banyak faktor diantaranya minimnya fasilitas belajar, model 

pembelajaran yang digunakan guru belum variatif dan optimal sehingga suasana 

pembelajaran bersifat monoton tentang materi yang disampaikan. Kurangnya 

antusias siswa dalam pembelajaran IPS dikarenakan penyampaian pelajaran IPS 

yang cenderung text book oriented berisi banyak teori dan materi untuk dibaca  

dan dihafalkan membuat siswa jenuh. Kejenuhan siswa menimbulkan masalah 

dimana siswa menjadi kurang percaya diri ketika ingin menanyakan atau 

menyimpulkan suatu konsep karena tidak memahami materi, menurunkan minat 

siswa ketika belajar IPS di dalam kelas, dan menjadikan nilai kognitif siswa 

rendah di muatan pelajaran IPS. 

Berdasarkan teori dan permasalahan tersebut, diperlukan model 

pembelajaran yang tepat agar proses pembelajaran dapat optimal dengan 

menciptakan suasana belajar yang menarik yaitu melibatkan pengalaman 

siswa dan kondisi lingkungan dengan materi ajar. Abd Rahman (2017: 155) 

Prinsip pembelajaran dengan metode Snowball Throwing termuat di dalam 

prinsip pendekatan kooperatif yang didasarkan pada lima prinsip, yaitu; 

prinsip belajar siswa aktif (student active learning), belajar kerjasama 

(cooperative learning), pembelajaran partisipatorik, mengajar reaktif (reactive 

teaching), dan pembelajaran yang menyenangkan (joyfull learning). 

Kelebihan dari model Snowball Throwing yaitu siswa belajar dengan suasana 

hati yang senang, pembelajaran berlangsung ceria yang menimbulkan kesan 

pengalaman pembelajaran yang sulit dilupakan bagi siswa, semua siswa 

memiliki kesempatan dalam mengembangkan kemampuan berpikir, tidak 

memerlukan banyak media yang merepotkan guru tetapi pembelajaran tetap 

berkesan bagi siswa, dan proses pemahaman pembelajaran menjadi lebih 

efektif dan menyenangkan. “Microsoft Powerpoint adalah suatu software yang 

akan membantu menyusun sebuah presentasi yang efektif, professional dan juga 

mudah” (Astawan, 2013:84). Astawan (2013) juga menyatakan bahwa media 
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powerpoint akan membantu sebuah gagasan menjadi lebih menarik dan 

memiliki tujuan yang jelas apabila dipresentasikan. 

Dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dengan 

media powerpoint dalam pembelajaran akan membantu menyampaikan  materi 

dan konsep yang diajarkan kepada peserta didik. Berdasarkan teori tersebut, 

peneliti mengasumsikan bahwa model Snowball Throwing berbantuan media 

power point akan membuat siswa menjadi fokus, aktif, kreatif dalam proses 

pembelajaran. Melalui kerja kelompok dan bermain, siswa diarahkan untuk dapat 

menguasai materi yang disampaikan dengan baik sehingga hasil belajar IPS 

menjadi lebih baik. 
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Berikut adalah bagan alur kerangka berpikir: 
 
 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Hasil identifikasi masalah di kelas IV SDN 
Gugus Ki Ageng Selo Klambu Grobogaan 

Penelitian Eksperimen 

KELAS KONTROL KELAS EKSPERIMEN 

Pretest 

Hasil Pretest 

Treatment 

Pembelajaran IPS di kelas 

control sesuai dengan rencana 

guru kelas 

Pembelajaran IPS di kelas 

eksperimen dengan Model 

Snowball Throwing berbantuan 

media Power Point 

Posttest 

Membandingkan Hasil 

Pretest dan Posttest 

Model Snowball Throwing berbantuan media 

Powerpoint diasumsikan bahwa nilai posttest kelas 

eksperimen lebih tinggi dari nilai kelas kontrol 

Model Snowball Throwing berbantuan 

media Powerpoint diasumsikan efektif 

terhadap hasil belajar muatan IPS 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teoritis, kajian empiris dan kerangka berfikir 

tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H0: Model Snowball Throwing berbantuan media Powerpoint tidak efektif 

terhadap hasil belajar mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan 

pemanfaatan alam kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan. 

Ha: Model Snowball Throwing berbantuan media Powerpoint efektif terhadap 

hasil belajar mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam 

kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian menurut Lestari dan Yudhanegara (2017: 120) adalah 

keseluruhan perencaanaan yang dibutuhkan untuk menjawab penelitian dan 

mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang timbul selama proses penelitian. Desain 

penelitian juga menjadi strategi untuk mendapatkan data penelitian  yang 

kemudian digunakan untuk pengujian hipotesis dan mengontrol variabel yang 

berpengaruh dalam penelitian. 

Macam-macam desain penelitian berbeda-beda sesuai dengan metode dan 

jenis penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. 

Menurut Sugiyono (2016: 14) Metode penelitian kuantitatif adalah metode 

yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu, pada umumnya teknik pengambilan sampel secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Sehingga desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian 

eksperimen. 

 

3.1.1 Pendekatan 

Menurut Arikunto (2013: 156) terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat 

diambil peneliti dalam membuktikan hipotesis yang dirumuskan. Pemilihan 

pendekatan tergantung dari tujuan penelitian, waktu dan dana, subjek penelitian, 

dan minat peneliti. Menurut Arikunto (2013: 121) jenis pendekatan menurut 

timbulnya variabel ada dua yaitu, pendekatan non-eksperimen dan pendekatan 

eksperimen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektif 
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atau tidaknya perlakuan tertentu yang diterapkan pada kelas yang menjadi sampel 

penelitian. Sehinggapendekatan yang digunakan adalah pendekatan eksperimen. 

 

3.1.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  

eksperimen. Menurut Sugiyono (2016: 107) adalah penelitian yang mencari 

pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. Menurut Arikunto (2013: 9) penelitian eksperimen adalah metode 

yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua faktor yang 

secara sengaja dimunculkan oleh peneliti dengan cara menghilangkan faktor- 

faktor lain yang mengganggu. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji atau 

mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dan digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. 

Penelitian eksperimen memenuhi semua ketentuan untuk menguji hubungan 

sebab-akibat dan memiliki ciri khas tertentu. Kekhasan tersebut ditunjukkan oleh 

dua hal, pertama penelitian eksperimen menguji secara langsung pengaruh suatu 

variabel terhadap variabel lain, kedua penelitian eksperimen menguji hipotesis 

hubungan sebab-akibat. 

 

3.1.3 Desain Eksperimen 

 

Lestari dan Yudhanegara membagi desain eksperimen menjadi 4 macam yaitu: 

Pre-Experimental Design, True Experimental Design, Factorial Design, Quasi 

Experimental Design (Lestari dan Yudhanegara, 2017:121). Dalam penelitian 

khususnya terkait pendidikan/pembelajaran, desain Quasi Experimental 

merupakan desain yang dapat digunakan. Desain ini memiliki kelompok kontrol, 

tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 
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Menurut Lestari dan Yudhanegara (2017: 136) bentuk Quasi Experimental 

Design terbagi menjadi 4 macam desain. Penelitian ini menggunakan desain The 

Nonequivalent Pretest-Posttest Control Group Design. Sebelum melaksanakan 

penelitian dengan The Nonequivalent Pretest-Posttest Control Group Design 

kedua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberi  tes 

awal (pretest) dengan soal yang sama untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

selama pelaksanaan penelitian, pembelajaran di kelas kontrol tidak diberi 

perlakuan (menggunakan model pembelajaran sesuai rencana guru) sedangkan 

pembelajaran di kelas eksperimen diberi perlakuan berupa model pembelajaran 

Snowball Throwing berbantuan media powerpoint. Setelah beberapa pertemuan, 

kemampuan siswa diukur dengan memberikan tes akhir (posttest). Menurut 

Lestari dan Yudhanegara (2017: 139) soal posttest pada kelas eksperimen harus 

sama dengan soal posttest yang diberikan pada kelas kontrol. Soal pada tes 

posttest boleh sama dengan soal pretest yang dilakukan sebelumnya. Kemudian 

membandingkan hasil pretest dan posttest pada masing-masing kelompok. 

 

Gambar 3.1 The Nonequivalent Pretest-Posttest Control Group Design 
 

Keterangan: 

O1: pretest untuk mengukur kemampuan awal kelas eksperimen 

O3: pretest untuk mengukur kemampuan awal kelas kontrol 

X : treatment, penerapan model Snowball Throwing berbantuan media 

powerpoint pada mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam 

O2: posttest untuk mengukur kemampuan akhir kelas eksperimen 

O4 : posttest untuk mengukur kemampuan akhir kelas kontrol 

(Lestari dan Yudhanegara, 2017: 139) 

  

O1 

O3 

X O2 

O4 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pada umumnya penelitian dengan jenis eksperimen dilakukan dengan 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan Snowball Throwing berbantuan media 

powerpoint sebanyak 4 kali pertemuan. Akan tetapi, penelitian ini dilaksanakan 

saat memasuki masa pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga mempengaruhi 

waktu pelaksanaan pembelajaran untuk penelitian jenis eksperimen. 

Sesuai dengan TOR Standar Minimal Pelaksanaan Skripsi Jurusan PGSD 

FIP UNNES Selama Masa Kuliah Daring (Covid-19) yang dikeluarkan pada 

tanggal 27 April 2020 jenis penelitian Eksperimen pada tahap Pengambilan 

Data Belum Lengkap memuat bahwa mahasiswa dengan penelitian eksperimen 

dianggap cukup apabila peneliti telah melakukan treatment minimal 2 

pertemuan di kelas eksperimen dan 2 pertemuan di kelas kontrol. 

 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Gugus Ki Ageng Selo Kecamatan Klambu 

Grobogan dengan rincian alamat sebagai berikut: 

1. SDN 1 Jenengan beralamat Jl. Raya Purwodadi-Kudus KM. 15, Jenengan, 

Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 

2. SDN 2 Jenengan beralamat Jl. Raya Purwodadi-Kudus KM. 15, Taban, 

Jenengan, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester gasal tahun pelajaran 2020/2021 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. November 2019-Januari 2020 

Kegiatan yang dilakukan pada bulan November 2019 sampai dengan bulan 

Januari 2020 meliputi: melakukan pra penelitian, pengajuan identifikasi masalah, 

penyusunan proposal penelitian, penyusunan kisi-kisi instrumen, penyusunan 

instrumen, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta konsultasi dan 

izin tempat pelaksanaan penelitian. 
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2. Januari - Juli 2020 

Kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari 2020 meliputi: uji coba 

instrumen di luar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah mendapat hasil dari 

uji coba instrumen, peneliti menganalisis butir soal yang memenuhi taraf 

kesukaran, daya pembeda, validitas serta reliabilitas. Kemudian pada bulan Juli 

2020 butir soal yang memenuhi syarat kemudian dipakai untuk pretest dan 

posttest pada kedua kelompok. Selanjutnya, pemberian perlakuan pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sebanyak dua kali pertemuan. Kelompok 

eksperimen yaitu dengan menerapkan model Snowball Throwing berbantuan 

media powerpoint, sedangkan kelompok kontrol menggunakan model sesuai 

rencana guru yaitu Direct Instruction. Setelah pemberian perlakuan pada kedua 

kelompok, kemudian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberi posttest. 

3. Agustus 2020 

Kegiatan yang dilakukan pada bulan Agustus 2020 meliputi: tahap analisis 

data dan penyusunan laporan penelitian. Analisis data meliputi analisis data awal 

dan analisis data akhir. Analisis data awal yaitu dengan melakukan uji normalitas 

dan uji homogenitas, sedangkan analisis data akhir yaitu dengan melakukan uji 

hipotesis yaitu untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, analisis uji gain 

untuk mengetahui peningkatan hasil pretest dan posttest, serta teknik analisis data 

deskriptif untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

 

Alur pelaksanaan penelitian digambarkan dalam bentuk diagram, langkah- 

langkah penelitian meliputi beberapa tahap, yaitu: 
 

 

Bagan 3.1 Prosedur Penelitian 

Instrumen valid dan reliabel 

Pretest kelas kontrol Pretest kelas eksperimen 

Model pembelajaran sesuai rencana guru Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Posttest kelas kontrol Posttest kelas eksperimen 

Menganalisis data 

Pembahasan hasil penelitian 

Simpulan dan saran 

Identifikasi masalah di SDN Gugus Ki Ageng Selo Kabupaten Grobogan 

 
Model pembelajaran Direct Instruction belum optimal 

Hasil belajar IPS yang belum optimal 

Merumuskan masalah 

Menentukan landasan teori 

Merumuskan hipotesis 

Mengumpulkan data 

Menentukan populasi 

dan sampel 

Menyusun instrumen 

penelitian 

Uji coba instrumen 
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Alur prosedur penelitian : 

1. Melakukan pra penelitian di SDN Gugus Ki Ageng Selo Kecamatan 

Klambu Grobogan untuk menemukan masalah sehingga peneliti dapat 

menemukan masalah yang ada di SDN Gugus Ki Ageng Selo 

Kecamatan Klambu Grobogan. 

2. Peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam 

pembelajaran di kelas IV. Dari beberapa masalah yang ada di kelas IV 

SDN Gugus Ki Ageng Selo Kecamatan Klambu Grobogan, kemudian 

peneliti melakukan identifikasi dan pembatasan masalah berupa 

penggunaan model pembelajaran Talking Stick dan media gambar yang 

pelaksanaannya belum optimal. 

3. Membuat rumusan masalah dari permasalahan yang telah diidentifikasi 

dan dibatasi. Rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. 

4. Rumusan masalah yang ada dijawab menggunakan berbagai teori dari 

buku maupun jurnal yang sesuai dengan variabel penelitian. 

5. Membuat hipotesis penelitian berdasarkan teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian. 

6. Membuktikan hipotesis penelitian yang telah disusun dengan cara 

melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada siswa 

kelas IV di SDN Gugus Ki Ageng Selo Kecamatan Klambu Grobogan 

sebagai populasi dalam penelitian. Kemudian, dilakukan pemilihan 

sampel yaitu siswa kelas IV SDN 1 Jenengan, siswa kelas IV SDN 2 

Jenengan, dan siswa kelas IV SDN Wandankemiri. Pengambilan sampel 

dilakukan secara acak setelah data awal populasi dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

7. Menyusun instrumen penelitian yang meliputi kisi-kisi instrumen 

penelitian, silabus, RPP, dan lembar observasi aktivitas siswa. 

8. Melakukan pengujian instrumen tes soal uji coba pada siswa kelas V 

SDN Wandankemiri. Setelah dilakukan tes uji coba, peneliti melakukan 

penghitungan validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda. 

Berdasarkan hasil perhitungan, soal yang layak pakai digunakan peneliti untuk 
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soal pretest dan soal posttest. 

9. Memberikan pretest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa kelas IV. 

10. Melakukan penelitian di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol 

tetap menggunakan model awal sesuai rencana guru yaitu Direct Instruction 

karena tidak diberikan perlakuan, sedangkan kelas eksperimen diberikan 

perlakukan dengan menerapkan model Snowball Throwing berbantuan media 

powerpoint. 

11. Memberikan posttest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen.  

12. Menganalisis data penelitian dengan menggunakan statistik untuk menjawab 

rumusan masalah. 

13. Menyajikan data hasil analisis dan membuat pembahasan dengan 

memberikan penjelasan terhadap data-data yang telah disajikan. 

14. Membuat simpulan berdasarkan data yang telah terkumpul dan membuat 

saran berdasarkan simpulan hasil penelitian. 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sudjana (2005: 6) Populasi adalah seluruh anggota dalam suatu 

kumpulan yang ingin dipelajari sifat-sifatnya dan diukur karakteristiknya dalam 

bentuk kuantitatif atau kualitatif. Sugiyono (2016: 117) menjelaskan bahwa 

populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Populasi tidak hanya orang, tetapi juga 

objek dan benda alam lainnya. Populasi bukan sekadar jumlah subjek atau objek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh 

subjek atau objek itu. Arikunto (2013: 173) berpendapat bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. 
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Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi 

adalah sekumpulan manusia, benda, maupun keadaan dengan syarat tertentu yang 

telah ditetapkan oleh peneliti sebagai subjek atau objek penelitian yang akan 

diteliti karakteristiknya untuk memberikan suatu jawaban dan kesimpulan akhir 

dari suatu penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Gugus Ki 

Ageng Selo Kecamatan Klambu Grobogan yang terdiri atas 11 sekolah, dengan 

penjabaran sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Data siswa kelas IV di SDN Gugus Ki Ageng Selo 

Kecamatan Klambu Grobogan 

No. Nama Sekolah Jumlah Siswa 

1. SDN 1 JENENGAN 23 

2. SDN 2 JENENGAN 25 

3. SDN WANDANKEMIRI 19 

4. SDN 1 TERKESI 12 

5. SDN 2 TERKESI 38 

6. SDN 3 TERKESI 29 

7. SDN 1 MENAWAN 27 

8. SDN 2 MENAWAN 17 

9. SDN 3 MENAWAN 26 

10. SDN 1 KLAMBU 27 

11. SDN 2 KLAMBU 22 

JUMLAH 265 

 

Populasi tersebut diuji kesetaraan melalui uji normalitas dan homogenitas 

sebagai satu kesatuan populasi karena terdapat beberapa persamaan yaitu: (1) 

memiliki latar belakang pengetahuan yang sama; (2) materi yang diajarkan sama; 

(3) mempunyai fasilitas sekolah yang sama. Berdasarkan hasil uji homogenitas 
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dan uji normalitas pada data awal populasi, diketahui bahwa data dari masing-

masing sekolah berdistribusi normal dan homogen. 

 

3.4.2 Sampel 

Menurut Arikunto (2013:174) juga berpendapat  bahwa sampel adalah wakil 

populasi yang ingin diteliti. Sampel yang diambil dari populasi harus 

representative (Sugiyono: 2016: 118). Lestari dan Yudhanegara (2017: 101) 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat pada populasi. 

Menurut Sudjana (2005: 6) sampel adalah sebagian subjek yang diambil dari 

jumlah populasi. 

Berdasarkan pendapat ahli mengenai sampel, dapat disimpulkan bahwa 

sampel adalah wakil dari populasi yang diambil untuk diteliti atau menjadi objek 

penelitian. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif (dapat mewakili 

populasi).  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive Sampling. Hal ini didasarkan bahwa teknik pengambilan sampel, tidak 

semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Menurut Arikunto (2013: 183) Purposive Sampling dipilih tidak 

berdasarkan random, daerah, atau strata, namun berdasarkan pertimbangan atau 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Menurut Sugioyono (2016: 124) Purposive 

Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam teknik Purposive Sampling 

beragam dan tergantung pada kebutuhan dari penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam penelitian ini, penentuan sampel didasarkan atas kebutuhan 

penelitian eksperimen dengan kriteria diantaranya: (1) memiliki latar belakang 

pengetahuan yang sama; (2) materi yang diajarkan sama; (3) mempunyai fasilitas 

sekolah yang sama; (4) letak sekolah yang sama yaitu di tepi jalan raya; (5) jarak 

antara sekolah yang menjadi kelompok kontrol dan sekolah yang menjadi 

kelompok eksperiman kurang dari 3KM; (6) usia guru kelas yang sama;  dan (7) 

status guru kelas yang sama yaitu memiliki gelar S-1 PGSD dan PNS. 
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Kriteria tersebut digunakan dalam penentuan sampel penelitian yaitu SDN 

Wandankemiri sebagai kelompok uji coba instrumen soal pretest dan posttest , 

SDN 1 Jenengan sebagai kelompok yang diberikan perlakuan atau kelompok 

eksperimen, dan SDN 2 Jenengan sebagai kelompok yang tidak diberi perlakuan 

atau kelompok kontrol. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2013:161) menjelaskan bahwa variabel adalah objek 

penelitian atau sesuatu yang menjadi titik fokus suatu penelitian. Pendapat lain 

Sugiyono (2016: 60) variabel adalah semua hal yang memiliki bentuk apapun 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga informasi tentang hal 

tersebut kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

Menurut Karlinger (dalam Sugiyono, 2016: 3) variabel adalah suatu sifat 

yang dapat diambil nilainya dan akan dipelajari dalam penelitian. Pendapat lain 

dalam Sugiyono (2016: 3) tentang devinisi variabel, menurut Kidder (1981) 

variabel adalah suatu kualitas dimana peneliti mempelajari dan menarik 

kesimpulan dari hal tersebut. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel 

penelitian adalah suatu gejala-gejala atau segala sesuatu yang menjadi fokus 

perhatian atau pengamatan peneliti serta mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu variabel bebas atau 

independent variable (X) dan variabel terikat atau dependent variable (Y). 

 

3.5.1 Variabel Bebas/Independent Variable (X) 

Sugiyono (2016: 61) menyatakan “variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat”. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Snowball 

Throwing berbantuan media powerpoint. 
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3.5.2 Variabel Terikat/Dependent Variable (Y) 

“Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas” (Sugiyono, 2016: 61). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini memliki dua definisi operasional variabel yaitu model Snowball 

Throwing berbantuan media Powerpoint dan hasil belajar muatan pelajaran IPS 

siswa kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Kecamatan Klambu Kabupaten 

Grobogan yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 
 

Variabel 
Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Jenis 

Data 

Model  

pembelajaran 

Snowball 

Throwing 

berbantuan 

media 

Powerpoint 

Suprijono (2015: 

128) mengatakan model 

pembelajaran Snowball 

Throwing merupakan 

model pembelajaran yang 

menggunakan kerja tim 

dan terdapat unsur 

permainan didalamnya. 

Program powerpoint 

menurut Asyhar 

(2012:186) yaitu salah 

satu software yang 

dirancang khusus agar 

dapat menampilkan 

program multimedia 

dengan menarik, mudah 

dalam pembuatan dan 

penggunaan. 

Langkah-langkah 

pembelajaran dengan 

model Snowball 

Throwing berbantuan 

media Powerpoint yaitu: 

1. Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

dan menyiapkan bola 

salju. 

2. Siswa diberikan 

penjelasan materi 

secara singkat oleh 

guru tentang kegiatan 

ekonomi dan 

pemanfaatan alam 

melalui bantuan media 

powerpoint. 

3. Guru membentuk 

kelas menjadi 

beberapa kelompok 

kecil. 

Ordinal 
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4. Guru meminta setiap 

perwakilan kelompok 

menjelaskan materi 

kepada anggota 

kelompoknya. 

5. Setiap kelompok 

diminta membuat 

pertanyaan di kertas 

kecil dan 

memasukkannya ke 

dalam bola. 

6. Guru menginstruksi 

siswa untuk 

melemparkan bola 

kepada kelompok lain. 

7. Siswa yang 

menangkap bola 

mengambil pertanyaan 

dari dalam bola dan 

mendiskusikannya 

bersama kelompok. 

8. Siswa yang mendapat 

bola maju 

mempresentasikan 

jawaban. 

9. Siswa bersama guru 

membuat kesimpulan 

atas pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

Hasil Belajar 

IPS materi 

kegiatan 

ekonomi dan 

pemanfaatan 

alam. 

Susanto (2016: 5-

11) juga menyatakan 

hasil belajar merupakan 

perubahan yang terjadi 

pada diri siswa. 

Hasil belajar meliputi 

pemahaman konsep 

(aspek kognitif), 

keterampilan proses 

(aspek psikomotorik), 

dan sikap siswa (aspek 

Indikator hasil 

belajar dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Menguraikan 

perkembangan 

kegiatan ekonomi. 

2. Menjelaskan kondisi 

lingkungan suatu 

daerah. 

3. Menentukan jenis 

pekerjaan yang ada di 

Interval 
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afektif). suatu daerah. 

4. Memerinci macam-

macam  kegiatan 

ekonomi. 

5. Mengaitkan berbagai 

pekerjaan dalam 

kegiatan ekonomi di 

lingkungan sekitar. 

6. Mengategorikan 

berbagai jenis bidang 

pekerjaan dalam 

kegiatan ekonomi. 

7. Menganalisis berbagai 

pekerjaan yang 

berkaitan dengan 

keunikan bidang 

ekonomi suatu daerah. 

Aktivitas 

Belajar 

Diedrich dalam 

(Hamalik, 2015) 

mengklasifikasikan 

aktivitas siswa sebagai 

berikut: (1) kegiatan 

visual, yaitu melihat 

gambar, membaca, atau 

bermain; (2) kegiatan 

lisan yaitu bertanya dan 

mengemukakan fakta; (3) 

kegiatan mendengarkan 

yaitu mendengarkan 

penyajian bahan dan 

diskusi kelompok; (4) 

kegiatan menulis yaitu 

merangkum, mengerjakan 

tes, dan menulis 

karangan; (5) Kegiatan 

menggambar yaitu 

membuat grafik, peta, 

dan pola; (6) kegiatan 

metrik yaitu 

menyelenggarakan 

Aktivitas belajar 

siswa dalam penelitian 

ini yaitu aktivitas belajar 

siswa saat pembelajaran 

di kelas eksperimen 

dengan menggunakan 

model Snowball 

Throwing, diantaranya: 

1. Menanggapi penyajian 

informasi yang 

diberikan guru 

2. Memperhatikan media 

powerpoint tentang 

kegiatan ekonomi dan 

pemanfaatan alam 

3. Berkelompok 

mempelajari kembali 

materi yang 

disampaikan 

4. Melakukan 

pembelajaran dengan 

permainan Snowball 

Throwing 

Ordinal 
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permainan, menari, dan 

melakukan percobaan; (7) 

kegiatan mental yaitu 

memecahkan masalah, 

membuat keputusan, dan 

mengingat; (8) kegiatan 

emosional yaitu tenang, 

gembira, bersemangat, 

dan gugup. 

5. Kemampuan siswa 

menjawab pertanyaan 

yang didapatkan 

6. Bersemangat dalam 

mengikuti permainan 

7. Kemampuan 

menyampaikan 

pendapat 

8. Membuat simpulan 

bersama 

9. Melaksanakan penutup 

 

3.7 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

3.7.1.1 Tes 

Menurut Arikunto (2013: 193) tes adalah beberapa pertanyaan, latihan, atau alat 

lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, dan 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Pengumpulan 

data melalui teknik tes dilakukan dengan memberikan instrumen tes yang terdiri 

dari seperangkat pertanyaan/soal untuk memperoleh data mengenai kemampuan 

siswa pada aspek kognitif (Lestari dan Yudhanegara, 2017: 232). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tes 

adalah alat ukur atau instrument pengukuran yang diberikan kepada seseorang 

untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dan untuk mengetahui data 

tentang suatu karakteristik atau ciri dari individu atau kelompok. 

Dalam penelitian ini teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

IPS siswa kelas IV pada materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. 

Terdapat 3 macam hasil tes tertulis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

data studi pendahuluan atau pra riset hasil belajar PTS siswa yang digunakan 

untuk menentukan homogenitas sampel, tes sebelum penerapan penelitian yaitu 

pretest di kelas kontrol dan kelas eksperimen yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa, dan tes yang dilakukan diakhir penelitian yaitu posttest 
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yang dilakukan di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jenis tes pretest dan 

posttest yang digunakan pada penelitian ini yaitu tes tertulis berbentuk pilihan 

ganda sebanyak 25 butir soal. Hasil tes pretest dan posttest digunakan sebagai 

acuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Snowball Throwing. 

 

3.7.1.2 Observasi 
 

Menurut Sugiyono (2016: 203) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu 

besar. Arikunto (2013: 272) menyatakan bahwa dalam penggunaan metode 

observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau 

blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi butir-butir 

tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Menurut Lestari dan Yudhanegara (2017: 238) observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan di lapangan. Pengamatan dilakukan dengan mencatat dan 

menganalisis hal-hal yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

observasi adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan 

melakukan pengamatan terhadap suatu gejala atau kegiatan secara langsung. 

Bentuk observasi dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur. Menurut 

Sugiyono (2016: 205) “observasi terstruktur adalah observasi yang dirancang 

secara sistematis, tentang hal yang akan diamati, waktu dan lokasi pengamatan”. 

Pada penelitian ini kegiatan observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran di 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Teknik observasi terstruktur ini digunakan 

untuk mengetahui aktivitas belajar siswa di kelas kontrol yang menggunakan 

model sesuai rencana guru yaitu Direct Instruction dan aktivitas belajar siswa di 

kelas eksperimen yang menggunakan model Snowball Throwing berbantuan 

media powerpoint sehingga dapat diketahui adanya peningkatan aktivitas siswa. 
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3.7.1.3 Dokumentasi 

Arikunto (2013: 201) menyatakan bahwa dalam melakukan metode dokumentasi 

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi 

merupakan catatan tentang peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016: 

329). Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

melalui observasi. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik 

dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data 

dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau catatan peristiwa yang sudah 

berlalu, baik yang berbentuk tulisan, gambar, buku, dan sebagainya. 

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

daftar nama siswa, jumlah siswa, dan data nilai Penilaian Tengah Semester (PTS) 

genap pada muatan pelajaran IPS di kelas IV Gugus Ki Ageng Selo Kecamatan 

Klambu Grobogan. 

 

3.7.1.4 Wawancara 

Lestari dan Yudhanegara (2017: 238) juga menjelaskan tentang wawancara 

sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara 

yang dilaksanakan bisa berupa wawancara terstruktur ataupun wawancara tidak 

terstruktur. Menurut Sugiyono (2016:194) wawancara digunakan sebagai cara 

untuk mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan mengetahui hal dari 

narasumber secara mendalam. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Dalam 
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mengajukan pertanyaan kepada responden, peneliti melakukan tanya jawab secara 

langsung (tatap muka) dengan responden. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. 

“Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yang artinya peneliti 

tidak memakai pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk 

pengumpulan datanya” (Sugiyono, 2016: 197). Teknik wawancara digunakan 

peneliti untuk memperoleh data studi pendahuluan atau pra riset. Peneliti 

melakukan wawancara dengan guru-guru di SDN Gugus Ki Ageng Selo mengenai 

proses pembelajaran di kelas IV dan masalah-masalah yang muncul dalam 

pembelajaran. 

 

3.7.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam suatu penelitian (Lestari dan Yudhanegara, 2017: 163). Sebelum alat 

ukur digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data, alat ukur terlebih 

dahulu dibakukan dalam sebuah proses uji coba sehingga alat ukur mempunyai 

ciri tertentu untuk menghasilkan data yang akurat dan andal. 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi berbagai rancangan pembelajaran 

yang berupa kisi-kisi instrumen penelitian, penggalan silabus, RPP, kisi-kisi soal 

tes hasil belajar, soal tes hasil belajar, dan lembar pengamatan aktivitas siswa. 

 

3.7.2.1 Uji Validitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2016: 348) Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut 

dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat. Validitas adalah valid 

artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan atau 

kevalidan suatu instrumen (Arikunto, 2013: 211). Menurut Lestari dan 

Yudhanegara (2017: 90) Validitas instrumen adalah tingkat ketepatan suatu 

instrumen untuk mengukur sesuatu yang harus diukur. 

Instrumen penelitian ini berbentuk tes sehingga harus memenuhi validitas 

konstruk dan validitas isi. Validitas internal instrumen yang berupa tes harus 
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memenuhi validitas konstruksi (construct validity) dan validitas isi (content 

validity). Sugiyono, (2016: 177) Validitas konstruk dilaksanakan melalui 

konsultasi ahli. Sedangkan untuk validitas isi dilakukan dengan membuat 

perbandingan antara isi instrument dan materi ajar. Pengujian lebih lanjut setelah 

dikonsultasikan dengan ahli, instrument tes diujicobakan serta dianalisis melalui 

analisis item (Sugiyono, 2016: 183) 

Uji validitas isi dalam penelitian ini menggunakan cara dengan 

membandingkan isi instrument yang dibuat dengan materi ajar. Instrument 

tersebut adalah kisi-kisi instrument, RPP, dan soal pilihan ganda muatan IPS 

materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Instrument penelitian 

dikonsultasikan dengan ahli untuk diuji validitasnya, kemudian diujicobakan di 

kelas uji coba dan dianalisis setiap soalnya. 

Untuk menguji validitas butir soal menggunakan rumus korelasi point 

biserial. Adapun rumus korelasi point biserial yaitu: 

𝑟𝑝𝑏𝑖 =
𝑀𝑝 − 𝑀𝑡

𝑆𝑡
√

𝑝

𝑞
 

 

Keterangan:  

𝑟𝑝𝑏𝑖  = koefisien korelasi biserial 

𝑀𝑝  = rata-rata skor dari subyek yang menjawab benar item bagi item yang 

dicari validitasnya 

𝑀𝑡  = rata-rata skor total 

𝑆𝑡  = standar deviasi dari skor total proporsi 

p = proporsi siswa yang menjawab benar 

q = proporsi siswa yang menjawab salah (q =1 – p)  

(Arikunto, 2015: 93) 

Jika rpbi > rtabel dan α = 5% maka alat ukur dikatakan valid. Hasil 

perhitungan dengan korelasi point biserial dapat dikonsultasikan ke Tabel r hasil 

korelasi product moment. Instrumen tes penelitian yang dipakai dalam uji coba 

berjumlah 60 soal yaitu 60 butir berupa soal pilihan ganda. Instrumen tes diuji 

cobakan kepada siswa kelas IV SD N Wandankemiri. Penghitungan skor pada 
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soal pilihan ganda mendapatkan skor 1 untuk yang menjawab benar dan skor 0 

yang menjawab salah. rhitung didapatkan dari hasil perhitungan korelasi biserial, 

selanjutnya rtabel didapatkan dari n=18 dan taraf signifikan 5% sehingga diperoleh 

rtabel yakni 0,456. Jika rhitung>rtabel maka dapat dinyatakan instrumen soal valid, 

sebaliknya jika rhitung<rtabel maka dapat dinyatakan instrumen soal valid. Soal yang 

memenuhi kriteria valid akan digunakan untuk soal pretest dan soal posttest pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen.  

Setelah dilaksanakan uji coba di kelas IV SDN Wandakemiri, perlu 

diketahui validitas soal sehingga diperoleh hasil seperti yang terlihat pada Tabel 

3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Uji Coba dilakukan dengan berbantuan program 

Microsoft Excel 2010 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Uji Coba 
 

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah Kesimpulan 

Valid 3, 6, 7, 10, 14, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 

31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 47, 48, 51, 

54, 55, 57, 59, 60. 

26 Dipakai 

Tidak 

Valid 

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 35, 

38, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 

56, 58. 

34 Dibuang 

 

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh 26 soal valid dan 34 soal tidak 

valid. Soal yang valid merupakan soal yang selanjutnya digunakan untuk 

pertimbangan soal pretest dan posttest di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2015: 100), suatu tes dapat dinyatakan memiliki kepercayaan 

tinggi jika hasil tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. “Reliabilitas suatu 

instrumen adalah ketetapan instrumen bila diberikan pada subjek yang sama, 
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meskipun oleh orang, waktu maupun tempat yang berbeda, maka akan tetap 

memberikan hasil yang sama” (Lestari dan Yudhanegara, 2017: 206). 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas 

adalah ketetapan instrumen apabila diberikan kepada orang yang berbeda dan 

dilakukan secara berkali-kali maka akan tetap menunjukkan hasil yang sama. 

Instrumen tes pada penelitian ini diuji secara internal reliabilitas. Instrumen 

berupa soal pilihan ganda dan menggunakan skor (1 dan 0) menggunakan 

instrumen skor dekrit yang mana skor jawabannya hanya ada dua, yaitu 1 (satu) 

dan 0 (nol), jawaban yang benar diberi skor satu (1) sedangkan skor yang salah 

diberi skor nol (0). Soal pilihan ganda tersebut dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen sekali pada kelas uji coba, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu, Sugiyono, (2016: 185). Maka  untuk mengetahui 

reliabilitas data penelitian ini menggunakan teknik Internal Consistency dengan 

rumus dari Kuder Richardson 20 (KR-20). Adapun rumus KR-20 sebagai berikut: 

r11 = 
𝑛

(𝑛−1)
{

S2 ∑ 𝑝𝑞

𝑆2
} 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

N = banyaknya item 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

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

∑ 𝑝𝑞 = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

𝑆2 = standar deviasi dari tes (standar deviasi) 

(Arikunto, 2015:115) 

Hasil perhitungan 𝑟11dikonsultasikan pada table r produk moment 

dengan dk = N-1, dengan signifikan 5%. Jika 𝑠ignifikan 5 %. Jika rhitung 

maka butir soal reliabel. 

Menurut Arikunto (2015:89), hasil perhitungan reliabilitas dapat 

diklasifikasikan berdasarkan kriteria yaitu: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi 
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Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 : sangat rendah 

Instrumen penelitian ini berupa tes tertulis berbentuk pilihan ganda 

sebanyak 60 butir soal yang telah diuji pada siswa kelas IV SDN Wandankemiri. 

Siswa yang menjawab soal dengan benar memperoleh skor 1 dan siswa yang 

menjawab dengan salah memperoleh skor 0. Hasil perhitungan didapatkan dari 

jawaban benar memperoleh skor 1 jawaban salah memperoleh skor 0. rhitung 

didapat dari perhitungan KR-20  Kuder  Richardson,  sedangkan  rtabel  didapat  

dari perhitungan n=18 dengan taraf signifikan 5% sehingga diperoleh rtabel 

diperoleh 0,456. Jika  rhitung  >  rtabel  maka  instrumen  dinyatakan  reliabel. 

Menurut Guilford (1956) dalam Lestari & Yudhanegara (2017:206) Soal yang 

dinyatakan reliabel akan digunakan sebagai soal pretest dan posttest. 

Adapun hasil analisis reliabilitas soal uji coba dilakukan dengan berbantuan 

program Microsoft Excel 2010 disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Uji Coba 
 

N rhitung rtabel Simpulan Kriteria 

18 0,911 0,456 Reliabel Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh bahwa rhitung>rtabel atau 

0,911>0,456 sehingga instrumen dikatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas 

Sangat Tinggi. 

 

3.7.2.3 Uji Tingkat Kesukaran 

Setelah memenuhi validitas dan reliabilitas perlu adanya keseimbangan dari 

tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya 

soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat 

kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam 

menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. 
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Analisis soal dalam tes bertujuan untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik 

dan soal yang tidak baik. “Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

atau tidak terlalu sukar” (Arikunto, 2015: 222). Bilangan yang menunjukkan sukar 

dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal digunakan rumus sebagai berikut: 

P=
𝐵

𝐽𝑠
 

Keterangan: 

P = indeks atau taraf kesukaran untuk tiap soal 

B = banyaknya siswa yang benar setiap butir soal 

Js = banyaknya siswa yang memberikan jawaban soal 

(Arikunto, 2015: 223) 

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh maka 

semakin sulit soal tersebut dan sebaliknya. Kriteria indeks kesukaran soal yang 

digunakan yakni sebagai berikut. 

0,00 sampai 0,30 = soal kategori sukar 

0,31 sampai 0,70 = soal kategori sedang 

0,71 sampai 1,00 = soal kategori mudah 

(Arikunto, 2015: 225) 

Setelah dilaksanakan uji coba dan perhitungan taraf kesukaran soal, 

diperoleh hasil seperti yang terlihat pada Tabel 3.5 Hasil uji taraf kesukaran soal 

dilakukan dengan berbantuan program Microsoft Excel 2010 disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.5 Hasil Uji Taraf Kesukaran Instrumen Uji Coba 

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah 

Sukar 6, 15, 23 3 

 
Sedang 

1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 21, 22, 26, 31, 32, 35, 37, 40, 

43, 44, 46, 49, 51, 55, 57, 59. 

 
24 

 

Mudah 
3, 4, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 

30, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 
54, 56, 58, 60. 

 

33 
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Berdasarkan hasil analisis taraf kesukaran soal uji coba kelas IV di SDN 

Wandankemiri, diperoleh 33 soal dengan kriteria mudah, 24 soal dengan kriteria 

sedang, dan 3 soal dengan kriteria sukar. 

 

3.7.2.4 Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (2015: 226) daya pembeda adalah kemampuan soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Kurniawan (2015: 5) menjelaskan analisis daya pembeda 

memiliki tujuan untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa 

yang sudah menguasai kompetensi dan yang belum menguasai kompetensi.  

Indeks daya pembeda dihitung atas dasar pembagian kelompok menjadi dua 

bagian, yaitu kelompok atas yang merupakan kelompok peserta tes yang 

berkemampuan tinggi dengan kelompok bawah yang merupakan kelompok 

peserta tes yang berkemampuan rendah. Besarnya daya pembeda ditunjukkan 

dengan indeks diskriminasi 0,1 sampai dengan 1,00. 

 

Gambar 3.2 Indeks Daya Pembeda 
 

 
Daya pembeda soal uji coba dihitung menggunakan rumus indeks 

diskriminasi sebagai berikut: 

 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= PA-PB 

(Arikunto, 2015: 228) 

  

-1,00 

daya 

pembeda 

negatif 

0,00 

daya 

pembeda 

rendah 

1,00 

daya 

pembeda 

tinggi 
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Keterangan: 

D = daya pembeda 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

Untuk menafsirkan hasil perhitungan dapat dilihat melalui klasifikasi daya 

pembeda berikut: 

Tabel 3.6 Klasifikasi Daya Pembeda 

 

Keterangan Kriteria 

0,00<Dp≤0,20 Jelek (poor) 

0,20<Dp≤0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40<Dp≤0,70 Baik (good) 

0,70<Dp≤1,00 Baik sekali (excellent) 

D bernilai negatif Tidak baik 

(Arikunto, 2015: 232) 

Berdasarkan hasil analisis daya pembeda soal uji coba kelas IV di SDN 

Wandankemiri, dari 60 soal diperoleh 8 soal dengan kriteria baik sekali, 21 soal 

dengan kriteria baik, 9 soal dengan kriteria cukup, 4 soal dengan kriteria tidak 

baik, dan 18 soal dengan kriteria jelek. Hasil uji daya pembeda instrumen 

disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.7 Hasil Uji Daya Pembeda Instrumen Uji Coba 

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah 

Baik Sekali 10, 25, 29, 37, 39, 40, 41, 55. 8 

Baik 
3, 6, 7, 14, 20, 22, 26, 30, 31, 32, 36, 47, 48, 

51, 54, 57, 59, 60. 
21 

Cukup 1, 2, 5, 8, 18, 19, 34, 43, 45. 9 

Jelek 
4, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 27, 35, 38, 

44, 49, 52, 53, 56. 
18 

Tidak Baik 23, 28, 46, 58. 4 

 

Berdasarkan analisis validitas, reliabilitas, taraf  kesukaran daya pembeda, 

maka soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal yang termasuk 

kategori layak dengan kriteria valid dan reliabel. Soal yang digunakan memiliki 

tiga tingkat kesukaran yaitu soal dengan kriteria sukar, sedang dan mudah. Daya 

pembeda soal yang digunakan yaitu baik dan cukup. Dari hasil perhitungan 

diperoleh soal yang layak dipakai sebanyak 26 soal, sedangkan soal yang tidak 

layak pakai sebanyak 34 soal. Soal yang layak pakai kemudian digunakan  untuk 

soal pretest dan posttest pada siswa kelas IV di SDN 1 Jenengan dan SDN 2 

Jenengan. Hasil analisis kelayakan instrumen uji coba disajikan pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 3.8 Hasil Uji Analisis Kelayakan Instrumen Uji Coba 

Kategori Nomor Butir Soal Jumlah 

Layak 3, 6, 7, 10, 14, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 36, 

37, 39, 40, 41, 47, 48, 51, 54, 55, 57, 59, 60 
26 

Tidak Layak 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 

23, 24, 27, 28, 34, 35, 38, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 

53, 56, 58. 

34 

 

  



 

101  

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen, apakah memiliki kesamaan varians atau tidak dan apakah kedua 

kelompok memiliki perbedaan nilai rata-rata yang signifikan atau tidak. 

Pada penelitian ini, data awal yang digunakan adalah nilai pretest dari kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Setelah peneliti mendapatkan data nilai pretest 

siswa, kemudian data tersebut diuji menggunakan uji prasyarat yang  terdiri atas 

uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Menurut Priyatno (2018: 73) normalitas data 

merupakan hal yang penting karena dengan data yang berdistribusi normal maka 

data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Untuk mengetahui normalitas 

data, peneliti menggunakan Uji Liliefors dengan Kolmogrov Smirnov melalui 

bantuan SPSS versi 22. Pengambilan keputusan uji dan penarikan simpulan 

diambil pada taraf signifikan 0,05. Data dapat dikatakan berdistribusi normal 

apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Priyatno, 2018: 77). 

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu: 

1. Jika Signifikansi ≥ 0,05 maka HO ditolak 

2. Jika Signifikansi < 0,05 maka HO diterima 

Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas data awal yaitu: 

HO = data posttest berdistribusi normal 

Ha = data posttest tidak berdistribusi normal 

Berikut langkah-langkah uji normalitas menurut Priyatno (2018: 74-76) 

dengan analisis Nonparametric Test – 1 Sampel K-S: 

1. Klik Analyze → Nonparametric Test → Legacy Dialog → 1 Sample K-S 

2. Masukkan variabel ke dalam kotak Test Variable List. 
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3. Pilih Test Distribution 

4. Pilih Normal 

5. Pilih OK dan hasil output muncul. 

 

3.8.1.2 Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas varians dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok- 

kelompok yang dibandingkan merupakan kelompok-kelompok yang memiliki 

varians yang sama atau homogen (Priyatno, 2018: 82). Uji homogenitas pada 

penelitian ini berfungsi untuk mengetahui kelas yang akan diberikan perlakuan 

model Snowball Throwing berbantuan media Powerpoint memiliki varians yang 

sama atau tidak. Pengujian homogenitas menggunakan uji One Way ANOVA 

dengan bantuan SPSS versi 22. Kriteria pengujian menurut Priyatno (2018: 86): 

1. Jika Signifikansi < 0,05 maka varians kelompok data tidak sama (tidak 

homogen) 

2. Jika Signifikansi > 0,05 maka varians kelompok data sama (homogen) 

Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas data awal yaitu: 

HO = data homogen (varian sama) 

Ha = data tidak homogen (tidak homogen) 

Berikut langkah-langkah uji homogenitas menurut Priyatno (2018: 83-85) 

dengan uji one way ANOVA dengan bantuan SPSS versi 22: 

1. Klik Analyze → Compare Means → One Way ANOVA 

2. Masukkan variabel “Nilai” ke dalam Dependent List dan variabel “Kelas” ke 

dalam Factor, pilih Options. 

3. Ceklis homogeneity of variences test dan pilih Continue. 

4. Klik OK, maka hasil Output muncul. 

 

3.8.2 Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir merupakan analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis 

yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui kesimpulan hasil penelitian. Pada 
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penelitian ini, data akhir berupa nilai posttest dari kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, nilai posttest dari kelas kontrol dan 

kelas eksperimen yang telah diperoleh harus diuji dengan uji prasyarat yang 

meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

3.8.2.1 Uji Prasyarat 

3.8.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui normalitas data posttest, 

peneliti menggunakan Uji Kolmogrov Smirnov melalui bantuan SPSS versi 22, 

Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 

(Priyatno, 2018: 77). Langkah-langkah yang digunakan sama dengan uji 

normalitas di data awal. 

Kriteria yang digunakan dalam uji statistik normalitas yaitu: 

a. H0 diterima jika nilai sig ≥ α = 0,05 

b. H0 ditolak jika nilai sig < α = 0,05 

Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas data akhir yaitu: 

H0 = data berdistribusi normal 

Ha = data tidak berdistribusi normal 

 

3.8.2.1.2 Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas varians dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok-

kelompok yang dibandingkan merupakan kelompok-kelompok yang memiliki 

varians homogen. Pengertian uji homogenitas sampel didasarkan atas asumsi 

bahwa apabila varian yang dimiliki sampel yang bersangkutan tidak jauh berbeda, 

maka sampel-sampel tersebut cukup homogen. Pengujian homogenitas data 

posttest menggunakan uji one way ANOVA dengan bantuan SPSS versi 22 dengan 

langkah-langkah yang sama dengan uji homogenitas pada data awal. Kriteria 

pengujian menurut Priyatno (2018: 86): 
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Jika Signifikansi < 0,05 maka varians kelompok data tidak sama (tidak homogen) 

Jika Signifikansi > 0,05 maka varians kelompok data sama (homogen) 

Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas data awal yaitu: 

HO = data homogen (varian sama) 

Ha = data tidak homogen (tidak homogen) 

 

3.8.2.2 Pengujian Hipotesis (Uji T-Test) 

Uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang dibuat 

peneliti dengan menerima atau menolak pernyataan menggunakan data sehingga 

dapat diketahui kesimpulan hasil penelitian. Pada penelitian ini, uji hipotesis 

digunakan untuk menguji keefektifan model Snowball Throwing berbantuan 

media Powerpoint terhadap hasil belajar IPS. Pengujian hipotesis dihitung 

menggunakan Uji Independent Sample T-Test dengan bantuan SPSS 22. Taraf 

signifikansi uji hipotesis adalah 0,05. Ttabel dapat dilihat pada tabel statistik pada 

signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan df = n – 2, dengan uji dua sisi. Kriteria 

pengujian yaitu apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak (Priyatno, 2018:163). Dengan 

hipotesis yang digunakan yaitu: 

H0= Tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 

di SDN Gugus Ki Ageng Selo Kecamatan Klambu Grobogan. 

Ha= Terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 

di SDN Gugus Ki Ageng Selo Kecamatan Klambu Grobogan. 

Langkah-langkah uji T-test menurut Priyatno (2018: 156-160) adalah: 

1. Klik Analyze → Compare Means → Independent Sample T-test. 

2. Masukkan variabel “Nilai” ke dalam Test Variable, masukkan variabel 

“Kelas” ke dalam Grouping Variable. 

3. Pilih tombol Define Groups. 

4. Group 1 isikan angka 1=Kelas A dan Group 2 isikan angka 2=Kelas B. 

5. Pilih Continue. 

6. Pilih OK dan hasil Output muncul. 
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3.8.2.3 Uji Peningkatan Skor Rata-rata (N-gain) 

Uji efektivitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji normal gain. Data 

gain digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa antara sebelum 

dan sesudah pemberian perlakuan yaitu penerapan Snowball Throwing. Rumus 

normal gain adalah sebagai berikut: 

N-gain = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡 –𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 –𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Lestari dan Yudhanegara (2017: 235) 

Keterangan: 

Sposttest : skor test akhir 

Spretest : skor test awal 

SMI : skor maksimal ideal 

Berdasarkan rumus tersebut, maka nilai gain akan berkisar antara 0 sampai 

dengan 100 yang merupakan skor maksimum ideal yang ditetapkan oleh peneliti. 

Siswa yang mendapatkan skor 0 saat pretest dan mendapatkan skor 100 saat 

posttest akan mendapatkan nilai gain 100. Sementara siswa yang mendapatkan 

nilai 100 saat pretest dan mendapatkan nilai 100 saat posttest akan mendapatkan 

nilai gain sebesar 0. Indeks gain menyatakan tinggi rendahnya peningkatan 

kemampuan siswa yang dinyatakan dalam kriteria berikut: 

 

Tabel 3.9 Kriteria Indeks Gain 

Indeks Gain Kriteria 

N-gain ≥ 0,70 Tinggi 

0,30 <N-gain < 0,70 Sedang 

N-gain ≤ 0,30 Rendah 

Lestari dan Yudhanegara (2017: 235) 
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3.8.2.4 Analisis Data Deskriptif Aktivitas Siswa 

 

Data deskriptif berupa hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS 

materi keragaman suku dan budaya di Indonesia. Data deskriptif dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan rumus persentase. Data yang 

diperoleh kemudian diubah dalam bentuk persentase dengan rumus menurut 

Purwanto (2013: 102) sebagai berikut: 

 

NP=  
𝑅

𝑆𝑀
𝑥 100 

 
Keterangan: 

NP : nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R : skor mentah yang diperoleh siswa 

SM : skor maksimum ideal 

 

Berdasarkan hasil perhitungan persentase aktivitas siswa dapat dikonversi 

ke dalam tabel kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Kriteria Aktivitas Siswa 

Persentase Kriteria 

0%-24,99% Kurang Baik 

25%-49,99% Cukup 

50%-74,99% Baik 

75%-100% Sangat Baik 

(Purwanto, 2013: 102) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tentang keefektifan model Snowball Throwing berbantuan 

media Powerpoint terhadap hasil belajar mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan 

pemanfaatan alam kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan meliputi 

beberapa hal yang akan dikaji yaitu: (1) hasil belajar kognitif siswa; (2) uji 

normalitas data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol; (3) uji homogenitas 

data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol; (4) uji normalitas data posttest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol; (5) uji homogenitas data posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol; (6) uji perbedaan rata-rata data posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol; (7) uji N-gain skor pretest dan posttest; (8) aktivitas 

siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen; dan (9) deskripsi proses pembelajaran. 

 

4.1.1 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar kognitif siswa digunakan untuk mengetahui keefektifan model 

Snowball Throwing berbantuan media Powerpoint berupa nilai pretest dan 

posttest. Nilai pretest diperoleh dari pelaksanaan pretest yang dilakukan sebelum 

pemberian treatment pada kelas eksperimen yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa baik di kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Adapun 

nilai posttest diperoleh dari pelaksanaan posttest yang dilakukan setelah 

pemberian treatment berupa model Snowball Throwing berbantuan media 

Powerpoint. Nilai posttest digunakan untuk menarik simpulan berdasarkan 

hipotesis yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan tabel hasil belajar kognitif 

siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
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Tabel 4.1 Hasil Belajar Kognitif Siswa 
 

No. Keterangan Pretest Posttest 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 

1. Jumlah Siswa 25 23 25 23 

2. Nilai Rata-rata 41,76 52,43 65,68 83,13 

3. Nilai Tertinggi 72 80 92 96 

4. Nilai Terendah 24 28 60 64 

5. Jumlah Siswa Tuntas 2 6 15 20 

6. Ketuntasan 8,00% 26,08% 60% 86,95% 

 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui adanya perbedaan hasil perhitungan 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol yang terdiri atas 25 siswa 

memperoleh rata-rata nilai pretest sebesar 41,76 dengan nilai tertinggi 72 dan nilai 

terendah 24. Kelas eksperimen yang terdiri atas 23 siswa memperoleh rata-rata 

nilai pretest sebesar 65,68 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 28. Adapun 

pada posttest, kelas kontrol memperoleh rata-rata nilai posttest sebesar 52,43 

dengan nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 60 sedangkan kelas eksperimen 

memperoleh rata-rata nilai sebesar 83,13 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai 

terendah 64. Kelas eksperimen menunjukkan peningkatan rata-rata nilai  pretest 

ke posttest yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Kelas kontrol 

memperoleh peningkatan rata-rata sebesar 23,92 sedangkan kelas eksperimen 

memperoleh peningkatan sebesar 30,70. Ketuntasan nilai pretest oleh siswa pada 

kelas eksperimen juga lebih tinggi dibandingkan dengan ketuntasan nilai pretest 

oleh siswa pada kelas kontrol. Jumlah siswa yang tuntas pretest pada kelas kontrol 

sebanyak 2 anak dengan persentase ketuntasan sebesar 8% sedangkan jumlah 

siswa yang tuntas pretest pada kelas eksperimen sebanyak 6 anak dengan 

persentase ketuntasan sebesar 26,08%. Ketuntasan nilai posttest oleh siswa pada 

kelas eksperimen juga lebih tinggi dibandingkan dengan ketuntasan nilai posttest 
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oleh siswa kelas kontrol. Jumlah siswa yang tuntas posttest pada kelas kontrol 

sebanyak 10 anak dengan persentase sebesar 40% dan jumlah siswa yang tuntas 

posttest pada kelas eksperimen sebanyak 20 anak dengan persentase sebesar 

86,95%. 

Berdasarkan hasil nilai pretest dan posttest pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen yang 

menggunakan model Snowball Throwing berbantuan media Powerpoint memiliki 

rata-rata nilai hasil belajar kognitif dan persentase ketuntasan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil belajar dan persentase ketuntasan siswa pada kelas 

kontrol yang menggunakan model yang sesuai dengan rencana guru. 

 

4.1.2 Uji Normalitas Data Pretest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pada awal pertemuan, siswa diberikan pretest yang bertujuan untuk mengetahui 

data awal hasil belajar mupel IPS sebelum pemberian treatment pada materi 

kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Nilai pretest yang telah diperoleh 

kemudian diuji menggunakan uji normalitas. Uji normalitas data pretest dilakukan 

untuk mengetahui nilai pretest siswa berdistribusi normal atau tidak. Pada 

penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dengan metode 

Kolmogorov Smirnov melalui bantuan program SPSS versi 22. Hipotesis yang 

digunakan dalam uji normalitas data pretest adalah H0= data berdistribusi normal 

dan Ha= data tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusan uji dan penarikan 

simpulan diambil pada Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini 

yaitu α = 0,05. Data dapat dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 (Priyatno, 2018: 77). Uji normalitas data ini 

menggunakan bantuan SPSS versi 22. Berikut adalah hasil perhitungan 

normalitas data nilai pretest siswa kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo 

Klambu Grobogan. 
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Tabel 4.2 Uji Normalitas Data Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol siswa 

kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan 

Test of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen ,138 23 ,200 ,930 23 ,109 

Kontrol ,136 23 ,200 ,919 23 ,065 

*This is a lower bound of the true significance 

a.Liliefors Significance Correction 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data pretest pada kelas 

eksperimen menggunakan uji Kolmogorov Smirnov diperoleh hasil Asymp. Sig. 

(2- tailed) sebesar 0,200 > 0,05 yang berarti H0 diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data pretest kelas eksperimen berdistribusi normal. Sedangkan 

hasil perhitungan uji normalitas data pretest pada kelas kontrol menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov diperoleh hasil Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 

yang berarti H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis data pretest 

pada kelas kontrol berdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan uji 

normalitas data pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol didapatkan hasil 

Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga analisis data pretest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

 

4.1.3 Uji Homogenitas Data Pretest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Uji homogenitas data pretest dilakukan untuk mengetahui apakah data pretest 

memiliki varian yang sama atau tidak. Uji homogenitas digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya varians yang sama dari data pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Jika kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mempunyai varians yang sama, maka data tersebut dapat dikatakan homogen. Uji 

homogenitas data pretest menggunakan uji one way ANOVA dengan bantuan 

SPSS versi 22. Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu α = 
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0,05. Data dapat dinyatakan homogen jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 

(Priyatno, 2018: 86). Hipotesis yang ditetapkan dalam uji homogenitas data 

pretest adalah  H0= data nilai pretest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 

memiliki varian yang sama dan  Ha= data nilai pretest antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen memiliki varian yang berbeda. 

Tabel 4.3 Uji Homogenitas Data Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Siswa Kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan 

Test of Homogenity of Variences 

Nilai 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

,545 1 46 ,464 

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan uji homogenitas data pretest 

menggunakan pengujian one way ANOVA dengan bantuan SPSS versi 22, 

didapatkan hasil signifikansi > 0,05 (0,464 > 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

varian data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama, maka hal ini 

telah memenuhi asumsi dasar homogenitas. 

 

4.1.4 Uji Normalitas Data Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pada akhir pertemuan, siswa diberikan posttest yang bertujuan untuk mengetahui 

data akhir hasil belajar mupel IPS setelah pemberian treatment pada materi 

kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Nilai posttest yang telah diperoleh 

kemudian diuji menggunakan uji normalitas. Uji normalitas data posttest 

dilakukan untuk mengetahui nilai posttest siswa berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Lilliefors dengan metode 

Kolmogorov Smirnov menggunakan bantuan SPSS versi 22. Hipotesis yang 

digunakan dalam uji normalitas data posttest adalah H0= data berdistribusi normal 

dan Ha= data tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusan uji dan penarikan 

simpulan diambil pada taraf signifikan 0,05. Data dapat dinyatakan berdistribusi 
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normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Priyatno, 2018: 77). Berikut 

adalah hasil perhitungan normalitas data posttest siswa kelas IV. 

Tabel 4.4 Uji Normalitas Data Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Siswa Kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan 

Test of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen ,152 23 ,182 ,929 23 ,102 

Kontrol ,156 23 ,151 ,933 23 ,129 

a.Liliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data posttest pada kelas 

eksperimen menggunakan uji Kolmogorov Smirnov diperoleh hasil Asymp. Sig. 

(2- tailed) sebesar 0,182 > 0,05 yang berarti H0 diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data posttest kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Sedangkan hasil perhitungan uji normalitas data posttest pada kelas kontrol 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov diperoleh hasil Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,151 > 0,05 yang berarti H0 diterima. Sehingga H0 diterima yang berarti 

data berdistribusi normal. Dengan demikian disimpulkan bahwa data posttestyang 

diperoleh dari kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal. 

 

4.1.5 Uji Homogenitas Data Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya varian yang 

sama dari data posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang sama, maka data tersebut 

dapat dikatakan homogen. Uji homogenitas data posttest menggunakan uji one 

way ANOVA dengan bantuan SPSS versi 22. Hipotesis yang ditetapkan dalam 

uji homogenitas data posttest adalah H0= data nilai posttest antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen memiliki varian yang sama dan  Ha= data nilai posttest 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki varian yang berbeda. Taraf 
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signifikansi yang digunakan dalam uji homogenitas adalah 0,05. Data dapat 

dinyatakan homogen jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Priyatno, 2018: 86). 

Berikut hasil perhitungan uji homogenitas data posttest kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Tabel 4.5 Uji Homogenitas Data Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Siswa Kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan 

Test of Homogenity of Variences 

Nilai 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

,013 1 46 ,910 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan uji homogenitas data posttest 

menggunakan pengujian one way ANOVA dengan bantuan SPSS versi 22, 

didapatkan hasil signifikansi > 0,05 yaitu (0,910 > 0,05) sehingga H0 diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data posttest antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen memiliki varian yang sama atau homogen. 

 

4.1.6 Uji Hipotesis Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Uji hipotesis dilakukan jika sudah mengetahui bahwa data posttest antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal dan homogen. Peneliti 

melakukan uji hipotesis untuk mengetahui keefektifan model Snowball Throwing 

berbantuan media powerpoint terhadap hasil belajar mupel IPS materi kegiatan 

ekonomi dan pemanfaatan alam pada siswa kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo 

Grobogan. Keefektifan model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint 

terlihat dari adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil belajar mupel 

IPS yang diperoleh kelas kontrol dan kelas eksperimen. Perbedaan rata-rata yang 

signifikan tersebut ditunjukkan oleh hasil belajar siswa kelas eksperimen yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil perhitungan,  kelas eksperimen yang menggunakan model 
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Snowball Throwing berbantuan media powerpoint memperoleh rata-rata nilai 

yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran awal sesuai rencana guru. Uji hipotesis dalam penelitian ini dihitung 

menggunakan uji Independent Sample T-test dengan bantuan program SPSS versi 

22. Hipotesis yang digunakan dalam uji hipotesis adalah H0= tidak ada perbedaan 

rata-rata nilai posttest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dan Ha= ada 

perbedaan rata-rata nilai posttest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Pengambilan keputusan uji dan penarikan simpulan diambil pada taraf signifikan 

0,05. Kriteria pengujian yaitu apabila thitung>ttabel maka H0 ditolak. ttabel dapat 

dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05:2= 0,025 (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df)= n-2 (Priyatno, 2018: 163). 

Tabel 4.6 Uji Independent Sample T-Test Data Posttest Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol Siswa Kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo 

Independent Sample Test 

 Levene’s Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Hasil 

Belajar 

Equal variances 

assumed 

,105 ,747 3,208 48 ,002 9,050 

Equal variances 

not assumed 

  3,213 45,898 ,002 9,050 

Berdasarkan tabel 4.6, hasil perhitungan independent sample t-test dapat 

diketahui bahwa nilai thitung berdasarkan Equal variances assumed adalah 3,208, 

sedangkan nilai ttabel yaitu dengan (df)n-2 atau 48-2=46 dan dk=1-5% atau 1-

0,05=0,095, hasil diperoleh untuk ttabel sebesar 1,68 thitung lebih besar dari ttabel 

(3,208>1,68). Sedangkan berdasarkan signifikansi, diketahui bahwa pada tabel 4.6 

Sig.(2-tailed)< 0,05 (0,02 < 0,05) maka H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti ada perbedaan rata-rata nilai posttest hasil 

belajar mupel IPS siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi kegiatan 

ekonomi dan pemanfaatan alam muatan pembelajaran IPS kelas IV SDN Gugus 

Ki Ageng Selo. 

  



 

115  

 

Nilai thitung positif pada kolom Mean Difference menunjukkan bahwa rata-

rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata nilai kelas kontrol 

dengan perbedaan rata-rata nilai posttest sebesar 9,050. Perbedaan rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa model Snowball Throwing berbantuan media 

powerpoint lebih efektif terhadap hasil belajar mupel IPS materi kegiatan 

ekonomi dan pemanfaatan alam pada siswa kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo 

Grobogan dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

awal sesuai rencana guru atau model Direct Instruction. 

 

4.1.7 Uji N-Gain Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
 

Uji N-Gain dilakukan setelah mengetahui perbedaan hasil belajar antara siswa 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Peneliti menggunakan rumus N-Gain untuk 

mengetahui peningkatan rata-rata antara skor pretest dan posttest kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Data keseluruhan peningkatan skor pretest dan posttest 

siswa kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan disajikan dalam tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Uji N-Gain Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Kelas Rata-Rata Skor Nilai N-Gain Kriteria 

Pretest Posttest 

Kontrol 41,76 65,68 0,40440165 Sedang 

Eksperimen 52,43 83,13 0,64533821 Sedang 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa perolehan nilai N-Gain 

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan perolehan nilai N-Gain pada kelas 

kontrol. Kriteria N-Gain kelas kontrol tergolong sedang dengan nilai N-Gain 

sebesar 0,4044 sedangkan kriteria N-Gain kelas eksperimen tergolong sedang 

dengan nilai N-Gain sebesar 0,6453. 

Hasil perhitungan uji N-Gain menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata 

nilai pretest ke posttest kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

peningkatan rata-rata nilai pretest ke posttest pada kelas kontrol. Adanya 
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perbedaan peningkatan rata-rata hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model 

Snowball Throwing berbantuan media powerpoint lebih efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa pada materi kegiatan 

ekonomi dan pemanfaatan alam. 

Peningkatan rata-rata skor pretest dan posttest dalam pembelajaran mupel 

IPS materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam siswa kelas IV SDN Gugus 

Ki Ageng Selo Grobogan juga disajikan dalam bentuk diagram garis sebagai 

berikut. 

 

Diagram 4.1 Peningkatan Hasil Rata-rata Pretest dan Posttest Materi Kegiatan 

Ekonomi Dan Pemanfaatan Alam Pada Pembelajaran mupel IPS Kelas IV 

SDN Gugus Ki Ageng Selo 

Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa siswa kelas kontrol 

dan kelas eksperimen sebelum pemberian treatment dan dilakukan pretest 

menunjukkan hasil kemampuan rata-rata awal yang belum mencapai KKM. 

Setelah pemberian treatment pada kelas eksperimen berupa model pembelajaran 

Snowball Throwing berbantuan media powerpoint, sedangkan kelas kontrol tidak 

memperoleh treatment, tetapi menggunakan model awal yaitu model Direct 

Instruction sesuai dengan rencana guru. Hasil peningkatan nilai pretest ke posttest 

kelas eksperimen sebesar 30,70 sedangkan peningkatan nilai pretest ke posttest 

kelas kontrol sebesar 23,92. Kemudian hasil nilai N-Gain kelas eksperimen adalah 

kontrol eksperimen 

rata-rata pretest rata-rata posttest 

52,43% 
41,76%

 

65,68% 

83,13% 100 

80 

60 

40 

20 

0 

Rata-rata Peningkatan Hasil Pretest dan Posttest 
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0,645 yang tergolong kriteria sedang dan nilai N-Gain kelas kontrol adalah 0,404 

yang tergolong kriteria sedang. Nilai N-Gain kelas eksperimen mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa kelas 

kontrol. 

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas eksperimen 

dengan penerapan model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint 

mempunyai peningkatan hasil belajar mupel IPS yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa kelas kontrol dengan penerapan model awal sesuai rencana guru 

yaitu model Direct Instruction berdasarkan nilai pretest dan posttest. 

 

4.1.8 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi 

kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam pada kelas eksperimen dinilai 

menggunakan instrumen lembar observasi aktivitas siswa. Pada penelitian ini, 

pengamatan terhadap aktivitas siswa dilakukan sebanyak dua pertemuan pada 

masing-masing kelas. Berikut ini merupakan uraian mengenai persentase aktivitas 

siswa di kelas eksperimen. 

 
4.1.8.1 Persentase Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

Pada penelitian ini, kegiatan observasi aktivitas siswa juga dilakukan di kelas 

eksperimen. Pada pembelajaran mupel IPS, siswa kelas eksperimen memperoleh 

pembelajaran dengan model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint. 

Aktivitas siswa pada kelas eksperimen dinilai menggunakan lembar observasi 

aktivitas siswa yang terdiri atas 9 indikator penilaian dengan 4 deskriptor pada 

masing-masing indikator sehingga skor maksimal yang diperoleh adalah 36. 

Kegiatan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses belaja di kelas 

eksperimen dilaksanakan dua pertemuan. Persentase aktivitas siswa disajikan 

dalam diagram sebagai berikut. 
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Diagram 4.2 Persentase Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

Berdasarkan diagram aktivitas siswa kelas eksperimen pada pertemuan 

pertama, diketahui sejumlah 92% siswa yang begitu bersemangat  dalam 

mengikuti permainan. Ketika guru menjelaskan media powerpoint, ada 85% siswa 

yang telah memperhatikan media powerpoint tentang kegiatan ekonomi dan 

pemanfaatan alam. Selama kegiatan kelompok berlangsung, terdapat 80% siswa 

yang telah berkelompok untuk mempelajari kembali materi yang disampaikan dan 

86% siswa mematuhi pembelajaran dengan permainan Snowball Throwing. Pada 

saat permainan berlangsung, terdapat 89% siswa yang mampuan menjawab 

pertanyaan yang didapatkan dan sebanyak 91% siswa yang merespon penyajian 

informasi yang diberikan guru. Selama proses belajar berlangsung terdapat 84% 

siswa mampu menyampaikan pendapat. Pada kegiatan akhir yaitu membuat 

simpulan bersama sebanyak 85% siswa antusias dan 84% siswa yang tertib 
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Indikator 1: Bersemangat dalam mengikuti permainan 

Indikator 2: Memperhatikan media powerpoint tentang kegiatan ekonomi dan 

pemanfaatan alam 

Indikator 3: Berkelompok mempelajari kembali materi yang disampaikan 

Indikator 4: Melakukan pembelajaran dengan permainan Snowball Throwing 

Indikator 5: Kemampuan siswa menjawab pertanyaan yang didapatkan 

Indikator 6: Menanggapi penyajian informasi yang diberikan guru 

Indikator 7: Kemampuan menyampaikan pendapat 

Indikator 8: Membuat simpulan bersama 

Indikator 9: Melaksanakan penutup 
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melaksanakan kegiatan penutup. 

 

Diagram 4.3 Persentase Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 2 

 

Berdasarkan diagram aktivitas siswa kelas eksperimen pada pertemuan 

kedua terdapat beberapa komponen yang mengalami peningkatan yang cukup 

tinggi diantaranya, sejumlah 94% siswa begitu bersemangat dalam mengikuti 

permainan. Ketika guru menjelaskan media powerpoint, ada 87% siswa yang telah 

memperhatikan media powerpoint tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatan 

alam. Selama kegiatan kelompok berlangsung, terdapat 88% siswa yang telah 

berkelompok untuk mempelajari kembali materi yang disampaikan dan 86% siswa 

mematuhi pembelajaran dengan permainan Snowball Throwing. Pada saat 

permainan berlangsung, terdapat 92% siswa yang mampuan menjawab pertanyaan 

yang didapatkan dan sebanyak 91% siswa yang merespon penyajian informasi 

Keterangan: 
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Indikator 2: Memperhatikan media powerpoint tentang kegiatan ekonomi dan 
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Indikator 5: Kemampuan siswa menjawab pertanyaan yang didapatkan 

Indikator 6: Menanggapi penyajian informasi yang diberikan guru 

Indikator 7: Kemampuan menyampaikan pendapat 

Indikator 8: Membuat simpulan bersama 

Indikator 9: Melaksanakan penutup 
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yang diberikan guru. Selama proses belajar berlangsung terdapat 93% siswa 

mampu menyampaikan pendapat. Pada kegiatan akhir yaitu membuat simpulan 

bersama sebanyak 85% siswa antusias dan 86% siswa yang tertib melaksanakan 

kegiatan penutup. 

Hasil perhitungan persentase aktivitas siswa menunjukkan bahwa rata-rata 

skor aktivitas siswa di kelas eksperimen termasuk dalam kriteria tinggi yaitu 

87,60%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model Snowball Throwing 

berbantuan media powerpoint efektif dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam 

kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo. 

 

4.1.9 Deskripsi Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Penelitian eksperimen ini dilaksanakan pada bulan Juli 2020 di SDN 

Wandankemiri sebagai kelas uji coba yang berjumlah 18 siswa, SDN 1 Jenengan 

sebagai kelas eksperimen berjumlah 23 siswa, SDN 2 sebagai kelas kontrol 

berjumlah 25 siswa. Pada awal pertemuan, peneliti memberikan pretest kepada 

kedua kelas untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada pembelajaran mupel 

IPS dalam materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Setelah pemberian 

pretest, kedua kelas melangsungkan pembelajaran dengan materi tersebut, tetapi 

dengan penggunaan model pembelajaran yang berbeda. Kemudian, peneliti 

memberikan posttest kepada siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk 

mengetahui kemampuan akhir siswa pada pembelajaran mupel IPS dalam materi 

kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam setelah pemberian treatment. 

Pelaksanaan pretest dan posttest pada penelitian ini dilakukan di luar proses 

pembelajaran. 

Kelas kontrol adalah kelas yang tidak mendapatkan treatment, tetapi tetap 

menggunakan model yang semula digunakan oleh sekolah sedangkan kelas 

eksperimen adalah kelas yang mendapatkan treatment berupa model pembelajaran 

yang diasumsikan lebih efektif dibandingkan dengan model pada kelas kontrol. 

Siswa kelas kontrol memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model 

awal sesuai dengan rencana guru yaitu model Direct Instruction sedangkan siswa 
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kelas eksperimen memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model 

Snowball Throwing berbantuan media powerpoint. Proses pelaksanaan 

pembelajaran pada masing-masing kelas berlangsung selama empat pertemuan 

dengan mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan ahli. 

Proses pelaksanaan pembelajaran dapat berhasil dengan baik jika terdapat 

komponen yang saling mendukung dalam proses tersebut. Begitu pula pada 

pembelajaran mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam kelas IV 

SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan juga membutuhkan komponen dalam 

mencapai hasil yang baik. Komponen yang meliputi model pembelajaran, 

aktivitas siswa dan keterampilan guru yang saling berhubungan untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang efektif. Berikut akan dijelaskan kegiatan pembelajaran 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

4.1.9.1 Pelaksanaan Proses Pembelajaran Kelas Kontrol 

 

Pembelajaran dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan ditambah dengan 

kegiatan pretest dan posttest. Kegiatan pembelajaran diikuti oleh semua siswa 

kelas IV sebanyak 25 siswa dari awal sampai akhir penelitian. Pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran sesuai dengan 

rencana guru yaitu model Direct Instruction di dalam kelas. Berikut adalah jadwal 

pelaksanaan penelitian di SDN 2 Jenengan kelas IV. 

Tabel 4.8 Jadwal Pembelajaran Kelas Kontrol di SDN 2 Jenengan 
 

No. Hari, tanggal penelitian Keterangan 

1 Kamis, 16 Juli 2020 Pretest 

2 Jum’at, 17 Juli 2020 Pertemuan 1 

3 Senin, 20 Juli 2020 Pertemuan 2 

4 Selasa, 21 Juli 2020 Posttest 

 

1. Pretest 

Sebelum dilaksanakan proses pembelajaran pada kelas kontrol, maka 
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diberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

Kemampuan yang akan dinilai yaitu pengetahuan siswa yang dinilai 

menggunakan penilaian tes tertulis. Pretest dilakukan di dalam kelas dengan cara 

setiap siswa akan diberikan tes tertulis berupa pilihan ganda tentang materi 

kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Guru akan memberikan petunjuk 

kepada siswa untuk mengerjakan soal pada lembar jawab yang sudah diberikan. 

2. Pertemuan Pertama 

Proses pembelajaran yang dilakukan terdiri atas kegiatan awal, inti dan 

penutup. Pembelajaran diawali dengan berdoa, memeriksa kehadiran siswa, 

pemberian motivasi yang dilakukan dengan yel-yel kelas, melakukan literasi 

dengan menyanyikan lagu anak, selanjutnya melakukan apersepsi tanya jawab 

tentang kehidupan sehari-hari dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari, 

kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti dimulai dengan 

penjelasan guru tentang materi menjelaskan perkembangan kegiatan ekonomi, 

macam-macam kebutuhan dan siswa menyimak penjelasan guru. Guru membagi 

siswa menjadi empat kelompok diskusi. Guru membagikan lembar kerja peserta 

didik untuk setiap kelompok sebagai latihan awal. Guru membimbing dengan 

berkeliling ke setiap kelompok dan meminta perwakilan setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka sesuai dengan materi yang telah diajarkan 

oleh guru. Siswa lain memberikan tanggapan dan guru memberikan konfirmasi 

atau penjelasan jawaban yang benar. Guru memberikan penghargaan kepada 

setiap kelompok. Guru bertanya jawab kembali sebagai latihan lanjutan kepada 

setiap siswa untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi. Kegiatan 

penutup dilakukan oleh guru bersama siswa untuk menyimpulkan pembelajaran, 

melakukan refleksi, dan menutup pembelajaran. 

3. Pertemuan Kedua 

Proses pembelajaran yang dilakukan terdiri atas kegitan awal, inti dan 

penutup. Pembelajaran diawali dengan berdoa, memeriksa kehadiran siswa, 

pemberian motivasi yang dilakukan dengan yel-yel kelas, selanjutnya melakukan 

apersepsi tanya jawab materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang 

akan dipelajari, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti 
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dimulai dengan penjelasan guru tentang materi pemanfaatan alam, sikap bijak 

menjaga lingkungan dan siswa menyimak penjelasan dari guru. Guru membagi 

siswa menjadi empat kelompok diskusi. Guru membagikan lembar kerja peserta 

didik untuk setiap kelompok sebagai latihan awal. Guru membimbing dengan 

berkeliling ke setiap kelompok dan meminta perwakilan setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka sesuai dengan materi yang telah diajarkan 

oleh guru. Siswa lain memberikan tanggapan dan guru memberikan konfirmasi 

atau penjelasan jawaban yang benar. Guru memberikan penghargaan kepada 

setiap kelompok. Guru bertanya jawab kembali sebagai latihan lanjutan kepada 

setiap siswa untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi. Kegiatan 

penutup dilakukan oleh guru bersama siswa untuk menyimpulkan pembelajaran, 

melakukan refleksi, dan menutup pembelajaran. 

4. Posttest 

Setelah dilaksanakan proses pembelajaran pada kelas kontrol, maka 

diberikan posttest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan akhir siswa. 

Posttest dilakukan di dalam kelas dengan cara setiap siswa akan diberikan tes 

tertulis berupa pilihan ganda tentang materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan 

alam. Guru akan memberikan petunjuk kepada siswa untuk mengerjakan soal 

pada lembar jawab yang sudah diberikan. 

 

4.1.9.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Pemberian perlakuan (treatment) pada kelas eksperimen dilakukan sebanyak dua 

kali treatment, ditambah dengan kegiatan pretest dan posttest. Kegiatan 

pembelajaran diikuti oleh semua siswa kelas IV SDN 1 Jenengan sebanyak 23 

siswa dari awal sampai akhir penelitian. Berikut adalah jadwal pelaksanaan 

penelitian di SDN 1 Jenengan. 

No. Hari, tanggal penelitian Keterangan 

1 Rabu, 8 Juli 2020 Pretest 

2 Rabu, 13 Juli 2020 Pertemuan 1 

3 Kamis,14 Juli 2020 Pertemuan 2 
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Tabel 4.9 Jadwal Pembelajaran Kelas Eksperimen di SDN 1 Jenengan 

 

1. Pretest 

Sebelum dilaksanakan proses pembelajaran pada kelas eksperimen, 

maka diberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa. Kemampuan yang akan dinilai yaitu pengetahuan siswa yang dinilai 

menggunakan penilaian tes tertulis. Pretest dilakukan di dalam kelas dengan 

cara setiap siswa akan diberikan tes tertulis berupa pilihan ganda tentang 

materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Guru akan memberikan 

petunjuk kepada siswa untuk mengerjakan soal pada lembar jawab yang sudah 

diberikan. 

2. Pertemuan Pertama 

Proses pembelajaran yang dilakukan terdiri atas kegiatan awal, inti dan 

penutup. Pembelajaran diawali dengan berdoa, memeriksa kehadiran siswa, 

pemberian motivasi yang dilakukan dengan menyanyikan yel-yel kelas, 

selanjutnya melakukan apersepsi tanya jawab materi sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan dipelajari, kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Kegiatan inti dimulai dengan penjelasan guru tentang materi 

menjelaskan perkembangan kegiatan ekonomi, macam-macam kebutuhan 

menggunakan bantuan media powerpoint yang berisi gambar-gambar dan materi 

singkat, siswa menyimak penjelasan guru. Guru membagi siswa menjadi empat 

kelompok diskusi. Guru menentukan ketua masing-masing kelompok. Guru 

membagikan lembar kerja peserta didik untuk setiap kelompok. Setiap kelompok 

membuat soal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Setiap soal ditulis di 

atas kertas kecil dan dimasukkan ke dalam bola salju yang telah disiapkan. 

Kemudian guru memandu siswa melemparkan bola salju kepada kelompok lain, 

bola salju berhenti saat guru memberikan aba-aba isyarat untuk menghentikan 

lemparan bola salju. Siswa yang menangkap bola salju terakhir harus mengambil 

soal, kemudian menuliskan soal pada lembar kerja dan menjawab pertanyaannya. 

4 Rabu, 22 Juli 2020 Posttest 
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Dilanjutkan lagi melempar-lemparkan bola salju sampai soal yang ada di dalam 

bola salju habis. Kemudian setiap siswa yang mendapat pertanyaan, maju 

mengungkapkan jawaban di depan kelas. Siswa lain menyimak dan memberikan 

tanggapan. Guru memberikan balikan atas jawaban siswa dan memberikan reward 

kepada siswa yang menyampaikan jawaban dengan baik. Kegiatan penutup 

dilakukan oleh guru bersama siswa untuk menyimpulkan pembelajaran, 

melakukan refleksi, dan menutup pembelajaran. 

3. Pertemuan Kedua 

Proses pembelajaran yang dilakukan terdiri atas kegiatan awal, inti dan 

penutup. Pembelajaran diawali dengan berdoa, memeriksa kehadiran siswa, 

pemberian motivasi yang dilakukan dengan menyanyikan yel-yel kelas, 

selanjutnya melakukan apersepsi tanya jawab materi sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan dipelajari, kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Kegiatan inti dimulai dengan penjelasan guru tentang materi 

pemanfaatan alam, sikap bijak menjaga lingkungan menggunakan bantuan media 

powerpoint yang berisi gambar-gambar dan materi singkat, siswa menyimak 

penjelasan guru. Guru membagi siswa menjadi empat kelompok diskusi. Guru 

menentukan ketua masing-masing kelompok. Guru membagikan lembar kerja 

peserta didik untuk setiap kelompok. Setiap kelompok membuat soal yang 

berkaitan dengan materi yang diajarkan. Setiap soal ditulis di atas kertas kecil dan 

dimasukkan ke dalam bola salju yang telah disiapkan. Kemudian guru memandu 

siswa melemparkan bola salju kepada kelompok lain, bola salju berhenti saat guru 

memberikan aba-aba isyarat untuk menghentikan lemparan bola salju. Siswa yang 

menangkap bola salju terakhir harus mengambil soal, kemudian menuliskan soal 

pada lembar kerja dan menjawab pertanyaannya. Dilanjutkan lagi melempar-

lemparkan bola salju sampai soal yang ada di dalam bola salju habis. Kemudian 

setiap siswa yang mendapat pertanyaan, maju mengungkapkan jawaban di depan 

kelas. Siswa lain menyimak dan memberikan tanggapan. Guru memberikan 

balikan atas jawaban siswa dan memberikan reward kepada siswa yang 

menyampaikan jawaban dengan baik. Kegiatan penutup dilakukan oleh guru 

bersama siswa untuk menyimpulkan pembelajaran, melakukan refleksi, dan 
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menutup pembelajaran. 

4. Posttest 

Setelah dilaksanakan proses pembelajaran pada kelas eksperimen, maka 

diberikan posttest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan akhir siswa. 

Posttest dilakukan di dalam kelas dengan cara setiap siswa akan diberikan tes 

tertulis berupa pilihan ganda tentang materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan 

alam. Guru akan memberikan petunjuk kepada siswa untuk mengerjakan soal 

pada lembar jawab yang sudah diberikan. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan pada penelitian ini mengkaji tentang pemaknaan temuan 

penelitian dan implikasi hasil penelitian. Pemaknaan temuan penelitian meliputi 

hasil pretest, hasil posttest dan hasil pengamatan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Adapun implikasi hasil 

penelitian meliputi implikasi teoritis, praktis dan pedagogis. 

 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Peneliti 

Pemaknaan temuan penelitian didasarkan pada hasil belajar pretest dan posttest 

siswa kelas IV SDN 1 Jenengan sebagai kelas eksperimen dan SDN 2 Jenengan 

sebagai kelas kontrol pada pembelajaran mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan 

pemanfaatan alam. 

 

4.2.1.1 Hasil Pretest Siswa Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Peneliti memberikan pretest kepada siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Instrumen yang digunakan 

untuk pretest adalah tes tertulis yang terdiri atas 25 soal pilihan ganda. Setiap item 

soal tes telah divalidasi melalui uji validitas butir soal, reliabilitas, taraf kesukaran 

dan daya pembeda. Soal yang digunakan untuk pretest sama dengan soal yang 

digunakan untuk posttest. Dengan adanya pretest dan posttest hasil pemberian 
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perlakuan akan lebih akurat karena dapat dibandingkan dengan keadaan sebelum 

dan sesudah pemberian perlakuan. 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai pretest, kelas kontrol memperoleh rata-

rata nilai pretest sebesar 41,76 sedangkan kelas eksperimen memperoleh rata- rata 

nilai sebesar 52,43. Selisih rata-rata nilai pretest antara kelas kontrol dan  kelas 

eksperimen adalah 10,59. Selisih nilai tersebut mengindikasikan bahwa kedua 

kelas memiliki kemampuan awal yang sama belum memenuhi KKM. 

Penelitian eksperimen ini menggunakan Quasi Experimental Design yang 

memiliki kelompok kontrol, namun tidak mempunyai fungsi seutuhnya dalam 

mengontrol variabel-variabel luar yang memengaruhi pelaksanaan eksperimen 

(Lestari dan Yudhanegara, 2017:136). Pada penelitian ini variabel yang dikontrol 

adalah kemampuan siswa, jumlah pertemuan dan materi pembelajaran. 

Pengontrolan variabel dilakukan untuk mengurangi variabel pengganggu selama 

proses pemberian perlakuan sehingga hasil belajar kelas eksperimen dapat 

dikatakan efektif akibat adanya perlakuan yang diterima. 

Pengontrolan kemampuan siswa diperoleh dari nilai pretest. Hasil rata-rata 

pretest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen hampir sama. Pada pelaksanaan 

pembelajaran, masing-masing kelas melaksanakan pembelajaran sebanyak dua 

pertemuan. Pada kedua kelas juga diberikan materi yang sama yaitu kegiatan 

ekonomi dan pemanfaatan alam. 

Tahap berikutnya, peneliti melakukan uji prasyarat yang meliputi uji 

normalitas dan uji homogenitas terhadap data nilai pretest yang telah diperoleh. 

Uji prasyarat digunakan untuk menentukan jenis uji statistik yang akan digunakan 

termasuk statistik parametrik atau nonparametrik. Pada penelitian ini normalitas 

data dihitung menggunakan Uji Kolmogrov Smirnov dengan bantuan SPSS 

versi. Hasil perhitungan uji normalitas data pretest diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,200 untuk kelas kontrol dan nilai signifikansi sebesar 0,200 untuk kelas 

eksperimen. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa data pretest untuk 

kelas kontrol dan kelas eksperimen  berdistribusi  normal dengan nilai  yang sama 

yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05 (0,200>0,05) sehingga H0 diterima. 

Peneliti juga melakukan uji homogenitas pada data pretest siswa kelas 
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kontrol dan kelas eksperimen. Pada penelitian ini, uji homogenitas dilakukan 

dengan menggunakan uji One Way ANOVA dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil 

perhitungan uji homogenitas data pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen 

adalah sebesar 0,464. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,464>0,05) 

sehingga H0 diterima. Dengan demikian data nilai pretest antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen di SDN Gugus Ki Ageng Selo Klambu Grobogan memiliki 

varian yang sama. 

Berdasarkan uraian tersebut, hasil uji prasyarat yang meliputi uji normalitas 

dan homogenitas menunjukkan bahwa data pretest yang diperoleh dari kelas 

kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal dan homogen sehingga statistik 

yang digunakan adalah parametrik. 

 

4.2.1.2 Hasil Posttest Siswa Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pada penelitian ini kelas kontrol tidak mendapatkan perlakuan dan pembelajaran 

tetap menggunakan model awal yaitu Direct Instruction sesuai dengan rencana 

guru sedangkan kelas eksperimen mendapatkan perlakuan dengan model 

Snowball Throwing berbantuan media powerpoint. 

Setelah pemberian perlakuan, peneliti memberikan posttest untuk 

mengetahui data akhir siswa setelah diberikan perlakuan pada kelas eksperimen 

dan data akhir siswa pada kelas kontrol yang menggunakan model awal. 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai posttest, kelas kontrol memperoleh rata-rata 

nilai sebesar 65,68 dan kelas eksperimen memperoleh rata-rata nilai sebesar 

83,13. Data nilai posttest yang telah diperoleh, kemudian diuji normalitasnya 

menggunakan Uji Kolmogrov Smirnov dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil 

perhitungan uji normalitas data posttest, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,151 

untuk kelas kontrol dan nilai signifikansi sebesar 0,182 untuk kelas eksperimen. 

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa data posttest untuk kedua kelas 

berdistribusi normal karena 0,151 lebih besar dari 0,05 (0,151>0,05) dan 0,182 

lebih besar 0,05 (0,182>0,05) sehingga H0 diterima. 

Peneliti juga melakukan uji homogenitas pada data posttest siswa kelas 
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kontrol dan kelas eksperimen. Pada penelitian ini, uji homogenitas dilakukan 

dengan menggunakan uji One Way ANOVA dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil 

perhitungan uji homogenitas data posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen 

adalah sebesar 0,910. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,910>0,05) 

sehingga H0 diterima. Dengan demikian data nilai posttest antara kelas kontrol  

dan kelas eksperimen di SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan memiliki varian 

yang sama. 

Tahap selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis terhadap data posttest 

kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada penelitian ini perhitungan uji hipotesis 

menggunakan Independent Sample T-Test dengan bantuan program SPSS versi 22. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa thitung lebih besar daripada ttabel 

(3,208>1,680) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa ada 

perbedaan rata-rata nilai posttest  antara  kelas kontrol dan kelas eksperimen  pada 

pembelajaran  mupel  IPS  materi kegiatan  ekonomi dan pemanfaatan alam siswa 

kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan. 

Perbedaan hasil belajar IPS antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 

disebabkan oleh adanya perlakuan pada kegiatan pembelajaran. Kelas eksperimen 

mendapatkan perlakuan berupa model Snowball Throwing berbantuan media 

powerpoint. Perlakuan dalam pembelajaran tentu berakibat pada proses 

penyampaian materi pembelajaran dan hasil belajar. Hal tersebut terlihat dari hasil 

belajar siswa di kelas eksperimen dengan model Snowball Throwing berbantuan 

media powerpoint yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa di 

kelas kontrol dengan model sesuai rencana guru yaitu Direct Instruction. 

Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa model 

Snowball Throwing berbantuan media powerpoint efektif terhadap hasil belajar 

mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam kelas IV SDN Gugus 

Ki Ageng Selo Grobogan diterima. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Denny 

Ludfi, dkk (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Snowball 

Throwing secara positif dan signifikan memberikan pengaruh yang berbeda 
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terhadap hasil belajar kognitif mupel IPS, antara 33 siswa IVA yang mengikuti 

pembelajaran dengan model Snowball Throwing dan 33 siswa IVB yang 

mengikuti pembelajaran dengan model ceramah dengan media gambar. Pengaruh 

Snowball Throwing terjadi karena dalam proses pembelajaran membantu siswa 

membangun pengetahuannya, guru juga menciptakan bentuk pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara langsung dan aktif, memunculkan suatu motivasi yang 

tumbuh dengan sendirinya dari siswa untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh kelompok lain, serta siswa memberi tanggapan baik dan 

sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran IPS. Dengan ini, konsep materi 

yang dipelajari akan tersimpan lebih lama dan kemampuan analisis siswa 

meningkat. 

Keefektifan model Snowball Throwing pada pembelajaran IPS sesuai 

dengan teori belajar kognitivisme menurut Lestari dan Yudhanegara (2017: 32) 

yang menyatakan bahwa anak dengan usia 7-11 tahun atau siswa SD berada pada 

tahap operasional konkret yaitu siswa sudah menggunakan aturan-aturan yang 

jelas dan logis, yang artinya siswa sudah bisa mengikuti permainan dengan aturan 

yang jelas dan siswa sudah bisa berpikir dengan logika untuk memecahkan 

masalah yang bersifat nyata. Dalam pembelajaran ini, guru berperan sebagai 

fasilitator, sedangkan siswa harus aktif melakukan kegiatan pemahaman materi 

dengan membuat pertanyaan dan menjawabnya. Dalam pelaksanaan model 

Snowball Throwing siswa aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran melalui 

kegiatan bermain dan mengevaluasi terkait dengan materi yang diajarkan yaitu 

permasalahan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. 

Dengan bantuan media powerpoint, siswa juga lebih mudah mengingat dan 

mengetahui konsep-konsep kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Siswa lebih 

mudah memahami materi karena dalam powerpoint terdapat gambar yang disertai 

dengan penjelasan. Media powerpoint dapat membuat siswa tertarik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran karena materi dan gambar yang disampaikan 

dengan mengikuti perkembangan jaman dan tidak menyulitkan siswa maupun 

guru. Melalui media powerpoint, siswa menjadi lebih aktif serta mampu 

mengembangkan pola pikirnya melalui kegiatan kelompok serta mampu 
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meningkatkan hasil belajar siswa. 

Model Snowball Throwing efektif diterapkan pada mupel IPS materi 

kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Masalah yang dijadikan sebagai fokus 

utama dalam pembelajaran dapat diselesaikan siswa melalui evaluasi bersama 

sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang beragam 

kepada siswa. Melalui evaluasi bersama, siswa diarahkan untuk saling bekerja 

sama dan bertukar pendapat untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Masing- 

masing kelompok dan individu harus dapat menjawab dan memberikan solusi 

terkait kondisi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. Dalam pelaksanaannya, 

siswa tidak sekadar pasif mendengarkan materi yang disampaikan oleh  guru, 

tetapi juga aktif dalam membagi pengetahuan, membuat dan menjawab yang 

dilakukan bersama siswa lainnya. 

Keefektifan model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

setelah mendapatkan perlakuan. Berdasarkan hasil perhitungan uji N-Gain, 

perolehan nilai N-Gain kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan perolehan 

nilai N-Gain pada kelas kontrol. Kriteria N-Gain kelas kontrol tergolong sedang 

dengan nilai N-Gain sebesar 0,4044 sedangkan kriteria N-Gain kelas eksperimen 

tergolong sedang dengan nilai N-Gain sebesar 0,6453. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji N-Gain, diketahui peningkatan rata-rata 

pretest ke posttest kelas kontrol sebesar 23,92 sedangkan peningkatan rata-rata 

pretest ke posttest kelas eksperimen sebesar 30,69. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan rata-rata nilai pretest ke posttest kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan rata-rata nilai pretest 

ke posttest pada kelas kontrol. 

Adanya perbedaan peningkatan rata-rata hasil belajar antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint lebih efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar mupel IPS siswa pada materi kegiatan ekonomi dan 

pemanfaatan alam. Berdasarkan tingkat ketuntasan posttest, kelas eksperimen juga 

mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketuntasan nilai 
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posttest oleh siswa kelas kontrol. Jumlah siswa yang tuntas posttest pada kelas 

kontrol sebanyak 10 anak dengan persentase sebesar 40% dan jumlah siswa yang 

tuntas posttest pada kelas eksperimen sebanyak 20 anak dengan persentase  

sebesar 87%. 

Berdasarkan uraian tersebut, model Snowball Throwing berbantuan media 

powerpoint efektif diterapkan pada pembelajaran mupel IPS materi kegiatan 

ekonomi dan pemanfaatan alam sehingga dapat dijadikan alternatif pelaksanaan 

pembelajaran mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. 

 

4.2.1.3 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran di kelas kontrol dan kelas eksperimen 

dinilai menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Pada penelitian ini, 

kegiatan observasi dilakukan terhadap 25 siswa kelas kontrol dan 23 siswa kelas 

eksperimen selama dua kali pertemuan. Aktivitas siswa pada kelas kontrol 

menggunakan model sesuai rencana guru yaitu Direct Instruction sedangkan 

aktivitas siswa pada kelas eksperimen menggunakan model Snowball Throwing 

berbantuan media powerpoint. 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Slameto (2010: 36) menjelaskan bahwa aktivitas belajar 

merupakan kegiatan berpikir dan berbuat, seperti bertanya, menyampaikan 

pendapat, dan berdiskusi dengan guru. Menurut Rusman (2014: 388), penerapan 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa dapat dilakukan melalui pengembangan 

berbagai keterampilan belajar yaitu: (1) berkomunikasi lisan dan tertulis secara 

efektif; (2) berpikir logis, kritis, dan kreatif; (3) rasa ingin tahu; (4) penguasaan 

teknologi dan informasi; (5) pengembangan personal; (6) belajar mandiri. 

Aktivitas siswa pada proses pembelajaran kelas kontrol, guru 

menyampaikan materi dan terlihat sebagian besar siswa memperhatikan selama 

penjelasan berlangsung, tetapi sebagian kecil siswa lainnya hanya bertahan selama 

5-10 menit kemudian melakukan aktivitas lain seperti bermain bolpoin atau 
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berbicara dengan temannya. Hal sama juga terjadi pada indikator memperhatikan 

media, berkelompok, menyampaikan hasil kelompok, dan menyimpulkan materi. 

Hal ini berlanjut sampai pertemuan kedua sehingga tidak terjadi peningkatan 

aktivitas siswa. Pada saat menyampaikan balikan dan tanggapan hasil kelompok 

lain, siswa mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena siswa termotivasi 

dengan reward/penghargaan yang diberikan guru saat siswa berani  

menyampaikan pendapat. 

Adapun hasil analisis aktivitas siswa di kelas eksperimen menunjukkan 

perolehan rata-rata persentase aktivitas siswa sebesar 87,6% selama dua kali 

pertemuan. Dari pertemuan pertama siswa sudah tertarik dengan model 

pembelajaran yang menyelipkan permainan, sehingga persentase aktivitas siswa 

cukup tinggi. Persentase tertinggi dicapai oleh indikator siswa yang bersemangat 

dalam mengikuti permainan bola salju, tetapi tidak sebanding dengan indikator 

siswa yang melakukan pembelajaran dengan model Snowball Throwing, siswa 

belum memahami peraturan dengan baik sehingga kurang mematuhi aturan 

permainan dan kelas sedikit gaduh. Pada pertemuan kedua, siswa lebih 

bersemangat karena lebih menyiapkan diri untuk mengikuti kuis permainan dan 

mematuhi aturan yang sudah diketahui sebelumnya. Indikator yang tidak 

mengalami peningkatan adalah menanggapi penjelasan guru, membuat 

kesimpulan, dan melaksanakan penutup. Hal ini dikarenakan siswa terlalu fokus 

pada penyampaian materi oleh guru agar mampu menjawab soal-soal yang nanti 

dihadapi saat permainan berlangsung. Indikator yang bernilai stabil ini masih 

dalam kategori tinggi dan dilakukan oleh sebagian kecil siswa. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Novia 

Catur Utami dan Sutji Wardhayani (2016). Berdasarkan hasil perhitungan 

diketahui bahwa aktivitas belajar siswa yang menggunakan model Snowball 

Throwing menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 

aktivitas belajar siswa pada kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah, 

diskusi, dan tanya jawab. Hal tersebut terjadi karena dalam proses pembelajaran 

IPA materi pencegahan kerusakan lingkungan, siswa saling membantu untuk 

membagi pemahaman materi dalam kelompok melalui kegiatan diskusi. Siswa 
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juga saling mengajukan pertanyaan maupun jawaban selama proses pembelajaran 

sehingga kesulitan yang dialami individu bisa diatasi melalui diskusi dan bermain. 

Pada kelas eksperimen yang menerapkan model Snowball Throwing 

berbantuan media powerpoint, aktivitas siswa mengalami peningkatan dari 

pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. Model pembelajaran Snowball 

Throwing berbantuan media powerpoint dapat menciptakan ketertarikan siswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar dengan tetap mempertahankan suasana kelas 

yang kondusif dan nyaman. Hal itu disebabkan karena dalam pembelajaran 

dengan model Snowball Throwing, siswa dituntut untuk membagi pemahaman 

materi dengan siswa lain, membuat evaluasi berupa soal-soal tentang materi ajar 

dan memberikan soal kepada siswa lain untuk menjawabnya. Dengan adanya 

proses belajar dan bermain tersebut, siswa dapat membiasakan diri belajar 

membangun pengetahuan secara mandiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

pendapat Hamalik (2015:117) bahwa pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan 

melakukan aktivitas sendiri. 

Pada kelas kontrol yang menerapkan model awal sesuai rencana guru yaitu 

Direct Instruction juga menunjukkan peningkatan aktivitas siswa dari pertemuan 

pertama dan pertemuan terakhir, tetapi peningkatan persentase aktivitas siswa di 

kelas kontrol tidak lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen. Persentase 

aktivitas siswa di kelas kontrol yang lebih rendah dibandingkan di kelas 

eksperimen disebabkan oleh siswa yang cenderung mendengarkan dan menyimak 

guru sehingga pembelajaran menjadi tidak aktif. Selain itu, dengan adanya media 

gambar yang berukuran kecil, tidak semua siswa melihat gambar dengan baik. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, menunjukkan bahwa kelas eksperimen 

memperoleh persentase aktivitas siswa yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

persentase aktivitas siswa di kelas kontrol. Pembelajaran IPS dengan model 

Snowball Throwing berbantuan media powerpoint dapat meningkatkan aktivitas 

siswa pada materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam. 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa model Snowball Throwing 

berbantuan media powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 
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siswa dalam pembelajaran mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan 

alam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model Snowball Throwing berbantuan media 

powerpoint efektif  diterapkan pada pembelajaran mupel IPS terutama pada siswa 

kelas IV SD. 

 

4.2.2 Implikasi Penelitian 

Implikasi hasil penelitian adalah keterlibatan hasil penelitian dengan manfaat yang 

diharapkan. Implikasi hasil penelitian meliputi implikasi secara teoritis, praktis 

dan pedagogis. 

 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis diartikan sebagai keterkaitan hasil penelitian dengan teori yang 

dikaji. Keefektifan model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint 

memperkuat teori yang ada. 

Shoimin (2017: 176) menyatakan bahwa kelebihan model pembelajaran 

Snowball Throwing adalah siswa terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga 

dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran dan 

dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Teori ini diperkuat 

dengan penerapan model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint. 

Pada proses pembelajaran model Snowball Throwing berbantuan media 

powerpoint, dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif sehingga 

pembelajaran yang dilakukan lebih mengembirakan. 

Keefektifan model Snowball Throwing dalam pembelajaran mupel IPS juga 

sesuai dengan teori belajar konstruktivisme. Menurut Suprijono (2015: 39) teori 

belajar konstruktivistik merupakan proses pembentukan pengetahuan dalam diri 

peserta didik. Dengan penerapan model Snowball Throwing peserta didik 

menemukan dan menumbuhkan pengetahuan secara mandiri melalui 

pengalamannya. Menemukan pengetahuan dengan cara menganalisis gambar dan 

video sesuai permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan dan 
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membangun pengetahuan melalui kegiatan diskusi, komunikasi dengan teman 

sebaya sehingga mendapatkan pengalaman belajarnya sendiri. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa model Snowball Throwing berbantuan 

media powerpoint efektif terhadap hasil belajar IPS materi kegiatan ekonomi dan 

pemanfaatan alam. Dengan demikian implikasi teoritis hasil penelitian ini yaitu 

menguatkan teori yang sudah ada dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

dan pendukung teori pada penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang model 

Snowball Throwing berbantuan media powerpoint pada pembelajaran mupel IPS 

di SD. 

 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dalam penelitian ini berkaitan dengan hasil penelitian terhadap 

pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dan keterlibatan hasil penelitian dengan 

manfaat praktis yang diharapkan. Penerapan model Snowball Throwing 

berbantuan media powerpoint dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa, melatih 

siswa untuk bekerjasama melalui diskusi kelompok, dan meningkatkan hasil 

belajar. 

Keefektifan model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint 

menambah wawasan dan keterampilan guru mengenai model pembelajaran 

inovatif sesuai karakteristik siswa. Guru dapat meningkatkan kreativitas dalam 

menciptakan suasana belajar yang menarik dengan memperhatikan ketepatan 

penggunaan media sesuai materi yang diajarkan. 

Penelitian ini bermanfaat bagi sekolah untuk mengembangkan proses 

pembelajaran, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik serta 

memberikan masukan bagi sekolah dalam rangka menyelenggarakan pendidikan 

yang bermutu melalui inovasi-inovasi dalam pembelajaran sehingga menghasilkan 

lulusan siswa yang memiliki kompetensi unggul. 

  



 

137  

 

Peneliti memperoleh manfaat selama melaksanakan penelitian yaitu 

menambah pengetahuan, mengasah kreativitas berfikir, menerapkan ilmu yang 

didapatkan selama perkuliahan, dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

efektivitas pembelajaran mupel IPS dengan menggunakan model pembelajaran 

Snowball Throwing berbantuan media powerpoint. 

 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

 

Implikasi pedagogis diartikan sebagai dampak positif hasil penelitian terhadap 

ranah pendidikan secara lingkup umum, tidak hanya ke sekolah dan siswa tetapi 

juga menyumbang pembuktian bahwa kombinasi pembelajaran berbasis 

permainan Snowball Throwing berbantuan media powerpoint serta kerjasama 

kelompok memiliki efektivitas yang lebih tinggi daripada model yang berpusat 

pada guru. Penerapan model Snowball Throwing menjadi salah satu strategi guru 

dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Berimplikasi kepala sekolah 

mendapat inspirasi untuk memotivasi guru melaksanakan pembelajaran yang 

variatif dan sebagai bahan pertimbangan penentu kebijakan dalam upaya 

memperbaiki mutu pembelajaran di SD. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint dapat 

meningkatkan aktifitas siswa kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo 

Grobogan. Rata-rata persentase aktivitas siswa pada kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan rata-rata persentase aktivitas siswa kelas kontrol. Rata-

rata persentase aktivitas siswa di kelas eksperimen sebesar 87,6% dengan 

kriteria sangat tinggi. 

2. Model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint efektif terhadap 

hasil belajar mupel IPS materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam 

pada siswa kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan. Keefektifan 

model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint didasarkan atas 

hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan independent sample t-test 

diperoleh nilai thitung sebesar 3,208, sedangkan nilai ttabel yaitu 1,680, 

sehingga  thitung>ttabel (3,208>1,680)  dan didukung hasil perhitungan uji N-

Gain diperoleh peningkatan rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan perolehan kelas kontrol. Kriteria N-Gain kelas kontrol 

tergolong sedang dengan nilai N-Gain sebesar 0,4044 sedangkan kriteria N-

Gain kelas eksperimen tergolong sedang dengan nilai N-Gain sebesar 

0,6453. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima 

yang berarti bahwa ada perbedaan rata-rata nilai posttest antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen pada materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam 

siswa kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Grobogan. 
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5.1 Saran 

Sesuai dengan analisis data hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pendidikan, berikut saran 

yang dapat disampaikan.  

 

5.2.1 Saran Teoritis 

Menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar dengan pemilihan dan 

penerapan model oleh guru merupakan hal utama. Maka, model Snowball 

Throwing berbantuan media powerpoint dapat digunakan supaya tumbuhnya 

semangat untuk menambah ilmu pengetahuan, sikap maupun keterampilan dan 

dapat tercapainya ketuntasan dan keberhasilan belajar.  

 

5.2.2 Saran Praktis 

5.2.2.1 Siswa 

Terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan baik apabila peserta didik ikut 

berperan aktif seperti aktif bertanya, aktif berdiskusi, aktif menyampaikan 

pendapat, aktif mendengarkan dan memahami penyampaian materi yang 

dilakukan guru. Keaktifan peserta didik ketika mengikuti proses pembelajaran 

akan menjadikan keberhasilan pembelajaran maka tercapainya tujuan 

pembelajaran dengan menerapkan model Snowball Throwing berbantuan media 

powerpoint. 

 

5.2.2.2 Guru 

Hendaknya pemilihan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

memperhatikan beberapa aspek. Ketepatan pemilihan model pembelajaran 

membuat kesan menarik saat pembelajaran dan hilangnya rasa bosan maka akan 

munculnya semangat ketika kegiatan belajar mengajar.  

 

5.2.2.3 Sekolah 

Sebaiknya sekolah memberi kebijakan mengenai model pembelajaran yang 

diterapkan guru agar metode ceramah dapat diminimalisir. 
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5.2.2.4 Peneliti Selanjutnya 

Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dapat menerapkan 

model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint untuk dibandingkan 

dengan model lainnya. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman 

mengenai penerapan model Snowball Throwing berbantuan media powerpoint 

untuk menangani masalah-masalah yang timbul saat kegiatan belajar mengajar. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
 

 

Judul : Keefektifan Model Pembelajaran Snowball Throwing berbantuan Media Powerpoint terhadap Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas IV SDN Gugus Ki Ageng Selo Klambu Grobogan 

No 
Rumusan 

Masalah 
Tujuan Variabel Indikator 

Sumber 

Data 
Instrumen 

1. Apakah model 

pembelajaran 

Snowball 

Throwing 

berbantuan 

media 

powerpoint 

efektif terhadap 

hasil belajar IPS 

siswa kelas IV 

SDN Gugus Ki 

Ageng Selo 

Klambu 

Grobogan? 

Menguji 

keefektifan 

model 

pembelajaran 

Snowball 

Throwing 

berbantuan 

media 

powerpoint 

terhadap hasil 

belajar IPS siswa 

kelas IV SDN 

Gugus Ki Ageng 

Selo. 

1. Hail belajar 

siswa. 

2. Model 

pembelajaran 

Snowball 

Throwing 

berbantuan 

media 

powerpoint. 

3.3.1 Menguraikan 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

3.3.2 Menjelaskan kondisi 

lingkungan suatu daerah. 

3.3.3 Menentukan jenis 

pekerjaan yang ada di 

suatu daerah. 

3.3.4 Memerinci macam- 

macam kegiatan 

ekonomi. 

3.3.5 Mengaitkan berbagai 

pekerjaan dalam kegiatan 

ekonomi di lingkungan 

sekitar. 

3.3.6 Mengkategorikan 

1. Siswa 

2. Guru 

3. Video 

4. Gambar 

Tes tertulis 
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    berbagai jenis bidang 

pekerjaan dalam kegiatan 

ekonomi. 

3.3.7 Menganalisis berbagai 

pekerjaan yang berkaitan 

dengan keunikan bidang 

ekonomi suatu daerah 

  

2. Bagaimanakah 

aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPS dengan 

model Snowball 

Throwing 

berbantuan 

media 

powerpoint di 

kelas IV SDN 

Gugus Ki Ageng 

Selo Klambu 

Grobogan? 

Mendiskripsikan 

aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

menggunakan 

model Snowball 

Throwing 

berbantuan 

media 

powerpoint di 

siswa kelas IV 

SDN Gugus Ki 

Ageng Selo. 

1. Aktivitas 

belajar siswa 

2. Model 

pembelajaran 

Snowball 

Throwing 

berbantuan 

media 

powerpoint. 

4.3.1 Membuat identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

4.3.2 Mengemukakan hasil 

identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

4.3.3 Membuat identifikasi 

jenis pekerjaan di suatu 

daerah. 

4.3.4 Mengemukakan hasil 

identifikasi jenis 

pekerjaan di suatu 

daerah. 

4.3.5 Membuat identifikasi 

contoh pekerjaan dalam 

kegiatan ekonomi. 

1. Siswa 

2. Guru 

3. Video 

4. Gambar 

Lembar 

pengamatan 

aktivitas 

siswa 
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    4.3.6 Mengemukakan hasil 

identifikasi contoh 

pekerjaan dalam kegiatan 

ekonomi. 

4.3.7 Membuat identifikasi 

pekerjaan pada beberapa 

daerah. 

4.3.8 Mengemukakan hasil 

identifikasi pekerjaan 

pada beberapa daerah. 
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LAMPIRAN 2 

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Jenengan 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Dua) 

Tema/SubTema : 8 (Daerah Tempat Tinggalku)/ 1 (Lingkungan Tempat Tinggalku) 

Pembelajaran : 3 (PPKn, IPS, Bahasa Indonesia) 

Alokasi waktu : 1 hari (6 x 35 Menit) 

Kompetensi Inti : 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 
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Muatan Pelajaran / 

Kompetensi Dasar 
Karakter Indikator Materi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

belajar Ranah Teknik Jenis Bentuk 

PPKn 

1.3. Mensyukuri 
keberagaman 

umat beragama di 

masyarakat 
sebagai anugerah 

Tuhan Yang 

Maha Esa dalam 
konteks Bhinneka 
Tunggal Ika. 

 
Religius 

 
1.3.1. Menerima 

keberagaman 

agama 

sebagai 
anugrah 

Tuhan. 

 
Keberaga 

man 

karakteris 

tik  

individu 

 
1. Siswa bersama 

guru 

melakukan 

apersepsi: 

siapa sajakah 
anggota 

keluarga  itu? 

Bagaimana 
peran  setiap 

anggota 

keluarga? 
2. Siswa bertanya 

jawab dengan 

guru tentang 

peran setiap 
anggota 

keluarga. 

3. Siswa  yang 
mendapat bola 

ketika musik 

berhenti, harus 

menyampaika 
n jawaban dari 

pertanyaan 

yang 
didapatkan. 

 
Sikap 

Spiritual 

/ A1 

 
Non tes 

 
Penga 

matan 

 
Rubrik 

pengam 

atan 

sikap 

 
8 x 35 

menit 

 
Buku 

Guru: 

Subekti, 

Ari. 2017. 

Daerah 

Tempat 

Tinggalku 

Tema 8 

Buku 

Guru 

SD/MI 

Kelas IV 

Buku 

Tematik 

Terpadu 

Kurikulu 

m 2013. 

Jakarta : 

Kementri 

an   

Pendidika 

n dan 

2.3. Bersikap toleran 

dalam 
keberagaman 

umat beragama di 

masyarakat dalam 

konteks Bhinneka 
Tunggal Ika. 

Bertanggu 

ng jawab 

2.3.1. Menunjukka 

n sikap 
toleransi 

keberagaman 

umat 
beragama. 

Sikap 

Sosial / 

A3 

Non tes Penga 

matan 

Rubrik 

pengam 

atan 

sikap 

2.3.2. Mengajak 
sikap 

toleransi 

keberagaman 

umat 

beragama. 

Sikap 

Sosial / 

A3 

Non tes Penga 

matan 

Rubrik 

pengam 

atan 

sikap 

3.3. Menjelaskan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

Rasa Ingin 

Tahu 

3.3.1. Menyimpulk 
an pengertian 

keberagaman 

individu. 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tertuli 

s 

Pilihan 

Ganda 

dan 

Uraian 
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kehidupan sehari- 

hari. 

   4. Siswa bersama 

guru 

memberikan 
masukan pada 

setiap jawaban 

yang 
disampaikan. 

5. Siswa bersama 

guru bertanya 
jawab tentang 

istilah dan 

barang-barang 

yang 
dibutuhkan 

dalam kegiatan 

ekonomi yang 
ada pada masa 

prasejarah. 

6. Siswa  yang 
medapat   bola 

ketika musik 

berhenti, harus 

menyampaika 
n jawaban dari 

pertanyaan 

yang 
didapatkan. 

7. Siswa bersama 

guru 

memberikan 

     Kebudaya 

an. 

Halaman 

33-44. 

 

 

 

 
Buku 

Siswa: 

Subekti, 

Ari. 2017. 

Daerah 

Tempat 

Tinggalku 

Tema 8 

Buku 

Siswa 

SD/MI 

Kelas IV 

Buku 

Tematik 

Terpadu 

Kurikulu 

m 2013. 

Jakarta : 

3.3.2. Menemukan 

keberagaman 
karakteristik 

individu. 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tertuli 

s 

Pilihan 

Ganda 

dan 

Uraian 

4.3. Mengemukakan 
manfaat 

keberagaman 

karakteristik 
individu dalam 

kehidupan sehari- 

hari. 

Kerjasama 4.3.1. Membuat 
identifikasi 

keberagaman 

individu di 

lingkungan 
keluarga . 

Keteram 

pilan / 

P2 

Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik 

4.3.2. Mempresenta 
sikan hasil 

identifikasi 

keberagaman 
individu  di 

lingkungan 

keluarga. 

Keteram 

pilan / 

P3 

Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik 

IPS 

3.3. Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi 
dan hubungannya 

dengan berbagai 

bidang   pekerjaan 

serta kehidupan 

sosial  dan budaya 

 
Teliti 

 
3.3.1. Menguraikan 

perkembanga 

n kegiatan 

ekonomi. 

 
Kegiatan 

ekonomi 

dan 

kondisi 

lingkunga 

n 

 
Pengetah 

uan / C2 

 
Tes 

 
Tertuli 

s 

 
Pilihan 

Ganda 

dan 

Uraian 

3.3.2. Menjelaskan 

kondisi 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tertuli 

s 

Pilihan 

Ganda 
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di lingkungan 

sampai provinsi. 

 lingkungan 

suatu daerah. 

 masukan pada 

setiap jawaban 

yang 
disampaikan. 

8. Siswa bersama 

guru bertanya 
jawab tentang 

pengertian 

penokohan dan 
pesan moral. 

9. Siswa  yang 

medapat   bola 

ketika musik 
berhenti, harus 

menyampaika 

n jawaban dari 
pertanyaan 

yang 

didapatkan. 
10. Siswa bersama 

guru 

memberikan 

masukan. 

   dan 

Uraian 

 Kementri 

an 

   Pendidika 
   n dan 

Kebudaya 

an. 

Halaman 

22-30. 

4.3. Menyajikan hasil 

identifikasi 

kegiatan ekonomi 
dan hubungannya 

dengan   berbagai 

bidang pekerjaan, 
serta  kehidupan 

sosial dan budaya 

di lingkungan 

sekitar    sampai 
provinsi. 

Kerjasama 

dan 

Percaya 

diri 

4.3.1. Membuat 
identifikasi 

perkembanga 

n kegiatan 

ekonomi. 

Keteram 

pilan / 

P2 

Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik 

4.3.2. Mengemuka 
kan  hasil 
identifikasi 

perkembanga 

n kegiatan 
ekonomi. 

Keteram 

pilan / 

P3 

Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik 

Bahasa Indonesia   
3.9.1. Menjelaskan 

peranan 
tokoh dalam 
teks fiksi. 

      

3.9. Mencermati 
tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi. 

Teliti Tokoh 

dan pesan 

moral 

pada teks 

cerita 

fiksi 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tertuli 

s 

Pilihan 

Ganda 

Uraian 

 

3.9.2. Menguraikan 
pesan moral 

pada teks 
fiksi. 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tertuli 

s 

Pilihan 

Ganda 

Uraian 

4.9. Menyampaikan 

hasil identifikasi 

tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, 

tulis, dan visual. 

Percaya 

diri 

4.9.1. Menunjukka 
n identifikasi 

tokoh-tokoh 

pada teks 
fiksi. 

 Keteram 

pilan / 

P3 

Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik  
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LAMPIRAN 3  

PERANGKAT RPP DAN LAMPIRAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Pemetaan Kompetensi Dasar 
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RECANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 
Satuan pendidikan : SDN 1JENENGAN 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Sub Tema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Pembelajaran : 3 

Kelas / Semester : IV  / 2 

Alokasi waktu : 6 X 35 menit 

 

 

I. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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II. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 

Kompetensi Dasar Karakter Indikator 

PPKn 

1.3. Mensyukuri keberagaman 

umat beragama di 

masyarakat sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa dalam 

konteks Bhinneka Tunggal 

Ika. 

 
Religius 

 
1.3.1. Menerima 

keberagaman agama 

sebagai anugrah 

Tuhan. 

2.3. Bersikap toleran dalam 

keberagaman umat beragama 

di masyarakat dalam konteks 

Bhinneka Tunggal Ika. 

Bertanggung 

jawab 

2.3.1. Menunjukkan sikap 

toleransi 

keberagaman umat 

beragama. 

2.3.2. Mengajak sikap 

toleransi 

keberagaman umat 

beragama. 

3.3. Menjelaskan manfaat 

keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

3.3.1. Menyimpulkan 

pengertian 

keberagaman 

individu. 

3.3.2. Menemukan 

keberagaman 

karakteristik 

individu. 

4.3. Mengemukakan manfaat 

keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kerjasama 4.3.1. Membuat 

identifikasi 

keberagaman 

individu di 

lingkungan keluarga. 

4.3.2. Mempresentasikan 

hasil identifikasi 

keberagaman 

individu di 

lingkungan keluarga. 

IPS 

3.3. Mengidentifikasi kegiatan 

ekonomi dan hubungannya 

dengan berbagai bidang 

 
Teliti 

 
3.3.1. Menguraikan 

perkembangan 

kegiatan ekonomi. 
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pekerjaan serta kehidupan 

sosial dan budaya di 

lingkungan sampai provinsi. 

 3.3.2. Menjelaskan kondisi 

lingkungan suatu 

daerah. 

4.3. Menyajikan hasil identifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang pekerjaan, 

serta kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

Kerjasama 

dan Percaya 

diri 

4.3.1. Membuat 

identifikasi 

perkembangan 

kegiatan ekonomi. 

4.3.2. Mengemukakan 

hasil identifikasi 

perkembangan 

kegiatan ekonomi. 

Bahasa Indonesia 

3.9. Mencermati tokoh-tokoh 

yang terdapat pada teks fiksi. 

 
Teliti 

 

3.9.1. Menjelaskan peranan 

tokoh dalam teks 

fiksi. 

3.9.2. Menguraikan pesan 

moral pada teks 

fiksi. 

4.9. Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks fiksi 

secara lisan, tulis, dan visual. 

Percaya diri 4.9.1. Menunjukkan 

identifikasi tokoh- 

tokoh pada teks fiksi. 

 

III. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan aktivitas berdoa awal pelajaran di kelas, siswa 

dapat menerima keberagaman agama sebagai anugrah Tuhan dengan 

baik. 

2. Dengan mencermati “Gambar kegiatan ibadah umat beragama”, siswa 

dapat menunjukkan sikap toleransi keberagaman umat beragama 

dengan benar. 

3. Dengan mencermati “Gambar kegiatan ibadah umat beragama”, siswa 

dapat mengajak sikap toleransi keberagaman umat beragama dengan 

benar. 
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4. Dengan mencermati “Gambar anggota keluarga”, siswa dapat 

menyimpulkan pengertian keberagaman individu dengan benar. 

5. Dengan mencermati “Gambar anggota keluarga”, siswa dapat 

menemukan keberagaman karakteristik individu dengan benar. 

6. Dengan bekerjasama kelompok tentang keragaman individu, siswa 

dapat membuat identifikasi keberagaman individu di lingkungan 

keluarga dengan benar. 

7. Dengan bekerjasama kelompok tentang keragaman individu, siswa 

dapat mempresentasikan hasil identifikasi keberagaman individu di 

lingkungan keluarga dengan benar. 

8. Dengan mencermati “Video pembelajaran kegiatan ekonomi masa 

prasejarah”, siswa dapat menguraikan perkembangan kegiatan 

ekonomi dengan benar. 

9. Dengan mencermati “Video pembelajaran kegiatan ekonomi masa 

prasejarah”, siswa dapat menyebutkan istilah dalam kegiatan ekonomi 

pada masa prasejarah dengan benar. 

10. Dengan mencermati “Gambar-gambar kebutuhan hidup”, siswa dapat 

menyebutkan macam-macam kebutuhan hidup dengan benar. 

11. Dengan mencermati “Video macam kondisi alam”, siswa dapat 

menjelaskan kondisi lingkungan suatu daerah dengan benar. 

12. Dengan bekerjasama kelompok tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat 

membuat identifikasi perkembangan kegiatan ekonomi dengan benar. 

13. Dengan kegiatan kuis, siswa dapat mengemukakan hasil identifikasi 

perkembangan kegiatan ekonomi dengan baik. 

14. Dengan mencermati “Teks fiksi Asal mula bukit catu”, siswa dapat 

menjelaskan peranan tokoh dalam teks fiksi dengan benar. 

15. Dengan mencermati “Teks fiksi Asal mula bukit catu”, siswa dapat 

menguraikan pesan moral pada teks fiksi dengan benar 

16. Dengan bekerjasama kelompok tentang tokoh dalam teks fiksi, siswa 

dapat menunjukkan identifikasi tokoh-tokoh pada teks fiksi dengan 

baik. 
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IV. Materi Pembelajaran 
 

Utama Pengayaan Remidial Ko-Kurikuler 

1. Keberagaman 

karakteristik 

individu. 

2. Kegiatan 

ekonomi dan 

kondisi 

lingkungan. 

3. Tokoh dan 

pesan moral 

pada teks 

cerita fiksi. 

1. Manfaat sikap 

toleransi. 

2. Kaitan kegiatan 

ekonomi dan 

kondisi 

lingkungan. 

3. Sifat penokohan 

pada teks fiksi. 

1. Pengertian 

keberagama 

n individu. 

2. Kegiatan 

ekonomi pra 

sejarah. 

3. Penokohan 

pada cerita 

fiksi. 

1. Mendiskusika 

n cerita 

rakyat di 

daerahmu 

bersama 

orang tua. 

 
V. Metode, Model dan Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/ eksperimen, mengasosiasi/ menalar, dan 

mengomunikasikan). 

Model : Snowball Throwing 

Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, kuis 

 
 

VI. Media dan Alat Pembelajaran 

A. Media : 

1. Gambar kegiatan ibadah umat beragama 

2. Gambar anggota keluarga 

3. Video pembelajaran kegiatan ekonomi masa prasejarah 

4. Video macam kondisi alam 

5. Teks fiksi Asal mula bukit catu. 
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B. Alat : 

1. Laptop 

2. Speaker 

3. Bola Salju. 

 
 

VII. Sumber Pembelajaran 

Subekti, Ari. 2017. Daerah Tempat Tinggalku Tema 8 Buku Guru SD/MI 

Kelas IV Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta : 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman 33-44. 

 

Subekti, Ari. 2017. Daerah Tempat Tinggalku Tema 8 Buku Siswa SD/MI 

Kelas IV Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta : 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman 22-30. 

 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru bersama siswa mengucapkan salam. 

2. Siswa bersama guru saling memberi kabar 

3. Siswa mengondisikan kelas agar siap 

untuk belajar. 

4. Salah satu siswa memimpin doa. (religius) 

5. Guru melakukan presensi. 

6. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Guru 

memberikan penguatan pentingnya 

menanamkan semangat kebangsaan dan 

cinta tanah air. (nasionalis) 

7. Guru mengajak sisiwa untuk tepuk PPK 

dan memotivasi siswa. 

8. Siswa melakukan literasi. 

9. Siswa bersama guru melakukan apersepsi: 

siapa sajakah anggota keluarga itu? 

Bagaimana peran setiap anggota keluarga? 

60 menit 
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 10. Siswa menyimak tujuan pembelajaran 

dan manfaat materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

 

Inti Fase 1 Menyampaikan tujuan dan 

motivasi siswa 

1. Siswa memperhatikan gambar umat 

beribadah dan menyebutkan sikap-sikap 

toleransi yang dapat dipraktekkan sehari- 

hari. 

2. Siswa mengamati gambar anggota 

keluarga yang ada di buku. 

Fase 2 Menyajikan informasi 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang 

peran setiap anggota keluarga. 

4. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

karakteristik individu. 

5. Siswa mengumpulkan informasi dan 

mencatat materi yang disampaikan. 

Fase 3 Mengorganisasikan siswa 

kedalam kelompok-kelompok belajar 

6. Siswa membentuk kelompok belajar 

dengan jumlah yang ditentukan guru. 

7. Siswa menyimak prosedur cara kerja 

kelompok yang disampaikan guru. 

8. Siswa menentukan ketua kelompok pada 

setiap kelompok. 

Fase 4 Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

9. Ketua kelompok mendapatkan kertas 

kerja. 

10. Setiap kelompok mendiskusikan 

160 menit 
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 pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

yang telah disampaikan. 

11. Setiap kelompok diberikan waktu dan 

kesempatan untuk melemparkan 

pertanyaan kepada kelompok lain. 

12. Kelompok yang mendapatkan lemparan, 

harus menjawabnya di kertas kerja. 

13. Setiap anggota kelompok menuliskan 

jawaban. 

14. Siswa bersama guru bermain bola salju. 

15. Siswa yang medapat bola ketika musik 

berhenti, harus menyampaikan jawaban 

dari pertanyaan yang didapatkan. 

Fase 5 Evaluasi 

16. Siswa bersama guru memberikan masukan 

pada setiap jawaban yang disampaikan. 

17. Siswa menanggapi masukan yang 

diberikan. 

Fase 6 Memberi penilaian / 

penghargaan 

18. Siswa yang menjawab pertanyaan maju ke 

depan. 

19. Siswa mendapatkan reward/penghargaan 

dari guru berupa simbol juara. 

Fase 1 Menyampaikan tujuan dan 

motivasi siswa 

20. Siswa melakukan tepuk yel yel untuk 

meningkatkan motivasi belajar. 

21. Siswa bersama guru mencatat tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

Fase 2 Menyajikan informasi 
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 22. Siswa menyimak video tentang kegiatan 

ekonomi yang ada pada masa prasejarah. 

23. Siswa bersama guru bertanya jawab 

tentang istilah dan barang-barang yang 

dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi yang 

ada pada masa prasejarah. 

24. Siswa mencatat pokok materi yang 

disampaikan. 

25. Siswa menyimak video macam kondisi 

alam dan memperhatikan kondisi alam 

yang ada di sekitar mereka. 

26. Siswa bersama guru bertanya jawab 

tentang contoh sifat kondisi lingkungan 

disekitar. 

27. Siswa mencatat pokok materi yang 

didapatkan. 

Fase 3 Mengorganisasikan siswa 

kedalam kelompok-kelompok belajar 

28. Siswa membentuk kelompok belajar 

dengan jumlah yang ditentukan guru. 

29. Siswa menyimak prosedur cara kerja 

kelompok yang disampaikan guru. 

30. Siswa menentukan ketua kelompok pada 

setiap kelompok. 

Fase 4 Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

31. Ketua kelompok mendapatkan kertas 

kerja. 

32. Setiap kelompok mendiskusikan 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

yang telah disampaikan. 
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 33. Setiap kelompok diberikan waktu dan 

kesempatan untuk melemparkan 

pertanyaan kepada kelompok lain. 

34. Kelompok yang mendapatkan lemparan, 

harus menjawabnya di kertas kerja. 

35. Setiap anggota kelompok menuliskan 

jawaban. 

36. Siswa bersama guru bermain bola salju. 

37. Siswa yang medapat bola ketika musik 

berhenti, harus menyampaikan jawaban 

dari pertanyaan yang didapatkan. 

Fase 5 Evaluasi 

38. Siswa bersama guru memberikan masukan 

pada setiap jawaban yang disampaikan. 

39. Siswa menanggapi masukan yang 

diberikan. 

Fase 6 Memberi penilaian / 

penghargaan 

40. Siswa yang menjawab pertanyaan maju ke 

depan. 

Siswa mendapatkan reward/penghargaan 

dari guru berupa simbol juara. 

Fase 1 Menyampaikan tujuan dan 

motivasi siswa 

41. Siswa melakukan tepuk yel yel untuk 

meningkatkan motivasi belajar. 

42. Siswa bersama guru mencatat tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

Fase 2 Menyajikan informasi 

43. Siswa membaca senyap teks fiksi Asal 

mula bukit catu. 
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 44. Siswa bersama guru bertanya jawab 

tentang pengertian penokohan dan pesan 

moral. 

45. Siswa mencatat materi pokok yang telah 

disampaikan. 

Fase 3 Mengorganisasikan siswa 

kedalam kelompok-kelompok belajar 

46. Siswa membentuk kelompok belajar 

dengan jumlah yang ditentukan guru. 

47. Siswa menyimak prosedur cara kerja 

kelompok yang disampaikan guru. 

48. Siswa menentukan ketua kelompok pada 

setiap kelompok. 

Fase 4 Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

49. Ketua kelompok mendapatkan kertas 

kerja. 

50. Setiap kelompok mendiskusikan 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

yang telah disampaikan. 

51. Setiap kelompok diberikan waktu dan 

kesempatan untuk melemparkan 

pertanyaan kepada kelompok lain. 

52. Kelompok yang mendapatkan lemparan, 

harus menjawabnya di kertas kerja. 

53. Setiap anggota kelompok menuliskan 

jawaban. 

54. Siswa bersama guru bermain bola salju. 

55. Siswa yang medapat bola ketika musik 

berhenti, harus menyampaikan jawaban 

dari pertanyaan yang didapatkan. 
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 Fase 5 Evaluasi 

56. Siswa bersama guru memberikan masukan 

pada setiap jawaban yang disampaikan. 

57. Siswa menanggapi masukan yang 

diberikan. 

Fase 6 Memberi penilaian / 

penghargaan 

58. Siswa yang menjawab pertanyaan maju ke 

depan. 

Siswa mendapatkan reward/penghargaan 

dari guru berupa simbol juara. 

 

Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Siswa mengerjakan tindak lanjut berupa 

remidial dan atau pengayakan. 

4. Siswa melakukan tepuk “Salut”. 

5. Guru memberikan nasihat kepada siswa 

berupa pesan moral yang dikaitkan dengan 

pembelajaran. 

6. Siswa bersama guru menutup pelajaran 

dengan berdoa bersama. 

60 menit 
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Lampiran 1 RPP 

BAHAN AJAR 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : IV/2 

Muatan Materi : PPKn, IPS, Bahasa Indonesia 

Pembelajaran  3 

 
PPKn 

Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, 

keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. 

Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas 

tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan 

ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat 

berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi, warna kulit, jenis 

rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga 

terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. 

IPS 

A. Sejarah Perkembangan Kegiatan Ekonomi 

Kegiatan ekonomi berkembang. Berikut ini penjelasan perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

1. Pada zaman dahulu, orang mencari makan dengan cara berburu dan 

mengumpulkan buah-buahan hutan. Mereka membuat pakaian dari kulit 

hewan atau kulit pohon. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka saling 

menukar barang. Cara ini disebut dengan barter. 

Karena barter tidak praktis, cara itu mulai ditinggalkan. Kemudian orang 

menggunakan alat tukar yang lebih baik. Alat tukar ini mempermudah orang 

melakukan kegiatan jual beli. Awalnya orang menggunakan barang berharga 

sebagai alat tukar. Misalnya, kulit hewan, emas, dan perak. Kemudian orang 

menggunakan uang sebagai alat tukar 
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2. Tahap berikutnya orang tidak hanya berburu dan mengumpulkan hasil hutan. 

Orang mulai berternak dan bertani. Orang mulai memelihara hewan-hewan 

ternak. Orang juga mulai mengolah lahan untuk ditanami. 

3. Ketika zaman makin maju, kebutuhan hidup pun terus bertambah. Orang 

tidak hanya bekerja sebagai petani dan peternak. Orang mencari cara-cara 

baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini ada bermacam- 

macam pekerjaan, misalnya, penjahit, pedagang, sopir, guru, dan dokter. 

Kamu sudah tahu bahwa kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Ada tiga jenis kebutuhan. 

1. Kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. 

Ada tiga jenis kebutuhan pokok, yaitu: 

a. makanan (pangan), 

b. pakaian (sandang), dan 

c. tempat tinggal (papan). 

2. Kebutuhan sekunder 

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok 

terpenuhi. Contoh kebutuhan sekunder, antara lain lemari, sepeda, kompor, 

buku, dan pena. 

3. Kebutuhan tersier 

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer dan 

sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier sering juga disebut kebutuhan akan 

barang-barang mewah. Misalnya, mobil, televisi, komputer, dan pesawat 

telepon. 

B. Kondisi Lingkungan 

Berdasarkan keberadaan dan kelestariannya, sumber daya alam atau kekayaan 

alam dibedakan menjadi dua, yaitu: 

- Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 

- Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 

1. Sumber Daya Alam Dapat Diperbarui 
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Kekayaan alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat 

dimanfaatkan, dikembangkan, diusahakan, dan diadakan kembali apabila telah 

habis dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya udara, air, 

tanah, matahari, musim, dan iklim. Kekayaan alam ini termasuk non hayati. 

Macamnya: 

a. Udara. Seluruh organisme akan mati apabila tidak ada udara. Semua orang 

bernapas menghirup udara. Udara yang telah kotor (tercemar) dapat 

diupayakan bersih kembali dengan menanam hutan kembali. Di kota-kota 

besar terdapat sabuk hijau. Apakah yang dimaksud dengan sabuk hijau? 

Selain manusia, semua makhluk hidup memerlukan udara. Tanaman dalam 

mengolah makanan (fotosintesis) membentuk karbondioksida dari udara 

dan menjadikan oksigen. 

b. Air. Manusia, hewan, dan tumbuhan selalu membutuhkan air dalam 

kehidupannya. Air merupakan kekayaan alam yang tidak ada 

habishabisnya. Bayangkan seandainya dunia ini kehabisan air, bagaimana 

jadinya makhluk hidup? Dapatkah menunjukkan tempat dan manfaat air? 

Air dapat dimanfaatkan untuk transportasi, pertanian, perikanan, PLTA, 

dan sebagainya. Air di bumi ini merupakan sebuah sistem siklus. Pada 

mulanya hujan turun ke bumi, di mana sebagian meresap, sebagian lainnya 

menguap menjadi awan, kemudian turun sebagai hujan kembali. Begitu 

seterusnya. 

c. Tanah. Tanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi 

kehidupan. Tanah dapat diperbarui. Secara alami, tanah akan terbentuk 

dan berlapis-lapis. Lapisan paling atas selalu terbentuk oleh humus. 

Humus berasal dari sesuatu yang telah lapuk, seperti bangkai, kotoran, 

dahan, daun, dan ranting. Berbagai sisa organisme tadi akan membentuk 

struktur tanah. 

d. Kekayaan Alam Hayati dan Hewani. Kekayaan alam hayati dan hewani 

maksudnya kekayaan alam yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dan 

hewan. Keduanya dapat diadakan, dikembangkan, dan dibudidayakan 

sehingga tidak akan lekas punah/habis. Hasil hutan, pertanian, perkebunan 
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banyak sekali yang dimanfaatkan manusia. Peternakan dan perikanan juga 

dapat dibudidayakan. 

2. Sumber Daya Alam Tidak Dapat Diperbarui 

Kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam akan habis jika 

telah dimanfaatkan. Manusia tidak dapat membentuk, mengembangkan, atau 

mengadakannya kembali. Pada umumnya, kekayaan alam yang tidak dapat 

diperbarui terdapat pada perut bumi. Barang-barang yang terdapat dalam perut 

bumi disebut barang tambang. Barang tambang tersebut ada yang berbentuk 

logam, mineral, dan 

bukan logam. Apabila habis digunakan, maka barang tambang ini tidak dapat 

diadakan lagi. Oleh karena itu, penggunaannya membutuhkan pengaturan yang 

tepat. 

Macamnya: 

a. Tambang Logam 

Barang tambang yang termasuk bagian ini antara lain besi, emas, perak, 

timah, tembaga, bauksit, nikel, dan mangaan. 

b. Tambang Bukan Logam 

Termasuk dalam kelompok ini adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. 

c. Mineral 

Mineral termasuk barang tambang bukan logam. Yang termasuk mineral 

adalah batu kapur, yodium, kalsit, asbes, dan belerang. 

BAHASA INDONESIA 

Dalam sebuah cerita terdapat tokoh atau pemeran. Tokoh merupakan pelaku 

dalam cerita yang berfungsi sebagai salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh 

mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin 

sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral 

atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. 

Pesan moral adalah pelajaran yang didapat dari suatu kejadian atau cerita yang 

dapat dijadikan tauladan sehari-hari. 
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Lampiran 2 RPP 

MEDIA AJAR 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : IV/2 

Muatan Materi : PPKn, IPS, Bahasa Indonesia 

Pembelajaran  3 
 

Kompetensi Dasar Indikator MEDIA 

PPKn 

1.3. Mensyukuri 

keberagaman umat 

beragama di 

masyarakat sebagai 

anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa 

dalam konteks 

Bhinneka Tunggal 

Ika. 

 
1.3.1. Menerima 

keberagaman agama 

sebagai anugrah Tuhan. 

 

2.3. Bersikap toleran 

dalam keberagaman 

umat beragama di 

masyarakat dalam 

konteks Bhinneka 

Tunggal Ika. 

2.3.1. Menunjukkan sikap 

toleransi keberagaman 

umat beragama. 

 PPt Gambar 

kegiatan 

ibadah umat 

beragama 

2.3.3. Mengajak sikap 

toleransi keberagaman 

umat beragama. 

3.3. Menjelaskan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan sehari- 

hari. 

3.3.1. Menyimpulkan 

pengertian 

keberagaman individu. 

 PPt Gambar 

anggota 

keluarga 

3.3.2. Menemukan 

keberagaman 

karakteristik individu. 

4.3. Mengemukakan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan sehari- 

hari. 

4.3.1. Membuat identifikasi 

keberagaman individu 

di lingkungan keluarga 

. 

 

4.3.2. Mempresentasikan 

hasil identifikasi 

keberagaman individu 

di lingkungan keluarga. 
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IPS 

3.3. Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi 

dan hubungannya 

dengan berbagai 

bidang pekerjaan 

serta kehidupan 

sosial dan budaya di 

lingkungan sampai 

provinsi. 

 
3.3.1. Menguraikan 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

 

 PPt Video 

pembelajaran 

kegiatan 

ekonomi 

masa 

prasejarah 

 PPt Gambar- 

gambar 

kebutuhan 

hidup 

 PPt Video 

macam 

kondisi alam 

3.3.2. Menjelaskan kondisi 

lingkungan suatu 

daerah. 

4.3. Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya 

dengan berbagai 

bidang pekerjaan, 

serta kehidupan 

sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

4.3.1. Membuat identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

4.3.2. Mengemukakan hasil 

identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

Bahasa Indonesia 

3.9. Mencermati tokoh- 

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi. 

 

3.9.1. Menjelaskan peranan 

tokoh dalam teks fiksi. 

 

 PPt Teks 

fiksi Asal 

Mula Bukit 

Catu 
3.9.2. Menguraikan pesan 

moral pada teks fiksi. 

4.9. Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh- 

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi 

secara lisan, tulis, 

dan visual. 

4.9.1. Menunjukkan 

identifikasi tokoh- 

tokoh pada teks fiksi. 
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1. MEDIA GAMBAR 
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2. MEDIA TEKS 
 

 

 

 

 

 

Sejarah Perkembangan Kegiatan Ekonomi 

Kegiatan ekonomi berkembang. Berikut ini penjelasan 

perkembangan kegiatan ekonomi. 

1. Pada zaman dahulu, orang mencari makan dengan 

cara berburu dan mengumpulkan buah-buahan hutan. 

Mereka membuat pakaian dari kulit hewan atau kulit 

pohon. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka 

saling menukar barang. Cara ini disebut dengan 

barter. 

Karena barter tidak praktis, cara itu mulai 

ditinggalkan. Kemudian orang menggunakan alat 

tukar yang lebih baik. Alat tukar ini mempermudah 

orang melakukan kegiatan jual beli. Awalnya orang 

menggunakan barang berharga sebagai alat tukar. 

Misalnya, kulit hewan, emas, dan perak. Kemudian 

orang menggunakan uang sebagai alat tukar 

2. Tahap berikutnya orang tidak hanya berburu dan 

mengumpulkan hasil hutan. Orang mulai berternak 

dan bertani. Orang mulai memelihara hewan-hewan 

ternak. Orang juga mulai mengolah lahan untuk 

ditanami. 

3. Ketika zaman makin maju, kebutuhan hidup pun 

terus bertambah. Orang tidak hanya bekerja 

sebagai petani dan peternak. Orang mencari cara- 

cara baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sekarang ini ada bermacam-macam pekerjaan, 

misalnya, penjahit, pedagang, sopir, guru, dan 

dokter. 
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3. MEDIA VIDEO 
 

 

 

4. MEDIA POWERPOINT 
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Lampiran 3 RPP 

LKPD 

(Lembar Kerja Peserta Didik) 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : IV/2 

Muatan Materi : PPKn, IPS, Bahasa Indonesia 

Pembelajaran  3 
 

Kompetensi Dasar Indikator LKPD 

PPKn 

1.3. Mensyukuri 

keberagaman umat 

beragama di 

masyarakat sebagai 

anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa dalam 

konteks Bhinneka 

Tunggal Ika. 

 
2.3.2. Menerima 

keberagaman agama 

sebagai anugrah Tuhan. 

 
Mengidentifi 

kasi 

keragaman 

individu di 

lingkungan 

keluarga. 

2.3. Bersikap toleran dalam 

keberagaman umat 

beragama di 

masyarakat dalam 

konteks Bhinneka 

Tunggal Ika. 

2.3.1. Menunjukkan sikap 

toleransi keberagaman 

umat beragama. 

2.3.4. Mengajak sikap 

toleransi keberagaman 

umat beragama. 

3.3. Menjelaskan manfaat 

keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.3.1. Menyimpulkan 

pengertian 

keberagaman individu. 

3.3.2. Menemukan 

keberagaman 

karakteristik individu. 

4.3. Mengemukakan 

manfaat keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.3.1. Membuat identifikasi 

keberagaman individu 

di lingkungan keluarga 

. 

4.3.2. Mempresentasikan 

hasil identifikasi 

keberagaman individu 

di lingkungan keluarga. 
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IPS 

3.3. Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sampai provinsi. 

 
3.3.1. Menguraikan 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

 
Mengidentifi 

kasi 

perkembang 

an kegiatan 

ekonomi 
3.3.2. Menjelaskan kondisi 

lingkungan suatu 

daerah. 

4.3. Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi. 

4.3.1. Membuat identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

4.3.2. Mengemukakan hasil 

identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

Bahasa Indonesia 

3.9. Mencermati tokoh- 

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi. 

 

3.9.1. Menjelaskan peranan 

tokoh dalam teks fiksi. 

 
Mengidentifi 

kasi tokoh 

dalam teks 

cerita Asal 

Mula Bukit 

Catu 

3.9.2. Menguraikan pesan 

moral pada teks fiksi. 

4.9. Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh- 

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi secara 

lisan, tulis, dan visual. 

4.9.1. Menunjukkan 

identifikasi tokoh- 

tokoh pada teks fiksi. 
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Petunjuk: 

1. Bentuklah kelompok sesuai arahan guru! 

2. Simaklah aturan permainan yang disampaikan gurumu! 

3. Diskusikan soal yang kamu dapat bersama kelompokmu! 

4. Majulah dan sampaikan hasil diskusi di depan teman-temanmu! 

No Anggota 

Keluarga 

Warna 

Kulit 

Jenis 

Rambut 

Tinggi 

Badan 

Berat 

Badan 

1. Ayah     

2. Ibu     

3. Kakak     

4. Kamu     

5. Adik     

Nama Kelompok: 

1. ………....….......... 3. ……....................... 

2. ....……………...... 4. .……….................. 
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Petunjuk: 

1. Bentuklah kelompok sesuai arahan guru! 

2. Simaklah aturan permainan yang disampaikan gurumu! 

3. Diskusikan soal yang kamu dapat bersama kelompokmu! 

4. Majulah dan sampaikan hasil diskusi di depan teman-temanmu! 
 

 
 

 

 

JAWAB 

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

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

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

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

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

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

Nama Kelompok: 

1. ………....….......... 3. ……....................... 

2. ....……………...... 4. .……….................. 

SOAL 

 

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

......................................................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3 
 
 

 

Petunjuk: 

1. Bentuklah kelompok sesuai arahan guru! 

2. Simaklah aturan permainan yang disampaikan gurumu! 

3. Diskusikan soal yang kamu dapat bersama kelompokmu! 

4. Majulah dan sampaikan hasil diskusi di depan teman-temanmu! 
 

 
 

 

 

 

PESAN MORAL 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : IV/2 

Pembelajaran 3 

Nama Kelompok: 

1. ………....….......... 3. ……....................... 

2. ....……………...... 4. .……….................. 

SIAPA TOKOH PERAN TOKOH 

ASAL 

MULA 
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Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Lampiran 4 RPP 

KISI-KISI PENILAIAN 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : IV/2 

Muatan Materi : PPKn, IPS, Bahasa Indonesia 

Pembelajaran  3 

 

Muatan 

Pembelajaran 

 

KD 

 

Indikator 

 

Ranah 

Penilaian No. soal 

Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

PPKn 1.3. Mensyukuri 

keberagaman 

umat beragama 

di masyarakat 

sebagai 

anugerah 

Tuhan Yang 

Maha Esa 

dalam konteks 

Bhinneka 
Tunggal Ika. 

2.3.1. Menerima 
keberagaman 

agama sebagai 

anugrah Tuhan. 

Sikap 

Spiritual 

/ A1 

Non tes Pengamata 

n 

Rubrik 

pengamatan 

sikap 

Instrume 

n II 

(1) 

2.3. Bersikap 

toleran dalam 

keberagaman 

umat beragama 

2.3.1. Menunjukkan 

sikap toleransi 

keberagaman 

umat beragama. 

Sikap 

Sosial / 

A3 

Non tes Pengamata 

n 

Rubrik 

pengamatan 

sikap 

Instrume 

n II 

(2) 
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 di masyarakat 

dalam konteks 

Bhinneka 

Tunggal Ika. 

2.3.2. Mengajak sikap 

toleransi 

keberagaman 

umat beragama. 

Sikap 

Sosial / 

A3 

Non tes Pengamata 

n 

Rubrik 

pengamatan 

sikap 

Instrume 

n II 

(2) 

4.3. Menjelaskan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

4.3.1. Menyimpulkan 

pengertian 

keberagaman 
individu. 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tertulis Pilihan 

Ganda 

Evaluasi 

I (1) 

4.3.2. Menemukan 
keberagaman 

karakteristik 

individu. 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tertulis Pilihan 

Ganda dan 

Uraian 

Evaluasi 

I (2) dan 

II (1) 

4.3. Mengemukakan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

4.3.1. Membuat 
identifikasi 

keberagaman 

individu di 

lingkungan 

keluarga . 

Keteram 

pilan / 

P2 

Non Tes Unjuk 

Kerja 

Lembar Kerja Instrume 

n III (1) 

4.3.2. Mempresentasik 

an hasil 

identifikasi 

keberagaman 

individu di 

lingkungan 

keluarga. 

Keteram 

pilan / 

P3 

Non Tes  Lembar Kerja Instrume 

n III (1) 
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IPS 3.3. Mengidentifika 

si kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya 

dengan 

berbagai 

bidang 

pekerjaan serta 

kehidupan 

sosial dan 

budaya di 

lingkungan 

sampai 

provinsi. 

3.3.1. Menguraikan 

perkembangan 

kegiatan 

ekonomi. 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tes 

Tertulis 

Pilihan ganda Evaluasi 

I (3) 

3.3.2. Menjelaskan 

kondisi 

lingkungan 

suatu daerah. 

Kognitif 

/ C2 

Tes Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda dan 

Uraian 

Evaluasi 

I (4) dan 

II (2) 

4.3. Menyajikan 

hasil identifikasi 

kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya 

dengan berbagai 

bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan sosial 

dan budaya di 

lingkungan 

sekitar sampai 

4.3.1. Membuat 

identifikasi 

perkembangan 

kegiatan 

ekonomi. 

Keteram 

pilan / 

P2 

Non tes Unjuk 

Kerja 

Lembar Kerja Instrume 

n III (2) 

4.3.2Mengemukakan 

hasil 

identifikasi 

perkembangan 

kegiatan 

ekonomi. 

Keteram 

pilan / 

P3 

Non Tes Unjuk 

Kerja 

Lembar Kerja Instrume 

n III (2) 
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 provinsi.       

Bahasa 

Indonesia 

3.9. Mencermati 

tokoh-tokoh 

yang terdapat 

pada teks fiksi. 

3.9.1. Menjelaskan 

peranan tokoh 

dalam teks fiksi. 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tertulis Pilihan ganda Evaluasi 

I (5) 

3.9.2. Menguraikan 

pesan moral 

pada teks fiksi. 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tertulis Uraian Evaluasi 

II (3) 

4.9. Menyampaikan 

hasil identifikasi 

tokoh-tokoh 

yang terdapat 

pada teks fiksi 

secara lisan, 

tulis, dan visual. 

4.9.1. Menunjukkan 

identifikasi 

tokoh-tokoh 

pada teks fiksi. 

Keteram 

pilan / 

P3 

Non Tes Unjuk 

Kerja 

Lembar Kerja Instrume 

n III (3) 
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Lampiran 5 RPP 

INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF 

SOAL EVALUASI 

 
I. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling 

benar! 

1. Perbedaan yang dimiliki setiap individu dalam hidup bermasyarakat 

disebut . . . 

A. Keberagaman C. Keseragaman 

B. Keunikan D. Ciri khas 

2. Keragaman warna kulit, warna rambut, dan warna bola mata merupakan 

keragaman . . . 

A. Bahasa C. Masyarakat 

B. Fisik D. Sosial 

3. Di bawah ini yang merupakan barang yang digunakan untuk kegiatan 

barter pada zaman dahulu adalah . . 

A. Kayu C. Kulit hewan 

B. Daun D. Akar tumbuhan 

4. Yang bukan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah . . . 

A. Air C. Tumbuhan 

B. Emas D. Uda ra 

5. Fungsi tokoh dalam teks cerita adalah . . . 

A. Menyampaikan amanat C. Mengarang cerita 

B. Membuat cerita D. Mengatur jalannya cerita 

 
II. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teliti, jujur, dan percaya diri! 

1. Sebutkan 3 bentuk keragaman pekerjaan yang ada di lingkunganmu! 

2. Sebutkan 4 macam sumber daya alam yang dapat diperbarui! 

3. Jelaskan pesan moral dalam teks cerita Asal Mula Bukit Catu! 
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KUNCI JAWABAN 

 

Kunci Jawaban 

A. PILIHAN GANDA 

1. A 

2. B 

3. C 

4. B 

5. A 

 
B. ESSAI 

1. Keragaman pekerjaan: petani, guru, pengrajin. 

2. Sumber daya alam dapat diperbarui: Udara, Air, Tanah, 

dan Kekayaan alam hayati dan hewani. 

3. Pesan moral Cerita Asal Mula Bukit Catu: Selalu 

bersyukur atas pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa, 

jangan bertindak rakus dan sombong. 
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Lampiran 6 RPP 

PEDOMAN PENSKORAN 

 
a. Penilaian Soal Evaluasi (Kognitif) 

Nomor soal Skor benar Skor 

maksimal 

Muatan 

I  

1 2 2 PPKn 

2 2 2 

3 2 2 IPS 

4 2 2 

5 2 2 Bahasa 
Indonesia 

II  

1 6  PPKn 

2 6  IPS 

3 8  Bahasa 
Indonesia 

Skor maksimal muatan pelajaran 

PPKn 10 

IPS 10 

Bahasa Indonesia 10 

Rumus Penilaian 
Nilai = skor perolehan x 100 

Skor maksimal 

 
A. Penilaian Afektif 

1. Lembar Jurnal Sikap Spiritual 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : III/2 

Pembelajaran 3 
 

No Tanggal Nama Peserta 

Didik 

Catatan 

Perilaku 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 
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2. Lembar Jurnal Sikap Spiritual 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : III/2 

Pembelajaran 3 
 

No Tanggal Nama Peserta 

Didik 

Catatan 

Perilaku 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 
      

      

      

      

 
b. Penilaian Keterampilan 

1. PPKn 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : III/2 

Pembelajaran 3 

Indikator : 

4.3.2 Mempresentasikan hasil identifikasi keberagaman individu di 

lingkungan keluarga. 

Petunjuk: 

Berilah dengan centang () pada kolom yang sesuai! 

 
 

No 

 
 

Nama Siswa 

Mengidentifikasi 

keberagaman individu 
Penilaian  

Nilai 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
Skor 

maks. 

Skor 

Diperole 

h 
1         

2         

3         

4         

 dst        

Rubrik Keterampilan Mengidentifikasi keberagaman individu 

No Kriteria Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

1 Mengidenti 

fikasi 
keberagam 

an individu 

Menuliskan 

5 pokok 
informasi 

dengan 
benar. 

Menuliskan 

4-2 pokok 
informasi 

dengan 
benar. 

Terdapat 3-2 

kesalahan dalam 
menulis pokok 

informasi. 

Hanya menulis 

1 pokok 
informasi 

dengan benar. 
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2. IPS 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : III/2 

Pembelajaran 3 

Indikator : 

4.3.2 Mengemukakan hasil identifikasi perkembangan kegiatan ekonomi. 

Petunjuk: 

Berilah dengan centang () pada kolom yang sesuai! 

 
 

No 

 
Nama 

Siswa 

Mengidentifikasi perkembangan 

kegiatan ekonomi 
Penilaian  

Nilai 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
Skor 

maks. 

Skor 

Diperole 

h 
1         

2         

3         

 dst        

 

Rubrik Keterampilan Mengidentifikasi perkembangan kegiatan ekonomi 

No Kriteria Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

1 Mengidenti 

fikasi 

perkemban 
gan 

kegiatan 
ekonomi 

Menuliskan 

5 pokok 

informasi 
dengan 

benar. 

Menuliskan 

4-2 pokok 

informasi 
dengan 

benar. 

Terdapat 3-2 

kesalahan dalam 

menulis pokok 
informasi. 

Hanya menulis 

1 pokok 

informasi 
dengan benar. 

3. Bahasa Indonesia 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : III/2 

Pembelajaran 3 

Indikator : 

4.9.1. Menunjukkan identifikasi tokoh-tokoh pada teks fiksi. 

Petunjuk: 

Berilah dengan centang () pada kolom yang sesuai! 

 
 

No 

 
Nama 

Siswa 

Menunjukkan identifikasi tokoh 

teks fiksi secara tulis dan lisan 
Penilaian  

Nilai 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
Skor 

maks. 

Skor 

Diperole 

h 

1         

2         

3         

 dst        
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Rubrik Keterampilan Menunjukkan identifikasi tokoh teks fiksi secara tulis dan lisan 

No Kriteria Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

1 Menunjukkan 

identifikasi 
tokoh teks 

fiksi secara 
tulis dan lisan 

Menuliskan 

5 pokok 
informasi 

dengan 
benar. 

Menuliskan 

4-2 pokok 
informasi 

dengan 
benar. 

Terdapat 3-2 

kesalahan 
dalam menulis 

pokok 
informasi. 

Hanya menulis 

1 pokok 
informasi 

dengan benar. 

 

 
Tabel Konversi Skor dan Predikat Hasil Belajar Ranah Keterampilan 

Skor Predikat 

3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 

3,18 – 3,50 B+ 

2,85 – 3,17 B 

2,51 – 2,84 B- 

2,18 – 2,50 C+ 

1,85 – 2,17 C 

1,51 – 1,84 C- 

1,18 – 1,50 D+ 

1,00 – 1,17 D 

(Sumber: Permendikbud No.104 th.2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik) 

 
Nilai = 
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SOAL REMIDIAL 

 
Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling 

benar! 

1. Perbedaan yang dimiliki setiap individu dalam bermasyarakat disebut . . . 

A. Keberagaman C. Keseragaman 

B. Keunikan D. Ciri khas 

2. Keragaman warna kulit, warna rambut, dan warna bola mata merupakan 

keragaman . . . 

A. Bahasa C. Masyarakat 

B. Fisik D. Sosial 

3. Peran seorang anak dalam keluarga adalah . . . 

A. Membantu orang tua C. Belajar 

B. Bermain D. Bersikap baik pada temannya 

4. Di bawah ini yang merupakan barang yang digunakan untuk kegiatan 

barter pada zaman dahulu adalah . . . 

A. Kayu C. Kulit hewan 

B. Daun D. Akar tumbuhan 

5. Kebutuhan manusia atas ketersediaan makanan termasuk jenis kebutuhan . 

. . 

A. Primer C. Tersier 

B. Sekunder D. Kuarter 

6. Mineral, gas dan minyak bumi merupakan jenis sumber daya alam . . . 

A. Dapat diperbarui C. Berkelanjutan 

B. Tidak dapat diperbarui D. Tidak terbatas 

7. Yang bukan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah . . . 

A. Air C. Tumbuhan 

B. Emas D. Udara 

8. Pelajaran yang didapat dari suatu kejadian atau cerita yang dapat dijadikan 

tauladan adalah maksud dari . . . 

A. Pesan moral C. Penokohan 

B. Isi teks cerita D. Alur 

9. Sebutan lain tokoh adalah . . . 

A. Pembuat C. Artis 

B. Pemeran D. Pengarang 

10. Fungsi tokoh dalam teks cerita adalah . . . 

A. Menyampaikan amanat C. Mengarang cerita 

B. Membuat cerita D. Mengatur jalannya cerita 
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KUNCI JAWABAN REMIDIAL 
 

Kunci Jawaban Skor 

1. A 

2. B 

3. A 

4. C 

5. A 

6. B 

7. B 

8. A 

9. B 

10. A 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Skor Maksimal 20 

 

 
PENSKORAN 

Pedoman Penilaian 

Skor maksimal : 20 

Skor minimal : 10 

Nilai = 
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SOAL PENGAYAAN 

 
 

Isilah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat! 

1. Sebutkan 5 bentuk keragaman fisik dan 5 bentuk keragaman pekerjaan 

yang ada di lingkunganmu! 

2. Sebutkan 5 macam sumber daya alam yang dapat diperbarui! 

3. Jelaskan pesan moral dalam teks cerita Asal Mula Bukit Catu! 

 

 

 
KUNCI JAWABAN PENGAYAAN 

 

Kunci Jawaban Skor 

1. Keragaman fisik: Warna kulit, Bentuk tubuh, 

Warna rambut, dan Berat badan. 

Keragaman pekerjaan: petani, guru, pengarjin, 

buruh pabrik, dan dokter. 

2. Sumber daya alam dapat diperbarui: Udara, Air, 

Tanah, Tumbuhan, dan Hewan. 

3. Pesan moral Cerita Asal Mula Bukit Catu: 

Selalu bersyukur atas pemberian Tuhan Yang 

Maha Kuasa, jangan bertindak rakus dan 

sombong. 

10 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
10 

Skor Maksimal 30 

 
PENSKORAN 

Pedoman Penilaian 

Skor maksimal : 50 

Skor minimal : 15 

Nilai = 
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LAMPIRAN 4  

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : SDN 2 Jenengan 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Dua) 

Tema/SubTema : 8 (Daerah Tempat Tinggalku)/ 1 (Lingkungan Tempat Tinggalku) 

Pembelajaran : 3 (PPKn, IPS, Bahasa Indonesia) 

Alokasi waktu : 1 hari (6 x 35 Menit) 

Kompetensi Inti : 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 
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Muatan 

Pelajaran / 

Kompetensi 

Dasar 

 

Karakter 

 

Indikator 

 

Materi 

 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian  
Alokasi 

Waktu 

 
Sumber 

belajar 

Ranah Teknik Jenis Bentuk 

PPKn 

1.4. Mensyukuri 

keberagaman 

umat 

beragama  di 

masyarakat 

sebagai 

anugerah 

Tuhan Yang 

Maha  Esa 

dalam 

konteks 

Bhinneka 
Tunggal Ika. 

 
Religius 

 
1.4.1. Menerima 

keberaga 

man 

agama 

sebagai 

anugrah 

Tuhan. 

 
Kebera 

gaman 

karakter 

istik 

individu 

 
1. Siswa 

bersama 

guru 

melakukan 

apersepsi: 

siapa 

sajakah 

anggota 

keluarga 

itu? 

Bagaimana 

peran 

setiap 

anggota 

keluarga? 

2. Siswa 

menyimak 

penjelasan 

guru 

 
Sikap 

Spiritua 

l / A1 

 
Non tes 

 
Peng 

amat 

an 

 
Rubrik 

pengam 

atan 

sikap 

 
8 x 35 

menit 

 
Buku 

Guru: 

Subekti, 

Ari. 

2017. 

Daerah 

Tempat 

Tinggalk 

u Tema 8 

Buku 

Guru 

SD/MI 

Kelas IV 

Buku 

Tematik 

Terpadu 

2.4. Bersikap 
toleran dalam 

keberagaman 

umat 

beragama di 

masyarakat 

Bertanggu 

ng jawab 

2.4.1. Menunjuk 
kan sikap 

toleransi 

keberaga 

man umat 

beragama. 

Sikap 

Sosial / 

A3 

Non tes Peng 

amat 

an 

Rubrik 

pengam 

atan 

sikap 
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dalam  2.4.2. Mengajak 

sikap 

toleransi 

keberaga 

man  umat 

beragama. 

 tentang 

karakteristi 

k individu. 

3. Siswa 

membentuk 

kelompok 

belajar 

dengan 

jumlah 

yang 

ditentukan 

guru. 

4. Siswa 

menyampai 

kan hasil 

diskusi. 

5. Siswa 

menyimak 

teks bacaan 

tentang 

kegiatan 

ekonomi 

yang ada 

pada masa 

prasejarah. 

6. Siswa 

membentuk 

kelompok 

Sikap 

Sosial / 

A3 

Non tes Peng 

amat 

an 

Rubrik 

pengam 

atan 

sikap 

 Kurikulu 

m 2013. 

Jakarta : 

Kementri 

an  

Pendidik 

an dan 

Kebuday 

aan. 

Halaman 

33-44. 

 

 

 

 
Buku 

Siswa: 

Subekti, 

Ari. 

2017. 

Daerah 

Tempat 

Tinggalk 

u Tema 8 

konteks  

Bhinneka  

Tunggal Ika.  

3.4. Menjelaskan Rasa Ingin 3.4.1. Menyimp 
ulkan 

pengertian 

keberaga 

man 

individu. 

Pengeta Tes Tert Pilihan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

Tahu huan / 

C2 

 ulis Ganda 

dan 

Uraian 
individu      

dalam      

kehidupan  3.4.2. Mengurai 

kan 

manfaat 

keberaga 

man 

individu. 

Pengeta Tes Tert Pilihan 

sehari-hari.  huan /  ulis Ganda 

  C2   dan 

Uraian 

4.4. Mengemukak Kerjasama 4.4.1. Membuat 
identifikas 

i manfaat 

keberaga 

man 
individu. 

Ketera 

mpilan 

/ P2 

Non tes Unju 

k  

kerja 

Rubrik 

an manfaat    

keberagaman    

karakteristik    

individu    

dalam    

kehidupan  4.4.2. Memprese 
ntasikan 

hasil 

identifikas 

Ketera Non tes Unju Rubrik 

sehari-hari.  mpilan  k  

  / P3  kerja  
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  i manfaat  belajar 

dengan 

jumlah 

yang 

ditentukan 

guru. 

7. Siswa 

menyampai 

kan hasil 

diskusi. 

8. Siswa 

membaca 

senyap teks 

fiksi Asal 

mula bukit 

catu. 

9. Siswa 

membentuk 

kelompok 

belajar 

dengan 

jumlah 

yang 

ditentukan 

guru. 

10. Siswa 

menyampai 

kan hasil 

     Buku 

Siswa 

SD/MI 

Kelas IV 

Buku 

Tematik 

Terpadu 

Kurikulu 

m 2013. 

Jakarta : 

Kementri 

an  

Pendidik 

an dan 

Kebuday 

aan. 

Halaman 

22-30. 

keberaga 

man 

individu. 

IPS   
3.4.1. Mengurai 

kan 

perkemba 

ngan 

kegiatan 

ekonomi. 

 
Kegiata 

n    

ekonom 

i dan 

kondisi 

lingkun 

gan 

 
Pengeta 

huan / 

C2 

   

3.4. Mengidentifi Teliti Tes Tert Pilihan 

kasi kegiatan 

ekonomi dan 

  ulis Ganda 

dan 

hubungannya    Uraian 

dengan     

berbagai     

bidang  3.4.2. Menjelask 
an kondisi 

lingkunga 

n suatu 

daerah. 

Pengeta 

huan / 

C2 

Tes Tert Pilihan 

pekerjaan 
serta 

  ulis Ganda 

dan 

kehidupan 
sosial dan 

   Uraian 

budaya di     

lingkungan     

sampai     

provinsi.     

4.4. Menyajikan Kerjasama 

dan 

Percaya 

diri 

4.4.1. Membuat 
identifikas 

i 

perkemba 

ngan 

kegiatan 

ekonomi. 

Ketera 

mpilan 

/ P2 

Non tes Unju 

k  

kerja 

Rubrik 

hasil   

identifikasi   

kegiatan   

ekonomi dan   

hubungannya   

dengan   

berbagai 4.4.2. Mengemu Ketera Non tes Unju Rubrik 
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bidang 

pekerjaan, 

serta 

kehidupan 

sosial dan 

budaya di 

lingkungan 

sekitar 

sampai 

provinsi. 

 kakan 

hasil 

identifikas 

i 

perkemba 

ngan 

kegiatan 

ekonomi. 

 diskusi. mpilan 

/ P3 

 k 

kerja 

   

Bahasa   
3.10.1. Menjelas 

kan 

peranan 

tokoh 

dalam 

teks fiksi. 

      

Indonesia Teliti Tokoh  Pengeta Tes Tert Pilihan 

3.10.  Mencerma 

ti tokoh- 

tokoh yang 

terdapat pada 

teks fiksi. 

 dan 

pesan 

moral 

pada 

teks 

cerita 

fiksi 

 huan / 

C2 

 ulis Ganda 

dan 

Uraian 

3.10.2. Mengura 
ikan pesan 

moral 

pada teks 

fiksi. 

Pengeta 

huan / 

C2 

Tes Tert 

ulis 

Pilihan 

Ganda 

dan 

Uraian 

4.10. Menyamp 

aikan hasil 

identifikasi 

tokoh-tokoh 

yang terdapat 

pada teks 

Percaya 

diri 

4.10.1. Menyam 
paikan 

hasil 

identifikas 

i tokoh- 

tokoh 

  Ketera 

mpilan 

/ P3 

Non tes Unju 

k  

kerja 

Rubrik 
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fiksi secara 

lisan, tulis, 

dan visual. 

 yang 

terdapat 

pada teks 

fiksi 

secara 

lisan, 

tulis, dan 

visual. 
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LAMPIRAN 5  

PERANGKAT RPP DAN LAMPIRAN 

KELAS KONTROL 

 
Pemetaan Kompetensi Dasar 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 
Satuan pendidikan : SDN 2 JENENGAN 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Sub Tema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Pembelajaran : 3 

Kelas / Semester : IV  / 2 

Alokasi waktu : 6 X 35 menit 

 

 

I. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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II. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 

Kompetensi Dasar Karakter Indikator 

PPKn 

1.4. Mensyukuri 

keberagaman   umat 

beragama     di 

masyarakat  sebagai 

anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa   dalam 

konteks  Bhinneka 

Tunggal Ika. 

 
Religius 

 
1.4.1. Menerima keberagaman 

agama sebagai anugrah 

Tuhan. 

2.4. Bersikap toleran 

dalam keberagaman 

umat beragama di 

masyarakat dalam 

konteks Bhinneka 

Tunggal Ika. 

Bertanggung 

jawab 

2.4.1. Menunjukkan sikap 

toleransi keberagaman 

umat beragama. 

2.4.2. Mengajak sikap toleransi 

keberagaman umat 

beragama. 

3.4. Menjelaskan manfaat 

keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

3.4.1. Menyimpulkan 

pengertian keberagaman 

individu. 

3.4.2. Menemukan 

keberagaman 

karakteristik individu. 

4.4. Mengemukakan 

manfaat keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kerjasama 4.4.1. Membuat identifikasi 

keberagaman individu di 

lingkungan keluarga. 

4.4.2. Mempresentasikan hasil 

identifikasi keberagaman 

individu di lingkungan 

keluarga. 

IPS 

3.4. Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sampai provinsi. 

 
Teliti 

 
3.4.1. Menguraikan 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

3.4.2. Menjelaskan kondisi 

lingkungan suatu daerah. 
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4.4. Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi. 

Kerjasama 

dan Percaya 

diri 

4.4.1. Membuat identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

4.4.2. Mengemukakan hasil 

identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

Bahasa Indonesia 

3.10. Mencermati tokoh- 

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi. 

 
Teliti 

 

3.10.1. Menjelaskan peranan 

tokoh dalam teks fiksi. 

3.10.2. Menguraikan pesan 

moral pada teks fiksi. 

4.10. Menyampaikan 

hasil identifikasi 

tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, 

tulis, dan visual. 

Percaya diri 4.10.1. Menunjukkan 

identifikasi tokoh-tokoh 

pada teks fiksi. 

 

III. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan aktivitas berdoa awal pelajaran di kelas, siswa dapat 

menerima keberagaman agama sebagai anugrah Tuhan dengan baik. 

2. Dengan mencermati “Gambar kegiatan ibadah umat beragama”, siswa 

dapat menunjukkan sikap toleransi keberagaman umat beragama dengan 

benar. 

3. Dengan mencermati “Gambar kegiatan ibadah umat beragama”, siswa 

dapat mengajak sikap toleransi keberagaman umat beragama dengan 

benar. 

4. Dengan mencermati “Gambar anggota keluarga”, siswa dapat 

menyimpulkan pengertian keberagaman individu dengan benar. 

5. Dengan mencermati “Gambar anggota keluarga”, siswa dapat menemukan 

keberagaman karakteristik individu dengan benar. 
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6. Dengan bekerjasama kelompok tentang keragaman individu, siswa dapat 

membuat identifikasi keberagaman individu di lingkungan keluarga 

dengan benar. 

7. Dengan bekerjasama kelompok tentang keragaman individu, siswa dapat 

mempresentasikan hasil identifikasi keberagaman individu di lingkungan 

keluarga dengan benar. 

8. Dengan mencermati “Teks kegiatan ekonomi masa prasejarah”, siswa 

dapat menguraikan perkembangan kegiatan ekonomi dengan benar. 

9. Dengan mencermati “Teks kegiatan ekonomi masa prasejarah”, siswa 

dapat menyebutkan istilah dalam kegiatan ekonomi pada masa prasejarah 

dengan benar. 

10. Dengan mencermati “Gambar kondisi alam”, siswa dapat menjelaskan 

kondisi lingkungan suatu daerah dengan benar. 

11. Dengan bekerjasama kelompok tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat 

membuat identifikasi perkembangan kegiatan ekonomi dengan benar. 

12. Setelah bekerjasama kelompok tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat 

mengemukakan hasil identifikasi perkembangan kegiatan ekonomi dengan 

baik. 

13. Dengan mencermati “Teks fiksi Asal mula bukit catu”, siswa dapat 

menjelaskan peranan tokoh dalam teks fiksi dengan benar. 

14. Dengan mencermati “Teks fiksi Asal mula bukit catu”, siswa dapat 

menguraikan pesan moral pada teks fiksi dengan benar 

15. Dengan bekerjasama kelompok tentang tokoh dalam teks fiksi, siswa dapat 

menunjukkan identifikasi tokoh-tokoh pada teks fiksi dengan baik. 
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IV. Materi Pembelajaran 
 

Utama Pengayaan Remidial 
Ko- 

Kurikuler 

1. Keberagaman 

karakteristik 

individu. 

2. Kegiatan 

ekonomi dan 

kondisi 

lingkungan. 

3. Tokoh dan 

pesan moral 

pada teks 

cerita fiksi. 

1. Manfaat sikap 

toleransi. 

2. Kaitan kegiatan 

ekonomi dan 

kondisi 

lingkungan. 

3. Sifat penokohan 

pada teks fiksi. 

1. Pengertian 

keberagaman 

individu. 

2. Kegiatan 

ekonomi pra 

sejarah. 

3. Penokohan pada 

cerita fiksi. 

1. Mendiskusi 

kan cerita 

rakyat di 

daerahmu 

bersama 

orang tua. 

 
V. Metode, Model dan Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/ eksperimen, mengasosiasi/ menalar, dan 

mengomunikasikan). 

Model : Direct Instruction 

Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, kuis 

 
 

VI. Media dan Alat Pembelajaran 

Media : 

1. Gambar kegiatan ibadah umat beragama 

2. Gambar anggota keluarga 

3. Teks kegiatan ekonomi masa prasejarah 

4. Gambar kondisi alam 

5. Teks fiksi Asal mula bukit catu. 
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VII. Sumber Pembelajaran 

Subekti, Ari. 2017. Daerah Tempat Tinggalku Tema 8 Buku Guru SD/MI 

Kelas IV Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta : 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman 33-44. 

 

Subekti, Ari. 2017. Daerah Tempat Tinggalku Tema 8 Buku Siswa SD/MI 

Kelas IV Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta : 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman 22-30. 

 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru bersama siswa mengucapkan salam. 

2. Siswa bersama guru saling memberi kabar 

3. Siswa mengondisikan kelas agar siap 

untuk belajar. 

4. Salah satu siswa memimpin doa. (religius) 

5. Guru melakukan presensi. 

6. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Guru 

memberikan penguatan pentingnya 

menanamkan semangat kebangsaan dan 

cinta tanah air. (nasionalis) 

7. Guru mengajak sisiwa untuk tepuk PPK 

dan memotivasi siswa. 

8. Siswa melakukan literasi. 

9. Siswa bersama guru melakukan apersepsi: 

siapa sajakah anggota keluarga itu? 

Bagaimana peran setiap anggota keluarga? 

10. Siswa menyimak tujuan pembelajaran 

dan manfaat materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

60 menit 

Inti Fase 1 Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

160 menit 
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 1. Siswa memperhatikan gambar umat 

beribadah dan menyebutkan sikap-sikap 

toleransi yang dapat dipraktekkan sehari- 

hari. 

2. Siswa mengamati gambar anggota 

keluarga yang ada di buku. 

Fase 2 Mendemonstrasikan 

pengetahuan 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang 

peran setiap anggota keluarga. 

4. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

karakteristik individu. 

5. Siswa mengumpulkan informasi dan 

mencatat materi yang disampaikan. 

Fase 3 Memberikan latihan terbimbing 

6. Siswa membentuk kelompok belajar 

dengan jumlah yang ditentukan guru. 

7. Siswa mencermati latihan yang diberikan 

guru tentang keragaman individu. 

8. Siswa mengerjakan latihan yang diberikan. 

Fase 4 Mengecek pemahaman dan 

memberikan balikan 

9. Siswa menyampaikan hasil diskusi. 

10. Siswa bertanya jawab tentang jawaban 

yang disampaikan bersama guru. 

11. Siswa menyimak balikan yang 

disampaikan guru. 

Fase 5 Menyediakan latihan umum dan 

transfer belajar 

12. Siswa secara individu mendapatkan 

latihan/soal yang diberikan oleh guru 
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 tentang materi yang telah dikuasai. 

13. Siswa yang mampu menguasai materi dan 

menjawab benar mendapatkan reward dari 

guru. 

Fase 1 Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

14. Siswa melakukan tepuk yel yel untuk 

meningkatkan motivasi belajar. 

15. Siswa bersama guru mencatat tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

Fase 2 Mendemonstrasikan 

pengetahuan 

16. Siswa menyimak teks bacaan tentang 

kegiatan ekonomi yang ada pada masa 

prasejarah. 

17. Siswa bersama guru bertanya jawab 

tentang istilah dan barang-barang yang 

dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi yang 

ada pada masa prasejarah. 

18. Siswa mencatat pokok materi yang 

disampaikan. 

19. Siswa menyimak gambar macam kondisi 

alam dan memperhatikan kondisi alam 

yang ada di sekitar mereka. 

20. Siswa bersama guru bertanya jawab 

tentang contoh sifat kondisi lingkungan 

disekitar. 

21. Siswa mencatat pokok materi yang 

didapatkan. 

Fase 3 Memberikan latihan terbimbing 

22. Siswa membentuk kelompok belajar 
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 dengan jumlah yang ditentukan guru. 

23. Siswa mencermati latihan yang diberikan 

guru tentang perkembangan kegiatan 

ekonomi dan macam kondisi alam. 

24. Siswa mengerjakan latihan yang diberikan. 

Fase 4 Mengecek pemahaman dan 

memberikan balikan 

25. Siswa menyampaikan hasil diskusi. 

26. Siswa bertanya jawab tentang jawaban 

yang disampaikan bersama guru. 

27. Siswa menyimak balikan yang 

disampaikan guru. 

Fase 5 Menyediakan latihan umum dan 

transfer belajar 

28. Siswa secara individu mendapatkan 

latihan/soal yang diberikan oleh guru 

tentang materi yang telah dikuasai. 

29. Siswa yang mampu menguasai materi dan 

menjawab benar mendapatkan reward dari 

guru. 

Fase 1 Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

30. Siswa melakukan tepuk yel yel untuk 

meningkatkan motivasi belajar. 

31. Siswa bersama guru mencatat tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

Fase 2 Mendemonstrasikan 

pengetahuan 

32. Siswa membaca senyap teks fiksi Asal 

mula bukit catu. 

33. Siswa bersama guru bertanya jawab 
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 tentang pengertian penokohan dan pesan 

moral. 

34. Siswa mencatat materi pokok yang telah 

disampaikan. 

Fase 3 Memberikan latihan terbimbing 

35. Siswa membentuk kelompok belajar 

dengan jumlah yang ditentukan guru. 

36. Siswa mencermati latihan yang diberikan 

guru tentang tokoh dalam teks fiksi. 

37. Siswa mengerjakan latihan yang diberikan. 

Fase 4 Mengecek pemahaman dan 

memberikan balikan 

38. Siswa menyampaikan hasil diskusi. 

39. Siswa bertanya jawab tentang jawaban 

yang disampaikan bersama guru. 

40. Siswa menyimak balikan yang 

disampaikan guru. 

Fase 5 Menyediakan latihan umum dan 

transfer belajar 

41. Siswa secara individu mendapatkan 

latihan/soal yang diberikan oleh guru 

tentang materi yang telah dikuasai. 

42. Siswa yang mampu menguasai materi dan 

menjawab benar mendapatkan reward dari 

guru. 

 

Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Siswa mengerjakan tindak lanjut berupa 

remidial dan atau pengayakan. 

4. Siswa melakukan tepuk “Salut”. 

60 menit 
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Lampiran 1 RPP 

BAHAN AJAR 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : IV/2 

Muatan Materi : PPKn, IPS, Bahasa Indonesia 

Pembelajaran  3 

 
PPKn 

Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, 

keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. 

Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas 

tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan 

ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat 

berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi, warna kulit, jenis 

rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga 

terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. 

 
IPS 

A. Sejarah Perkembangan Kegiatan Ekonomi 

Kegiatan ekonomi berkembang. Berikut ini penjelasan perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

1. Pada zaman dahulu, orang mencari makan dengan cara berburu dan 

mengumpulkan buah-buahan hutan. Mereka membuat pakaian dari kulit 

hewan atau kulit pohon. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka saling 

menukar barang. Cara ini disebut dengan barter. 

Karena barter tidak praktis, cara itu mulai ditinggalkan. Kemudian orang 

menggunakan alat tukar yang lebih baik. Alat tukar ini mempermudah orang 

melakukan kegiatan jual beli. Awalnya orang menggunakan barang berharga 

sebagai alat tukar. Misalnya, kulit hewan, emas, dan perak. Kemudian orang 

menggunakan uang sebagai alat tukar 
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2. Tahap berikutnya orang tidak hanya berburu dan mengumpulkan hasil hutan. 

Orang mulai berternak dan bertani. Orang mulai memelihara hewan-hewan 

ternak. Orang juga mulai mengolah lahan untuk ditanami. 

3. Ketika zaman makin maju, kebutuhan hidup pun terus bertambah. Orang 

tidak hanya bekerja sebagai petani dan peternak. Orang mencari cara-cara 

baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini ada bermacam- 

macam pekerjaan, misalnya, penjahit, pedagang, sopir, guru, dan dokter. 

Kamu sudah tahu bahwa kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Ada tiga jenis kebutuhan. 

1. Kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. 

Ada tiga jenis kebutuhan pokok, yaitu: 

a. makanan (pangan), 

b. pakaian (sandang), dan 

c. tempat tinggal (papan). 

2. Kebutuhan sekunder 

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok 

terpenuhi. Contoh kebutuhan sekunder, antara lain lemari, sepeda, kompor, 

buku, dan pena. 

3. Kebutuhan tersier 

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer dan 

sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier sering juga disebut kebutuhan akan 

barang-barang mewah. Misalnya, mobil, televisi, komputer, dan pesawat 

telepon. 

B. Kondisi Lingkungan 

Berdasarkan keberadaan dan kelestariannya, sumber daya alam atau kekayaan 

alam dibedakan menjadi dua, yaitu: 

- Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 

- Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 

1. Sumber Daya Alam Dapat Diperbarui 
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Kekayaan alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat 

dimanfaatkan, dikembangkan, diusahakan, dan diadakan kembali apabila telah 

habis dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya udara, air, 

tanah, matahari, musim, dan iklim. Kekayaan alam ini termasuk non hayati. 

Macamnya: 

a. Udara. Seluruh organisme akan mati apabila tidak ada udara. Semua orang 

bernapas menghirup udara. Udara yang telah kotor (tercemar) dapat 

diupayakan bersih kembali dengan menanam hutan kembali. Di kota-kota 

besar terdapat sabuk hijau. Apakah yang dimaksud dengan sabuk hijau? 

Selain manusia, semua makhluk hidup memerlukan udara. Tanaman dalam 

mengolah makanan (fotosintesis) membentuk karbondioksida dari udara 

dan menjadikan oksigen. 

b. Air. Manusia, hewan, dan tumbuhan selalu membutuhkan air dalam 

kehidupannya. Air merupakan kekayaan alam yang tidak ada 

habishabisnya. Bayangkan seandainya dunia ini kehabisan air, bagaimana 

jadinya makhluk hidup? Dapatkah menunjukkan tempat dan manfaat air? 

Air dapat dimanfaatkan untuk transportasi, pertanian, perikanan, PLTA, 

dan sebagainya. Air di bumi ini merupakan sebuah sistem siklus. Pada 

mulanya hujan turun ke bumi, di mana sebagian meresap, sebagian lainnya 

menguap menjadi awan, kemudian turun sebagai hujan kembali. Begitu 

seterusnya. 

c. Tanah. Tanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi 

kehidupan. Tanah dapat diperbarui. Secara alami, tanah akan terbentuk 

dan berlapis-lapis. Lapisan paling atas selalu terbentuk oleh humus. 

Humus berasal dari sesuatu yang telah lapuk, seperti bangkai, kotoran, 

dahan, daun, dan ranting. Berbagai sisa organisme tadi akan membentuk 

struktur tanah. 

d. Kekayaan Alam Hayati dan Hewani. Kekayaan alam hayati dan hewani 

maksudnya kekayaan alam yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dan 

hewan. Keduanya dapat diadakan, dikembangkan, dan dibudidayakan 

sehingga tidak akan lekas punah/habis. Hasil hutan, pertanian, perkebunan 
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banyak sekali yang dimanfaatkan manusia. Peternakan dan perikanan juga 

dapat dibudidayakan. 

2. Sumber Daya Alam Tidak Dapat Diperbarui 

Kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam akan habis jika 

telah dimanfaatkan. Manusia tidak dapat membentuk, mengembangkan, atau 

mengadakannya kembali. Pada umumnya, kekayaan alam yang tidak dapat 

diperbarui terdapat pada perut bumi. Barang-barang yang terdapat dalam perut 

bumi disebut barang tambang. Barang tambang tersebut ada yang berbentuk 

logam, mineral, dan 

bukan logam. Apabila habis digunakan, maka barang tambang ini tidak dapat 

diadakan lagi. Oleh karena itu, penggunaannya membutuhkan pengaturan yang 

tepat. 

Macamnya: 

a. Tambang Logam 

Barang tambang yang termasuk bagian ini antara lain besi, emas, perak, 

timah, tembaga, bauksit, nikel, dan mangaan. 

b. Tambang Bukan Logam 

Termasuk dalam kelompok ini adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. 

c. Mineral 

Mineral termasuk barang tambang bukan logam. Yang termasuk mineral 

adalah batu kapur, yodium, kalsit, asbes, dan belerang. 

BAHASA INDONESIA 

Dalam sebuah cerita terdapat tokoh atau pemeran. Tokoh merupakan pelaku 

dalam cerita yang berfungsi sebagai salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh 

mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin 

sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral 

atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. 

Pesan moral adalah pelajaran yang didapat dari suatu kejadian atau cerita yang 

dapat dijadikan tauladan sehari-hari. 
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Lampiran 2 RPP 

MEDIA AJAR 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : IV/2 

Muatan Materi : PPKn, IPS, Bahasa Indonesia 

Pembelajaran  3 
 

Kompetensi Dasar Indikator MEDIA 

PPKn 

1.4. Mensyukuri 

keberagaman umat 

beragama di 

masyarakat sebagai 

anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa dalam 

konteks Bhinneka 

Tunggal Ika. 

 
1.4.1. Menerima keberagaman 

agama sebagai anugrah 

Tuhan. 

 

2.3. Bersikap toleran 

dalam keberagaman 

umat beragama di 

masyarakat dalam 

konteks Bhinneka 

Tunggal Ika. 

2.3.1. Menunjukkan sikap 

toleransi keberagaman 

umat beragama. 

 Gambar 

kegiatan 

ibadah 

umat 

beragama 

2.4.3. Mengajak sikap toleransi 

keberagaman umat 

beragama. 

3.3. Menjelaskan manfaat 

keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.3.1. Menyimpulkan 

pengertian keberagaman 

individu. 

 Gambar 

anggota 

keluarga 

3.3.2. Menemukan 

keberagaman 

karakteristik individu. 

4.4. Mengemukakan 

manfaat keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.4.1. Membuat identifikasi 

keberagaman individu di 

lingkungan keluarga . 

 

4.4.2. Mempresentasikan hasil 

identifikasi keberagaman 

individu di lingkungan 

keluarga. 
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IPS 

3.3. Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sampai provinsi. 

 
3.3.1. Menguraikan 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

 

 Teks 

kegiatan 

ekonomi 

masa 

prasejarah 

 Gambar 

kondisi 

alam 

3.3.2. Menjelaskan kondisi 

lingkungan suatu daerah. 

4.4. Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi. 

4.4.1. Membuat identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

4.4.2. Mengemukakan hasil 

identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

Bahasa Indonesia 

3.10. Mencermati tokoh- 

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi. 

 

3.10.1. Menjelaskan peranan 

tokoh dalam teks fiksi. 

 

 Teks fiksi 

Asal Mula 

Bukit 

Catu 
3.10.2. Menguraikan pesan 

moral pada teks fiksi. 

4.10. Menyampaikan 

hasil identifikasi 

tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, 

dan visual. 

4.10.1. Menunjukkan 

identifikasi tokoh-tokoh 

pada teks fiksi. 
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1. MEDIA GAMBAR 
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2. MEDIA TEKS 
 

 

 

 

 

 

Sejarah Perkembangan Kegiatan Ekonomi 

Kegiatan ekonomi berkembang. Berikut ini penjelasan 

perkembangan kegiatan ekonomi. 

- Pada zaman dahulu, orang mencari makan dengan cara 

berburu dan mengumpulkan buah-buahan hutan. 

Mereka membuat pakaian dari kulit hewan atau kulit 

pohon. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka 

saling menukar barang. Cara ini disebut dengan 

barter. Karena barter tidak praktis, cara itu mulai 

ditinggalkan. Kemudian orang menggunakan alat tukar 

yang lebih baik. Alat tukar ini mempermudah orang 

melakukan kegiatan jual beli. Awalnya orang 

menggunakan barang berharga sebagai alat tukar. 

Misalnya, kulit hewan, emas, dan perak. Kemudian 

orang menggunakan uang sebagai alat tukar 

- Tahap berikutnya orang tidak hanya berburu dan 

mengumpulkan hasil hutan. Orang mulai berternak dan 

bertani. Orang mulai memelihara hewan-hewan 

ternak. Orang juga mulai mengolah lahan untuk 

ditanami. 

- Ketika zaman makin maju, kebutuhan hidup pun terus 

bertambah. Orang tidak hanya bekerja sebagai petani 

dan peternak. Orang mencari cara-cara baru untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini ada 

bermacam-macam pekerjaan, misalnya, penjahit, 

pedagang, sopir, guru, dan dokter. 
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Lampiran 3 RPP 

LKPD 

(Lembar Kerja Peserta Didik) 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : IV/2 

Muatan Materi : PPKn, IPS, Bahasa Indonesia 

Pembelajaran  3 
 

Kompetensi Dasar Indikator LKPD 

PPKn 

1.4. Mensyukuri 

keberagaman umat 

beragama di 

masyarakat sebagai 

anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa dalam 

konteks Bhinneka 

Tunggal Ika. 

 
2.3.2. Menerima keberagaman 

agama sebagai anugrah 

Tuhan. 

 
Mengidentifi 

kasi 

keragaman 

individu di 

lingkungan 

keluarga. 

2.4. Bersikap toleran dalam 

keberagaman umat 

beragama di 

masyarakat dalam 

konteks Bhinneka 

Tunggal Ika. 

2.4.1. Menunjukkan sikap 

toleransi keberagaman 

umat beragama. 

2.4.4. Mengajak sikap toleransi 

keberagaman umat 

beragama. 

3.4. Menjelaskan manfaat 

keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.4.1. Menyimpulkan 

pengertian keberagaman 

individu. 

3.4.2. Menemukan 

keberagaman 

karakteristik individu. 

4.4. Mengemukakan 

manfaat keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.4.1. Membuat identifikasi 

keberagaman individu di 

lingkungan keluarga . 

4.4.2. Mempresentasikan hasil 

identifikasi keberagaman 

individu di lingkungan 

keluarga. 
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IPS 

3.4. Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sampai provinsi. 

 
3.4.1. Menguraikan 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

 
Mengidentifi 

kasi 

perkembanga 

n kegiatan 

ekonomi 
3.4.2. Menjelaskan kondisi 

lingkungan suatu daerah. 

4.4. Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.4.1. Membuat identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

4.4.2. Mengemukakan hasil 

identifikasi 

perkembangan kegiatan 

ekonomi. 

Bahasa Indonesia 

3.10. Mencermati tokoh- 

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi. 

 

3.10.1. Menjelaskan peranan 

tokoh dalam teks fiksi. 

 
Mengidentifi 

kasi tokoh 

dalam teks 

cerita Asal 

Mula Bukit 

Catu 

3.10.2. Menguraikan pesan 

moral pada teks fiksi. 

4.10. Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh- 

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi secara 

lisan, tulis, dan visual. 

4.10.1. Menunjukkan 

identifikasi tokoh-tokoh 

pada teks fiksi. 
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Petunjuk: 

Bentuklah kelompok sesuai arahan guru! 

Simaklah aturan permainan yang disampaikan gurumu! 

Diskusikan soal yang kamu dapat bersama kelompokmu! 

Majulah dan sampaikan hasil diskusi di depan teman-temanmu! 

 
No Anggota 

Keluarga 

Warna 

Kulit 

Jenis 

Rambut 

Tinggi 

Badan 

Berat 

Badan 

1. Ayah     

2. Ibu     

3. Kakak     

4. Kamu     

5. Adik     

Nama Kelompok: 

1. ………....….......... 3. ……....................... 

2. ....……………...... 4. .……….................. 
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Petunjuk: 

Bentuklah kelompok sesuai arahan guru! 

Diskusikan bersama kelompokmu! 

Majulah dan sampaikan hasil diskusi di depan teman-temanmu! 
 

 

 

JAWAB 

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

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

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

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

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

Nama Kelompok: 

1. ………....….......... 3. ……....................... 

2. ....……………...... 4. .……….................. 

SOAL 

Jelaskan dengan singkat perkembangan kegiatan ekonomi dari masa 

prasejarah hingga sekarang! 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3 
 
 

 

Petunjuk: 

Bentuklah kelompok sesuai arahan guru! 

Simaklah aturan permainan yang disampaikan gurumu! 

Diskusikan soal yang kamu dapat bersama kelompokmu! 

Majulah dan sampaikan hasil diskusi di depan teman-temanmu! 

 
 

 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : IV/2 

Pembelajaran 3 

Nama Kelompok: 

1. ………....….......... 3. ……....................... 

2. ....……………...... 4. .……….................. 

SIAPA TOKOH PERAN TOKOH 

ASAL 

MULA 

PESAN MORAL 
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Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Lampiran 4 RPP 

KISI-KISI PENILAIAN 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : IV/2 

Muatan Materi : PPKn, IPS, Bahasa Indonesia 

Pembelajaran  3 

 

Muatan 

Pembelajaran 

 

KD 

 

Indikator 

 

Ranah 

Penilaian No. 

soal Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

PPKn 1.4. Mensyukuri 

keberagaman umat 

beragama di 

masyarakat sebagai 

anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa 

dalam konteks 

Bhinneka Tunggal 

Ika. 

2.3.2. Menerima 
keberagaman 

agama sebagai 

anugrah Tuhan. 

Sikap 

Spiritual 

/ A1 

Non tes Pengamatan Rubrik 

pengamatan 

sikap 

Instr 

ume 

n II 

(1) 

2.4. Bersikap toleran 

dalam 

keberagaman umat 

beragama di 

2.4.1. Menunjukkan 

sikap toleransi 

keberagaman 

umat beragama. 

Sikap 

Sosial / 

A3 

Non tes Pengamatan Rubrik 

pengamatan 

sikap 

Instr 

ume 

n II 

(2) 
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 masyarakat dalam 2.4.2. Mengajak sikap 

toleransi 

keberagaman 

umat beragama. 

Sikap Non tes Pengamatan Rubrik Instr 

konteks Bhinneka Sosial /   pengamatan ume 

Tunggal Ika. A3   sikap n II 

     (2) 

2.3. Menjelaskan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan sehari- 

hari. 

2.3.1. Menyimpulkan 

pengertian 

keberagaman 
individu. 

Pengetah Tes Tertulis Pilihan Eval 

uan / C2   Ganda uasi 

    I (1) 

2.3.2. Menemukan 
keberagaman 

karakteristik 

individu. 

Pengetah Tes Tertulis Pilihan Eval 

uan / C2   Ganda dan uasi 
   Uraian I (2) 
    dan 
    II 
    (1) 

.4. Mengemukakan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan sehari- 

hari. 

4.4.1. Membuat 
identifikasi 

keberagaman 

individu di 

lingkungan 

keluarga . 

Keteram Non Tes Unjuk Kerja Lembar Instr 

pilan / 
P2 

  Kerja ume 
n III 

    (1) 

4.4.2. Mempresentasika 

n hasil 

identifikasi 

keberagaman 

individu di 

lingkungan 

keluarga. 

Keteram Non Tes  Lembar Instr 

pilan / 
P3 

 Kerja ume 
n III 

   (1) 
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IPS 3.4. Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi 

dan hubungannya 

dengan berbagai 

bidang pekerjaan 

serta kehidupan 

sosial dan budaya 

di lingkungan 

sampai provinsi. 

3.4.1. Menguraikan 

perkembangan 

kegiatan 

ekonomi. 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tes Tertulis Pilihan 

ganda 

Eval 

uasi 

I (3) 

3.4.2. Menjelaskan 

kondisi 

lingkungan suatu 

daerah. 

Kognitif 

/ C2 

Tes Tes Tertulis Pilihan 

Ganda dan 

Uraian 

Eval 

uasi 

I (4) 

dan 

II 

(2) 

4.4. Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di 

lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

4.4.1. Membuat 
identifikasi 

perkembangan 

kegiatan 

ekonomi. 

Keteram 

pilan / 

P2 

Non tes Unjuk Kerja Lembar 

Kerja 

Instr 

ume 

n III 

(2) 

4.3.2Mengemukakan 

hasil identifikasi 

perkembangan 

kegiatan 

ekonomi. 

Keteram 

pilan / 

P3 

Non Tes Unjuk Kerja Lembar 

Kerja 

Instr 

ume 

n III 

(2) 

Bahasa 

Indonesia 

3.10. Mencermati 

tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks 

3.10.1. Menjelaskan 

peranan tokoh 

dalam teks fiksi. 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tertulis Pilihan 

ganda 

Eval 

uasi 

I (5) 
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 fiksi. 3.10.2. Menguraikan 

pesan moral pada 

teks fiksi. 

Pengetah 

uan / C2 

Tes Tertulis Uraian Eval 

uasi 

II 

(3) 

4.10. Menyampaikan 

hasil identifikasi 

tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, 

tulis, dan visual. 

4.10.1. Menunjukkan 

identifikasi 

tokoh-tokoh pada 

teks fiksi. 

Keteram 

pilan / 

P3 

Non Tes Unjuk Kerja Lembar 

Kerja 

Instr 

ume 

n III 

(3) 
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Lampiran 5 RPP 

INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF 

SOAL EVALUASI 

I. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang 

paling benar! 

1. Perbedaan yang dimiliki setiap individu dalam hidup bermasyarakat 

disebut . . . 

A. Keberagaman C. Keseragaman 

B. Keunikan D. Ciri khas 

2. Keragaman warna kulit, warna rambut, dan warna bola mata merupakan 

keragaman . . . 

A. Bahasa C. Masyarakat 

B. Fisik D. Sosial 

3. Di bawah ini yang merupakan barang yang digunakan untuk kegiatan 

barter pada zaman dahulu adalah . . . 

A. Kayu C. Kulit hewan 

B. Daun D. Akar tumbuhan 

4. Yang bukan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah . . . 

A. Air C. Tumbuhan 

B. Emas D. Udara 

5. Fungsi tokoh dalam teks cerita adalah . . . 

A. Menyampaikan amanat C. Mengarang cerita 

B. Membuat cerita D. Mengatur jalannya cerita 

II. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teliti, jujur, dan percaya 

diri! 

1. Sebutkan 3 bentuk keragaman pekerjaan yang ada di lingkunganmu! 

2. Sebutkan 4 macam sumber daya alam yang dapat diperbarui! 

3. Jelaskan pesan moral dalam teks cerita Asal Mula Bukit Catu! 
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KUNCI JAWABAN 

 

Kunci Jawaban 

PILIHAN GANDA 

1. A 

2. B 

3. C 

4. B 

5. A 

 
ESSAI 

1. Keragaman pekerjaan: petani, guru, pengrajin. 

2. Sumber daya alam dapat diperbarui: Udara, Air, Tanah, 

dan Kekayaan alam hayati dan hewani. 

3. Pesan moral Cerita Asal Mula Bukit Catu: Selalu 

bersyukur atas pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa, 

jangan bertindak rakus dan sombong. 
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Lampiran 6 RPP 

PEDOMAN PENSKORAN 

 
a. Penilaian Soal Evaluasi (Kognitif) 

Nomor soal Skor benar Skor 

maksimal 

Muatan 

I  

1 2 2 PPKn 

2 2 2 

3 2 2 IPS 

4 2 2 

5 2 2 Bahasa 
Indonesia 

II  

1 6  PPKn 

2 6  IPS 

3 8  Bahasa 
Indonesia 

Skor maksimal muatan pelajaran 

PPKn 10 

IPS 10 

Bahasa Indonesia 10 

Rumus Penilaian 
Nilai = skor perolehan x 100 

Skor maksimal 

 
b. Penilaian Afektif 

1. Lembar Jurnal Sikap Spiritual 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : III/2 

Pembelajaran 3 
 

No Tanggal Nama Peserta 

Didik 

Catatan 

Perilaku 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 
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2. Lembar Jurnal Sikap Spiritual 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : III/2 

Pembelajaran 3 
 

No Tanggal Nama Peserta 

Didik 

Catatan 

Perilaku 

Butir 

Sikap 

Tindak 

Lanjut 
      

      

      

      

      

 
c. Penilaian Keterampilan 

1. PPKn 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : III/2 

Pembelajaran 3 

Indikator : 

4.3.2 Mempresentasikan hasil identifikasi keberagaman individu di 

lingkungan keluarga. 

Petunjuk: 

Berilah dengan centang () pada kolom yang sesuai! 

 

No 

 

Nama Siswa 

Mengidentifikasi keberagaman 
individu 

Penilaian  
Nilai 

1 2 3 4 
Skor 

maks. 

Skor 

Diperoleh 

1         

2         

3         

4         

 dst        

 

Rubrik Keterampilan Mengidentifikasi keberagaman individu 

No Kriteria Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

1 Mengidenti 

fikasi 
keberagam 

an individu 

Menuliskan 

5 pokok 
informasi 

dengan 
benar. 

Menuliskan 4- 
2 pokok 

informasi 

dengan benar. 

Terdapat 3-2 

kesalahan dalam 
menulis pokok 

informasi. 

Hanya menulis 1 

pokok informasi 
dengan benar. 
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2. IPS 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : III/2 

Pembelajaran 3 

Indikator : 

4.3.2 Mengemukakan hasil identifikasi perkembangan kegiatan ekonomi. 

Petunjuk: 

Berilah dengan centang () pada kolom yang sesuai! 

 
No 

 
Nama 

Siswa 

Mengidentifikasi perkembangan 
kegiatan ekonomi 

Penilaian 
 
Nilai 

1 2 3 4 
Skor 

maks. 

Skor 

Diperoleh 

1         

2         

3         

 dst        

 

Rubrik Keterampilan Mengidentifikasi perkembangan kegiatan ekonomi 

No Kriteria Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

1 Mengidenti 

fikasi 
perkemban 

gan 

kegiatan 
ekonomi 

Menuliskan 5 

pokok 
informasi 

dengan benar. 

Menuliskan 4- 

2 pokok 
informasi 

dengan benar. 

Terdapat 3-2 

kesalahan 
dalam menulis 

pokok 

informasi. 

Hanya menulis 

1 pokok 
informasi 

dengan benar. 

 

3. Bahasa Indonesia 

Tema : 8 Daerah Tempat Tinggalku 

Subtema : 1 Lingkungan Tempat Tinggalku 

Kelas/Semester : III/2 

Pembelajaran 3 

Indikator : 

4.9.1. Menunjukkan identifikasi tokoh-tokoh pada teks fiksi. 

Petunjuk: 

Berilah dengan centang () pada kolom yang sesuai! 
 

 
No 

 
 

Nama 

Siswa 

Menunjukkan identifikasi 

tokoh teks fiksi secara tulis 

dan lisan 

 
Penilaian 

 
 

Nilai 

1 2 3 4 
Skor 

maks. 

Skor 

Diperoleh 

1         

2         

3         

dst         
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Rubrik Keterampilan Menunjukkan identifikasi tokoh teks fiksi secara tulis dan lisan 

No Kriteria Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

1 Menunjukkan 

identifikasi 
tokoh teks fiksi 

secara tulis dan 
lisan 

Menuliskan 5 

pokok 
informasi 

dengan 
benar. 

Menuliskan 

4-2 pokok 
informasi 

dengan 
benar. 

Terdapat 3-2 

kesalahan 
dalam menulis 

pokok 
informasi. 

Hanya menulis 

1 pokok 
informasi 

dengan benar. 

 

 
Tabel Konversi Skor dan Predikat Hasil Belajar Ranah Keterampilan 

Skor Predikat 

3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 

3,18 – 3,50 B+ 

2,85 – 3,17 B 

2,51 – 2,84 B- 

2,18 – 2,50 C+ 

1,85 – 2,17 C 

1,51 – 1,84 C- 

1,18 – 1,50 D+ 

1,00 – 1,17 D 

(Sumber: Permendikbud No.104 th.2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik) 

 
Nilai = 
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SOAL REMIDIAL 

 
Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling 

benar! 

1. Perbedaan yang dimiliki setiap individu dalam bermasyarakat disebut . . . 

A. Keberagaman C. Keseragaman 

B. Keunikan D. Ciri khas 

2. Keragaman warna kulit, warna rambut, dan warna bola mata merupakan 

keragaman . . . 

A. Bahasn C. Masyarakat 

B. Fisik D. Sosial 

3. Peran seorang anak dalam keluarga adalah . . . 

A. Membantu orang tua C. Belajar 

B. Bermain D. Bersikap baik pada temannya 

4. Di bawah ini yang merupakan barang yang digunakan untuk kegiatan 

barter pada zaman dahulu adalah . . . 

A. Kayu C. Kulit hewan 

B. Daun D. Akar tumbuhan 

5. Kebutuhan manusia atas ketersediaan makanan termasuk jenis kebutuhan . 

. . 

A. Primer C. Tersier 

B. Sekunder D. Kuarter 

6. Mineral, gas dan minyak bumi merupakan jenis sumber daya alam . . . 

A. Dapat diperbarui C. Berkelanjutan 

B. Tidak dapat diperbarui D. Tidak terbatas 

7. Yang bukan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah . . . 

A. Air C. Tumbuhan 

B. Emas D. Udara 

8. Pelajaran yang didapat dari suatu kejadian atau cerita yang dapat dijadikan 

tauladan adalah maksud dari . . . 

A. Pesan moral C. Penokohan 

B. Isi teks cerita D. Alur 

9. Sebutan lain tokoh adalah . . . 

A. Pembuat C. Artis 

B. Pemeran D. Pengarang 

10. Fungsi tokoh dalam teks cerita adalah . . . 

A. Menyampaikan amanat C. Mengarang cerita 

B. Membuat cerita D. Mengatur jalannya cerita 
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KUNCI JAWABAN REMIDIAL 
 

Kunci Jawaban Skor 

1. A 

2. B 

3. A 

4. C 

5. A 

6. B 

7. B 

8. A 

9. B 

10. A 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Skor Maksimal 20 

 

 
PENSKORAN 

Pedoman Penilaian 

Skor maksimal : 20 

Skor minimal : 10 

Nilai = 
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SOAL PENGAYAAN 

Isilah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat! 

1. Sebutkan 5 bentuk keragaman fisik dan 5 bentuk keragaman pekerjaan 

yang ada di lingkunganmu! 

2. Sebutkan 5 macam sumber daya alam yang dapat diperbarui! 

3. Jelaskan pesan moral dalam teks cerita Asal Mula Bukit Catu! 

 

 

 
KUNCI JAWABAN PENGAYAAN 

 

Kunci Jawaban Skor 

1. Keragaman fisik: Warna kulit, Bentuk tubuh, 

Warna rambut, dan Berat badan. 

Keragaman pekerjaan: petani, guru, pengarjin, 

buruh pabrik, dan dokter. 

2. Sumber daya alam dapat diperbarui: Udara, Air, 

Tanah, tumbuhan dan hewan. 

3. Pesan moral Cerita Asal Mula Bukit Catu: Selalu 

bersyukur atas pemberian Tuhan Yang Maha 

Kuasa, jangan bertindak rakus dan sombong. 

10 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
10 

Skor Maksimal 30 

 
PENSKORAN 

Pedoman Penilaian 

Skor maksimal : 50 

Skor minimal : 15 

Nilai = 
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LAMPIRAN 6 

 

 
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Kelas / Semester : IV /  II 

Muatan Pelajaran : IPS 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Materi : Kegiatan Ekonomi dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam 
 

 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Ranah Level Indikator Soal 

Penilaian Nomor 

Soal Teknik Jenis Bentuk 

3.3 
Mengiden 

tifikasi 

kegiatan 

ekonomi 

dan 

hubungan 

nya 

dengan 

berbagai 

bidang 

pekerjaan 

serta 

kehidupan 

sosial dan 

3.3.1 Menguraikan 
perkembangan 

kegiatan 

ekonomi. 

 

C2 

 

L1 
1. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menjelaskan kegiatan 

manusia zaman dahulu. 

Tes Tertul 

is 

Pilihan 

Ganda 

20 

 

C2 

 

L1 
2. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menunjukkan jenis 
kebutuhan manusia. 

21 

 
C3 

 
L2 

3. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan bentuk 

alat tukar pada zaman 
dahulu. 

22 

 

C3 

 

L2 
4. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan jenis 

kebutuhan manusia. 

23 

C4 L3 
5.  Disajikan gambar, siswa 

dapat menganalisis jenis 
24 
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budaya di 

lingkunga 

n sampai 

provinsi. 

   kebutuhan manusia.     

 

C3 

 

L2 
6. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan contoh 

jenis kebutuhan manusia. 

27 

 
C4 

 
L3 

7. Disajikan gambar, siswa 

dapat menganalisis kegiatan 

ekonomi manusia zaman 

dahulu. 

44 

 

C2 

 

L1 
8. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat memahami istilah 

kebutuhan manusia. 

45 

3.3.2 Menjelaskan 

kondisi 

lingkungan 

suatu daerah. 

 
C3 

 
L2 

1. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan 

pemanfaatan lahan suatu 

daerah. 

Tes Tertul 

is 

Pilihan 

Ganda 

1 

 

C4 

 

L3 
2. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menganalisis jenis 
kondisi alam. 

2 

 
C3 

 
L2 

3. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan jenis 

tanaman berdasarkan kondisi 

suatu daerah. 

10 

 
C4 

 
L3 

4. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menganalisis 

pemanfaatan lahan untuk 

tempat tinggal. 

11 

C4 L3 
5. Disajikan gambar, siswa 

dapat menganalisis bahan 
12 
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    pembuatan produk suatu 

sumber daya alam. 
    

 

C3 

 

L2 
6. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan manfaat 

kondisi alam suatu daerah. 

13 

 

C2 

 

L1 
7. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menjelaskan sifat jenis 

sumber daya alam. 

16 

 
C3 

 
L2 

8. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan 

pemanfaatan sumber daya 

alam. 

33 

 
C3 

 
L2 

9. Disajikan gambar, siswa 

dapat menentukan 

pemanfaatan hasil sumber 
daya alam. 

34 

 
C3 

 
L2 

10. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan sifat 

sumber daya alam terhadap 
kegiatan ekonomi. 

37 

 
C3 

 
L2 

11. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan hasil 

sumber daya alam suatu 

daerah. 

41 

 
C3 

 
L2 

12. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan 

pemanfaatan hasil sumber 

daya alam di suatu daerah. 

42 
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C4 

 
L3 

13. Disajikan gambar, siswa 

dapat menganalisis 

pemanfaatan hasil sumber 

daya alam. 

   53 

 
C3 

 
L2 

14. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan jenis 

tanaman dalam 

pemanfaatan kondisi alam. 

58 

 
 

C4 

 
 

L3 

15. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menganalisis jenis 

kondisi lingkungan 

berdasarkan 
pemanfaatannya. 

59 

 
C3 

 
L2 

16. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan 

pemanfaatan hasil sumber 

daya alam suatu daerah. 

60 

3.3.3 Menentukan 
jenis pekerjaan 

yang ada di 

suatu daerah. 

 
C4 

 
L3 

1. Disajikan gambar, siswa 

dapat menganalisis pekerjaan 

masyarakat berdasarkan letak 

tempat tinggal. 

Tes Tertul 

is 

Pilihan 

Ganda 
3 

 
C3 

 
L2 

2. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan mata 

pencaharian berdasarkan 

kondisi suatu daerah. 

4 

 

C3 

 

L2 
3. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan sebutan 

negara berdasarkan kondisi 

8 
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    alam.     

 
 

C3 

 
 

L2 

4. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan mata 

pencaharian penduduk 

berdasarkan pemanfaatan 

kondisi alam. 

9 

 
C4 

 
L3 

5. Disajikan gambar, siswa 

dapat menganalisis mata 

pencaharian berdasarkan 

pemanfaatan kondisi alam. 

19 

 
 

C4 

 
 

L3 

6. Disajikan gambar, siswa 

dapat menganalisis kondisi 

lingkungan berdasarkan jenis 

tanaman dan mata 
pencaharian penduduk. 

28 

 
 

C4 

 
 

L3 

7. Disajikan gambar, siswa 

dapat menganalisis kondisi 

lingkungan berdasarkan cara 

pemanfaatan sumber daya 

alam. 

52 

3.3.4 Mengaitkan 
berbagai 

pekerjaan 

dalam 

kegiatan 

ekonomi di 

lingkungan 

sekitar. 

 
C3 

 
L2 

1. Disediakan pernyataan, siswa 

dapat menentukan pekerjaan 

berdasarkan pemanfaatan 
hasil sumber daya alam. 

Tes Tertul 

is 

Pilihan 

Ganda 

18 

 
C4 

 
L3 

2. Disajikan gambar, siswa 

dapat menganalisis 

pemanfaatan sumber daya 

alam. 

35 
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C3 

 
 

L2 

3. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan kegiatan 

ekonomi berdasarkan 

pemanfaatan hasil sumber 
daya alam. 

   36 

 
C4 

 
L3 

4. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menganalisis kegiatan 

ekonomi berdasarkan hasil 
sumber daya alam. 

38 

 
C3 

 
L2 

5. Disajikan gambar, siswa 

dapat menentukan hasil 

bidang perekonomian 
tertentu. 

39 

 
C3 

 
L2 

6. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan pekerjaan 

berdasarkan kondisi 

lingkuangn suatu daerah. 

46 

 
 

C4 

 
 

L3 

7. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menganalisis manfaat 

hasil sumber daya alam 

sebagai bahan suatu bidang 

pekerjaan. 

50 

 
C4 

 
L3 

8. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menganalisis produk 

dari bidang ekonomi dari 

sumber daya alam. 

51 

C3 L2 
9. Disajikan data, siswa dapat 

menentukan hasil 
56 
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    pemanfaatan sumber daya 

alam di tambak. 
    

 
 

C2 

 
 

L1 

10. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat mengelompokkan 

hasil sumber daya alam 

berdasarkan kebutuhan 

pangan. 

57 

3.3.5 Menguraikan 

macam- 

macam 

kegiatan 

ekonomi. 

 

C2 

 

L1 
1. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menjelaskan macam 

kegiatan ekonomi. 

Tes Tertul 

is 

Pilihan 

Ganda 

6 

 

C2 

 

L1 
2. Disajikan data, siswa dapat 

mengelompokkan macam 

kegiatan ekonomi. 

7 

 
C4 

 
L3 

3. Disajikan gambar, siswa 

dapat menganalisis jenis 

produk yang dihasilkan 

berdasarkan jenis pekerjaan. 

25 

 
C2 

 
L1 

4. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat membedakan pekerjaan 

berdasarkan jenis produk 

yang dihasilkan. 

26 

 

C2 

 

L1 
5. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat membedakan macam 

kegiatan ekonomi. 

29 

 

C2 

 

L1 
6. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menjelaskan macam 

kegiatan ekonomi. 

30 

C3 L2 7. Disajikan pernyataan, siswa 40 



247 
 

 

 

 

 
    dapat menentukan ciri salah 

satu kegiatan ekonomi. 
    

 

C3 

 

L2 
8. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan salah satu 

macam kegiatan ekonomi. 

47 

 

C2 

 

L1 
9. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menjelaskan salah satu 

macam kegiatan ekonomi. 

48 

3.3.6 Menganalisis 
berbagai jenis 

bidang 

pekerjaan 

dalam 

kegiatan 

ekonomi. 

 
 

C3 

 
 

L2 

1. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan jenis 

bidang ekonomi berdasarkan 

cara pemanfaatan sumber 

daya alam. 

Tes Tertul 

is 

Pilihan 

Ganda 

15 

 

 
C4 

 

 
L3 

2. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menganalisis macam 

kegiatan ekonomi 

berdasarkan cara 

memanfaatkan sumber daya 

alam. 

31 

 
C2 

 
L1 

3. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat memberikan contoh 

berdasarkan macam kegiatan 

ekonomi. 

32 

 
C4 

 
L3 

4. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menganalisis istilah 

kegiatan ekonomi dalam hal 

pendistribusian produk. 

43 

C4 L3 5. Disajikan gambar, siswa 49 



248 
 

 

 

 

 
    dapat menganalisis suatu 

contoh kegiatan ekonomi. 
    

 
C3 

 
L2 

6. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan jenis 

pekerjaan yang menghasilkan 

jasa. 

54 

 
C3 

 
L2 

7. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menentukan jenis 

pekerjaan yang menghasilkan 

barang. 

55 

3.3.7 Menguraikan 

keunikan 

bidang 

ekonomi di 
suatu daerah. 

 
 

C4 

 
 

L3 

1. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menganalisis tanaman 

khas daerah berdasarkan 

kondisi lingkungan daerah 
tersebut. 

Tes Tertul 

is 

Pilihan 

Ganda 

5 

3.3.8 Menganalisis 

berbagai 

pekerjaan 

yang berkaitan 

dengan 

keunikan 

bidang 

ekonomi suatu 

daerah. 

 
 

C4 

 
 

L3 

1. Disajikan pernyataan, siswa 

dapat menganalisis pekerjaan 

di suatu daerah berdasarkan 

keunikan kondisi lingkungan 

daerah tersebut. 

Tes Tertul 

is 

Pilihan 

Ganda 

14 

 
 

C4 

 
 

L3 

2.disajikan pernyataan, siswa 

dapat menganalisis 

pemanfaatan hasil sumber daya 

alam berdasarkan keunikan 

produk daerah tersebut. 

17 
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LAMPIRAN 7 

INSTRUMEN SOAL UJI COBA 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Materi Pokok : Kegiatan Ekonomi dalam Memanfaatkan Sumber Daya 

Alam 

Satuan Pendidikan : SDN 2 Jenengan 

Kelas  IV 

Alokasi Waktu : 90 menit 

Petunjuk mengerjakan soal: 

1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal! 

2. Isilah Identitas pada lembar jawaban dengan jelas! 

3. Bacalah soal dengan teliti! 

4. Pilihlah salah satu jawaban paling tepat dengan tanda (x) pada pilihan a, b, 

c, dan d! 

5. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru! 

 
 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) 

pada salah satu huruf a, b, c, dan d pada lembar jawaban! 

1. Di bawah ini adalah pemanfaatan lahan yang ada di dataran rendah, 

kecuali. . . 

A. Pertanian C. Kawasan industri 

B. Tambak D. PLTA 

2. 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, bagian daratan yang berbatasan langsung 

dengan laut disebut dengan. . . 

A. Muara C. Pantai 

B. Tanjung D. Teluk 
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3. 
 

 

 

 
 

Daerah pantai atau pesisir seperti gambar di atas merupakan daerah yang 

mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil laut sehingga 

perahu menjadi transportasi yang wajib dimiliki. Dari pernyataan tersebut, 

masyarakat daerah pantai umumnya bekerja sebagai. . . 

A. Penambak garam C. Pedagang 

B. Nelayan D. Penyewaan perahu 

4. Masyarakat di daerah pegunungan memiliki ciri khas dalam berpakaian 

yang disebabkan oleh suhu yang dingin. Hal tersebut juga mempengaruhi 

jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dan ditanam oleh sebagian besar 

masyarakatnya yang bekerja sebagai. . . 

A. Buruh bangunan C. Peternak 

B. Petani buah D. Petani palawija 

5. Yang termasuk hasil perkebunan di Jawa Tengah, kecuali. . . 

A. Tembakau C. Kelapa 

B. Teh D. Sawit 

6. Kegiatan yang dilakukan orang untuk mencapai keberhasilan dalam  

rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut kegiatan. . . 

A. Produksi C. Distribusi 

B. Produsen D. Konsumsi 

7. Perhatikan data di bawah ini! 

1) Produksi 

2) Konsumsi 

3) Distributor 

4) Distribusi 

Berdasarkan data tersebut, pengelompokan kegiatan ekonomi yang tepat 

adalah. . . 

A. 1 dan 4 C. 3 dan 4 

B. 2 dan 4 D. 1 dan 2 

8. Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga memiliki tanah yang subur 

dan intensif terkena sinar matahari. Tanaman padi dan bahan pokok 

lainnya pun dapat tumbuh subur dan banyak masyarakatnya berprofesi 
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sebagai petani. Dari pernyataan tersebut Indonesia dikenal sebagai negara. 

. . 

A. Agraris C. Maritim 

B. Biodiversitas D. Khatulistiwa 

9. Daerah dataran tinggi cenderung memiliki banyak tempat wisata, seperti 

daerah pegunungan Dieng yang terkenal dengan pemandangan dan hawa 

sejuknya. Masyarakat yang tinggal di daerah tujuan wisata seperti di 

Dieng memiliki mata pencaharian sebagai. . . 

A. Petani buah C. Pemandu wisata 

B. Pedagang cinderamata D. Penyewaan kendaraan 

10. Daerah pantai memiliki struktur tanah yang berpasir sehingga hanya 

tumbuhan tertentu yang dapat hidup di daerah tersebut. Perkebunan di 

daerah pantai biasanya ditanami dengan. . . 

A. Pohon mangga C. Pohon kelapa 

B. Pohon bakau D. Pohon palem 

11. Indonesia memiliki berbagai macam bentuk dataran, yang menjadi pusat 

pemukiman adalah di daerah dataran. . . 

A. Dataran tinggi C. Pegunungan 

B. Pantai D. Dataran rendah 

12. 

 

 

 

 

 

Indonesia memiliki berbagai macam hasil laut dengan pemanfataannya 

yang beraneka ragam. Diantaranya dimanfaatkan sebagai bahan baku 

produk makanan. Gambar produk makanan di atas terbuat dari hasil laut 

yaitu. . . 

A. Pandan laut C. Alga laut 

B. Rumput laut D. Anemon laut 

13. Pada waktu liburan, banyak wisatawan yang pergi ke dataran tinggi 

seperti daratan Dieng. Tujuan mereka umumnya adalah. . . 

A. Untuk berbelanja cindera mata 

B. Untuk menikmati keindahan alam 

C. Untuk membuka usaha 
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D. Untuk membeli oleh-oleh 

14. Masyarakat di setiap daerah memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda- 

beda sesuai dengan hasil alam dan kekayaan alam di daerahnya. Kegiatan 

ekonomi yang tidak tepat jika dilaksanakan di daerah pesisir Bali 

adalah… 

A. Penyewaan perahu C. Pedagang cinderamata 

B. Pedagang buah D. Pedagang pakaian 

15. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan produksi kebutuhan 

sehari-hari dinamakan. . . 

A. Perikanan C. Perindustrian 

B. Peternakan D. Perdagangan 

16. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sifatnya. . . 

A. Bertambah, bila tidak digunakan 

B. Tetap jumlahnya 

C. Bertambah, bila digunakan terus menerus 

D. Berkurang, bila digunakan terus menerus 

17. Hasil pertanian di Kabupaten Grobogan yang dimanfaatkan sebagai bahan 

baku pembuatan kecap dan tahu adalah. . . 

A. Kacang kedelai C. Kacang merah 

B. Kacang hijau D. Kacang tanah 

18. Orang yang mata pencahariannya dengan cara memelihara hewan untuk 

mendapatkan keuntungan disebut sebagai. . . 

A. Petani C. Penjaga hewan 

B. Peternak D. Peternakan 

19. 

 

 

 

 

 
Jenis usaha yang cocok untuk masyarakat yang daerahnya dijadikan objek 

wisata seperti gambar di atas adalah. . . 

A. Berwirausaha C. Berdagang 

B. Pemandu wisata D. Beternak 
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20. Pada zaman prasejarah manusia belum mengenal bertani dan berkebun, 

sehingga pada zaman dahulu mereka mencari makan dengan cara. . . 

A. Berburu di hutan C. Menanam padi 

B. Membeli di pasar D. Menanam buah 

21. Berikut adalah kebutuhan pokok manusia, kecuali. . . 

A. Rumah C. Makanan 

B. Uang D. Pakaian 

22. Pada zaman prasejarah, dahulu manusia bertransaksi menggunakan alat 

tukar berupa barang-barang berharga. Berikut ini yang termasuk barang 

berharga, kecuali. . . 

A. Emas C. Kulit hewan 

B. Perak D. Buah 

23. Kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi 

dinamakan kebutuhan. . . 

A. Utama C. Baru 

B. Tersier D. Pilihan 

24. 24. 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, hal tersebut termasuk kebutuhan. . . 

A. Primer C. Sekunder 

B. Tersier D. Pilihan 

25. 25. 
 

 

 

 

 

 

Contoh pekerjaan 

menghasilkan. . . 

seperti gambar di atas adalah pekerjaan yang 

A. Jasa 

B. Barang 

 C. Usaha 

D. Produk 

26. Berikut yang bukan termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah... 

A. Dokter C. Penjahit 
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B. Montir D. Perawat 

27. Berikut ini yang tidak termasuk kebutuhan tersier adalah. . . 

A. Televisi C. Kipas angin 

B. Kulkas D. Sepeda 

28. 28. 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan bentuk kegiatan masyarakat yang 

menyesuaikan dengan kondisi dan hasil alam yang biasa ditemui di 

daerah... 

A. Pedesaan C. Dataran Rendah 

B. Danau D. Pegunungan 

29. Orang yang memakai barang dan jasa yang dihasilkan produsen 

dinamakan. . . 

A. Distributor C. Konsumen 

B. Distribusi D. Konsumsi 

30. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut. . . 

A. Produksi C. Konsumsi 

B. Distribusi D. Distributor 

31. Pedagang beras membeli padi dari para petani lalu menjual kembali ke 

masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pedagang beras ini termasuk 

kegiatan ekonomi. . .   

A. Berdagang 

B. Produksi 

 C. Konsumsi 

D. Distribusi 

32. Berikut yang termasuk kegiatan konsumsi adalah. . . 

A. Menjual roti di pasar 

B. Menanam padi di sawah 

C. Menyalurkan sembako ke desa 

D. Memakan nasi di warung 

33. Tanah merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk hal-hal 

berikut ini, kecuali. . . 

A. Lahan pertanian C. Lahan usaha pembuatan gerabah 
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B. Lahan perkebunan D. Lahan perumahan 

34. 

 

 

 

 
Salah satu hasil sumber daya alam adalah sektor hutan yang memasok 

banyak kayu-kayuan. Salah satunya digunakan untuk bahan furniture 

seperti almari, kursi, dan meja yang terkenal dengan kualitas yang bagus 

dan harganya yang mahal seperti gambar di atas adalah jenis kayu. . . 

A. Pohon randu C. Pohon jati 

B. Pohon trembesi D. Pohon mahoni 

35. 

 

 

 

 
Berikut ini manfaat dari sungai seperti gambar di atas untuk kegiatan 

ekonomi, kecuali. . . 

A. Sarana transportasi C. Sebagai obyek wisata 

B. Sarana irigasi D. Sumber kekayaan alam 

36. Sektor perikanan memiliki berbagai macam cabang sektor. Salah satunya 

adalah cabang sektor perikanan air payau. Di bawah ini yang termasuk 

dalam jenis ikan yang dihasilkan dari cabang perikanan air payau 

adalah… 

A. Gurame C. Bandeng 

B. Lele D. Nila 

37. Sumber daya alam yang ada di bumi harus dijaga kelestariannya, 

diantaranya dengan cara dibudidayakan atau dibatasi jumlah 

pengambilannya. Hal ini dikarenakan pada sumber daya alam tertentu 

pemanfaatannya sangat tinggi terutama digunakan untuk kegiatan 

ekonomi seperti pohon untuk bahan bangunan, bahan baku kertas, dan 

korek api. Oleh karena itu cara pengambilannya dari alam harus. . . 

A. Sampai habis semuanya 

B. Setengah dari jumlah total di alam 

C. Sebagian dengan melakukan budi daya kembali 

D. Sedikit dan menekan penggunaan produk di masyarakat 
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38. Dataran tinggi menjadi kunci kesuksesan sektor perkebunan karena 

memiliki suhu yang cocok untuk beberapa tanaman yang menjadi ciri 

khas suatu daerah hingga mencapai pasar impor. Tanaman yang dimaksud 

tersebut adalah. . . 

A. Kopi C. Rambutan 

B. Durian ` D. Anggur 

39. Contoh hasil produksi dari sektor peternakan yang dikonsumsi oleh 

mayoritas masyarakat Indonesia adalah. . . 

A. Kambing dan kuda C. Burung puyuh dan kelinci 

B. Sapi dan ayam D. Kuda dan domba 

40. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi dimana terdapat banyak produsen 

dan para konsumen bertemu disebut. . . 

A. Tempat lelang C. Pasar 

B. Warung/toko D. Perdagangan 

41. Tumbuhan adalah salah satu hasil alam yang banyak dimanfaatkan untuk 

pemenuhan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersebut berupa benda yang 

mengandung keindahan seni misalnya, vas bunga, pajangan anyaman, tas 

anyam, dan benda lainnya. Bahan baku yang biasa digunakan untuk 

membuat benda-benda tersebut adalah. . . 

A. Rotan C. Enceng gondok 

B. Pelepah pisang D. Daun pandan duri 

42. Bahan hasil tambang seperti emas dan perak sering dimanfaatkan sebagai 

pemenuhan kebutuhan. . . 

A. Primer C. Tersier 

B. Sekunder D. Pokok 

43. Pedagang yang membeli barang dalam jumlah banyak dari produsen, 

kemudian dijual kembali kepada pedagang dengan jumlah satuan 

dinamakan pedagang... 

A. Tengkulak C. Grosiran 

B. Stokis D. Eceran 

44. 44. 
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Pada zaman prasejarah, manusia melakukan kegiatan seperti gambar di 

atas untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan tersebut dikenal dengan 

istilah. . . 

A. Barter C. Menukarkan 

B. Jual beli D. Mengganti 

45. Kebutuhan manusia terhadap makanan, tempat tinggal, dan pakaian 

disebut dengan kebutuhan pokok. Nama lain kebutuhan pokok disebut 

juga dengan kebutuhan. . . 

A. Tersier C. Sekunder 

B. Primer D. Tambahan 

46. Penduduk di dataran rendah banyak yang berprofesi sebagai. . . 

A. Pengusaha C. Pedagang buah 

B. Peternak D. Petani palawija 

47. Orang yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan dinamakan... 

A. Konsumen C. Distributor 

B. Produsen D. Penghasil barang 

48. Kegiatan memakai atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dinamakan. . . 

A. Konsumsi C. Distribusi 

B. Produksi D. Konsumen 

49. 

 

 

 

 
Gambar di atas adalah contoh kegiatan. . . 

A. Distribusi C. Produsen 

B. Konsumsi D. Produksi 

50. Rotan banyak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan barang rumah 

tangga bernilai seni dan nilai jual tinggi. Hal tersebut merupakan 

pemanfaatan rotan sebagai bahan baku. . . 

A. Gerabah C. Perlengkapan rumah 

B. Kerajinan D. Furnitur 
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51. Pak Roni memiliki tanah di dataran tinggi dan dataran rendah yang akan 

digunakan untuk mendirikan rumah dan membuat perkebunan. 

Berdasarkan perbedaan letak 2 tanah tersebut, pak Roni harus mendirikan 

rumah di . . . dan membuat perkebunan di . . . 

A. Mendirikan rumah di dataran rendah dan membuat perkebunan di 

dataran rendah. 

B. Mendirikan rumah di dataran tinggi dan membuat perkebunan di 

dataran tinggi. 

C. Mendirikan rumah di dataran rendah dan membuat perkebunan di 

dataran tinggi. 

D. Mendirikan rumah di dataran tinggi dan membuat perkebunan di 

dataran rendah. 

52. 52. 
 

 

 

 

 

Kegiatan mata pencaharian masyarakat bergantung pada karakteristik 

daerah tempat tinggalnya. Seperti pada gambar di atas, mata pencaharian 

petani garam menjadi mata pencaharian pokok di daerah. . . 

A. Tepi danau C. Teluk pantai 

B. Pesisir pantai D. Muara sungai 

53. 

 

 

 
Hasil sumber daya alam di atas banyak ditemukan di pulau Kalimantan. 

Dari gambar hasil sumber daya alam tersebut dapat digunakan sebagai 

bahan pembuatan. . . 

A. Minyak tanah C. Minyak sawit 

B. Minyak goreng D. Minyak nabati 

54. Di bawah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan jasa, 

kecuali. . . 

A. Dokter C. Montir 

B. Pembuat mebel kayu D. Tukang bangunan 
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55. Di bawah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang, 

kecuali. . . 

A. Pembuat keramik C. Montir kendaraan 

B. Pembuat roti D. Petani bunga 

56. Berikut ini adalah macam-macam jenis ikan air tawar yang dapat 

dibudidayakan di tambak. . . 

A. Kerapu dan Mujair C. Mujair dan Nila 

B. Lele dan Kerapu D. Nila dan Patin 

57. Sektor pertanian di dataran rendah mayoritas menghasilkan tanaman yang 

menjadi bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, diantaranya. . . 

A. Padi, jagung, dan kedelai C. Padi, ketela, dan kentang 

B. Kentang, jagung dan padi D. Sagu, kentang, dan jagung 

58. Daerah yang beriklim sejuk memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya 

menjadi iklim yang sesuai untuk menanam berbagai macam sayuran dan 

buah-buahan. Di bawah ini yang termasuk daerah dataran tinggi di Jawa 

Tengah adalah. . . 

A. Maidun C. Cirebon 

B. Dieng D. Surakarta 

59. Setiap daerah memiliki ciri khas bentuk dan karakteristiknya. Daerah 

dengan mayoritas penampakan alamnya berupa persawahan banyak 

dijumpai di. . .   

A. Pegunungan 

B. Dataran tinggi 

 C. Dataran rendah 

D. Perkotaan 

60. Beberapa hasil hutan berupa kayu-kayuan seperti jati dan mahoni menjadi 

sumber daya alam dengan harga jual tinggi serta dapat dimanfaatkan 

sebagai. . . 

A. Bahan kerajinan C. Bahan konstruksi jembatan 

B. Bahan bangunan rumah D. Bahan furnitur 
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LAMPIRAN 8 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Materi : Kegiatan Ekonomi dan Pemanfaatan Lingkungan 

Kelas  IV 

A. Pilihan Ganda 
 

1. C 11. D 21. B 31. D 41. A 51. C 

2. C 12. B 22. D 32. D 42. C 52. B 

3. B 13. B 23. B 33. D 43. D 53. B 

4. B 14. B 24. A 34. C 44. A 54. B 

5. D 15. C 25. B 35. D 45. B 55. C 

6. D 16. D 26. C 36. C 46. D 56. D 

7. D 17. A 27. D 37. C 47. B 57. A 

8. A 18. B 28. D 38. A 48. A 58. B 

9. B 19. C 29. C 39. B 49. D 59. C 

10. C 20. A 30. B 40. C 50. B 60. D 
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LAMPIRAN 9 

PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA 
 

 

 

 

 

 

(Arikunto, 2013: 188) 

Keterangan: 

S = Skor yang diperoleh (Raw Score) 

R = Jawaban yang benar 

 
Penskoran: 

Jika jawaban benar mendapat skor 1 

Jika jawaban salah mendapat skor 0 

Sehingga, skor maksimal yang diperoleh 60 

S = R 
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LAMPIRAN 10 

 
 

Kelas/Semester : IV/II 

 

LEMBAR VALIDASI SOAL UJI COBA BENTUK PILIHAN GANDA 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Materi : Kegiatan Ekonomi dan Pemanfaatan Alam 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

Gugus Ki Ageng Selo Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, berilah tanda cek () atau tanda silang (x) pada kolom yang 

tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek () jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, 

maka berilah tanda silang (x). 

No. Aspek 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. Materi 

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi 
                   

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan 
                   

3. Pilihan jawaban homogen dan logis                    

4. Hanya ada satu kunci jawaban                    
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B. Konstruksi 

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan tegas 
                   

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pertanyaan yang 

diperlukan saja 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban 
                   

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat negatif ganda 
                   

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari segi materi 
                   

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya jelas dan berfungsi 
                   

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama                    

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan “semua jawaban diatas 

salah/benar” 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
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 besar kecilnya angak atau kronologi                     

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal sebelumnya 
                   

C. Bahasa/Budaya 

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku 
                   

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu 
                   

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 
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No. Aspek 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi 

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi 
                   

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan 
                   

3. Pilihan jawaban homogen dan logis                    

4. Hanya ada satu kunci jawaban                    

B. Konstruksi 

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan tegas 
                   

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pertanyaan yang 

diperlukan saja 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban 
                   

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat negatif ganda 
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9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari segi materi 
                   

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya jelas dan berfungsi 
                   

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama                    

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan “semua jawaban diatas 

salah/benar” 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angak atau 

kronologi 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal sebelumnya 
                   

C. Bahasa/Budaya 

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku 
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17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu 
                   

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 
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No. Aspek 
Nomor Soal 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

A. Materi 

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi 
                   

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan 
                   

3. Pilihan jawaban homogen dan logis                    

4. Hanya ada satu kunci jawaban                    

B. Konstruksi 

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan tegas 
                   

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pertanyaan yang 

diperlukan saja 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban 
                   

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat negatif ganda 
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9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari segi materi 
                   

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya jelas dan berfungsi 
                   

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama                    

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan “semua jawaban diatas 

salah/benar” 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angak atau 

kronologi 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal sebelumnya 
                   

C. Bahasa/Budaya 

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku 
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17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu 
                   

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Semarang, 31 Januari 2020 
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LAMPIRAN 11 
 

DAFTAR HASIL TES UJI COBA 

 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Materi : Kegiatan Ekonomi Dan Pemanfaatan Alam 

Kelas : IV 

 
 

No Nama Skor Nilai 

1. AF 18 30 

2. SNAT 46 76,7 

3. AIC 44 73,3 

4. AS 50 83,3 

5. CHP 25 41,7 

6. DAB 23 38,3 

7. DA 40 66,7 

8. DU 38 63,3 

9. DTP 48 80 

10. EPA 51 85 

11. IFH 35 58,3 

12. KCD 30 50 

13. MAM 49 81,7 

14. MDIP 44 40 

15. MRM 47 78,3 

16. QSA 50 83,3 

17. TMMY 45 75 

18. YP 50 83,3 
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LAMPIRAN 12 
 

SKOR TERTINGGI HASIL TES UJI COBA 
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LAMPIRAN 13 
 

SKOR TERENDAH HASIL TES UJI COBA 
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LAMPIRAN 14 

 

ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, INDEKS KESUKARAN, DAN 

DAYA PEMBEDA PADA HASIL TES UJI COBA 

 
 

Nama 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AF 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

SNAT 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

AIC 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

AS 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

CHP 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

DAB 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

DA 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

DU 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

DTP 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

EPA 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

IFH 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

KCD 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

MAM 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

MDIP 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

MRM 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

QSA 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

TMMY 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

YP 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Total 
6 12 17 16 11 5 9 10 10 15 

          

 

Validitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,235 0,3677 0,5318 -0,1459 0,2535 0,5193 0,4731 0,3105 0,3536 0,4915 

Hasil Tidak Tidak Valid Tidak Tidak Valid Valid Tidak Tidak Valid 

 

 
Reliabilitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 

Kriteria 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

 

Indeks 

Kesukaran 

B 6 12 17 16 11 5 9 10 10 15 

JS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

P/Ik 0,3333 0,6667 0,9444 0,8889 0,6111 0,2778 0,5555 0,5556 0,5556 0,8333 

Ket. Sedang Sedang Mudah Mudah Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Mudah 

 

 

 
Daya Beda 

Pa 0,4444 0,7778 1 0,8889 0,7778 0,5555 0,5556 0,6667 0,5556 0,8889 

Pb 0,2222 0,5556 0,5556 0,8889 0,4444 0 0,1111 0,4444 0,5556 0,1111 

Pa-Pb 0, 2222 0,2222 0,4444 0 0,3333 0,5556 0,4444 0,2222 0 0,7778 

Kriteria Cukup Cukup Baik Jelek Cukup Baik Baik Cukup Jelek 
Sangat 

Baik 
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Nama 
Nomor Soal 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

AF 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

SNAT 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

AIC 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

AS 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

CHP 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

DAB 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

DA 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

DU 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

DTP 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

EPA 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

IFH 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

KCD 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

MAM 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

MDIP 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

MRM 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

QSA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

TMMY 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

YP 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

Total 
12 15 13 9 5 14 15 15 13 14 

          

 

Validitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,2881 0,3044 0,3185 0,5307 0,0764 0,0630 0,3044 0,1606 0,0432 0,6949 

Hasil Tidak Tidak Tidak Valid Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Valid 

 

 
Reliabilitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 

Kriteria 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

 

Indeks 

Kesukaran 

B 12 15 13 9 5 14 15 15 13 14 

JS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

P/Ik 0,6667 0,8333 0,7222 0,5 0,2278 0,7778 0,8333 0.8333 0.7222 0,7778 

Ket. Sedang Mudah Mudah Sedang Sukar Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah 

 

 
Daya Beda 

Pa 0,6667 0,8889 0,7778 0,6667 0,3333 0,7778 0,8889 1 0,8889 1 

Pb 0,6667 0,7778 0,6667 0,1111 0,2222 0,7778 0,7778 0,6667 0,5556 0,5556 

Pa-Pb 0 0,1111 0,1111 0,5556 0,1111 0 0,1111 0,3333 0,3333 0,4444 

Kriteria Jelek Jelek Jelek Baik Jelek Jelek Jelek Cukup Cukup Baik 
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Nama 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

AF 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

SNAT 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

AIC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AS 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

CHP 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

DAB 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

DA 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

DU 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

DTP 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

EPA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

IFH 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

KCD 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

MAM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

MDIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MRM 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

QSA 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

TMMY 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

YP 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Total 
8 9 4 15 16 11 13 17 15 13 

          

 

Validitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,3476 0,6808 -0,2178 0,1462 0,6899 0,5064 0,2945 -0,1001 0,6209 0,8609 

Hasil Tidak Valid Tidak Tidak Valid Valid Tidak Tidak Valid Valid 

 

 
Reliabilitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 

Kriteria 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

 

Indeks 

Kesukaran 

B 8 9 4 15 16 11 13 17 15 13 

JS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

P/Ik 0,4444 0,5 0,2222 0,8333 0,8889 0,6111 0,7222 0,9444 0,8333 0,7222 

Ket. Sedang Sedang Sukar Mudah Mudah Sedang Mudah Mudah Mudah Mudah 

 
 

 

Daya Beda 

Pa 0,4444 0,7778 0 0,8889 1 0,6667 0,7778 0,8889 1 1 

Pb 0,4444 0,2222 0,4444 0,7778 0,1111 0,1111 0,6667 1 0,2222 0,4444 

Pa-Pb 0 0,5556 -0,4444 0,1111 0,8889 0,5556 0,1111 -0,1111 0,7778 0,5556 

Kriteria Jelek Baik Negatif Jelek 
Sangat 

Baik 
Baik Jelek Negatif 

Sangat 

Baik 
Baik 
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Nama 
Nomor Soal 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

AF 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

SNAT 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

AIC 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

AS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CHP 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

DAB 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

DA 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

DU 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

DTP 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

EPA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

IFH 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

KCD 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

MAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MDIP 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

MRM 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

QSA 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

TMMY 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

YP 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 
9 10 14 16 10 14 11 14 15 11 

          

 

Validitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,6165 0,5154 0,4241 -0,0095 0,0407 0,7335 0,6164 0,2435 0,4919 0,4844 

Hasil Valid Valid Tidak Tidak Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid 

 

 
Reliabilitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 

Kriteria 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

 

Indeks 

Kesukaran 

B 9 10 14 16 10 14 11 14 15 11 

JS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

P/Ik 0,5 0,5556 0,7778 0,8889 0,5556 0,7778 0,6111 0,7778 0,8333 0,6111 

Ket. Sedang Sedang Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang 

 
 

 

Daya Beda 

Pa 0,7778 0,8889 1 1 0,5556 1 1 0,7778 0,8889 1 

Pb 0,2222 0,2222 0,5556 0,7778 0,5556 0,5556 0,2222 0,7778 0,1111 0,2222 

Pa-Pb 0,5556 0,6667 0,4444 0,2222 0 0,4444 0,7778 0 0,7778 0,7778 

Kriteria Baik Baik Baik Cukup Jelek Baik 
Sangat 

Baik 
Jelek 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
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Nama 
Nomor Soal 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

AF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

SNAT 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

AIC 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

AS 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

CHP 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

DAB 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

DA 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

DU 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

DTP 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

EPA 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

IFH 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

KCD 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

MAM 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

MDIP 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

MRM 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

QSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TMMY 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

YP 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

Total 
15 14 8 9 13 7 15 13 9 13 

          

 

Validitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,5634 0,4112 0,1534 0,3055 0,2586 0,0763 0,5202 0,7134 0,3377 0,3903 

Hasil Valid Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Valid Valid Tidak Tidak 

 

 
Reliabilitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 

Kriteria 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

 

Indeks 

Kesukaran 

B 15 14 8 9 13 7 15 13 9 13 

JS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

P/Ik 0,8883 0,7778 0,4444 0,5 0,7222 0,3889 0,8333 0,7222 0,5 0,7222 

Ket. Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah Sedang Mudah Mudah Sedang Mudah 

 
 

 

Daya Beda 

Pa 1 1 0,5556 0,5556 0,8889 0,3333 1 1 0,5556 1 

Pb 0,2222 0,5556 0,3333 0,4444 0,5556 0,4444 0,3333 0,4444 0,4444 0,4444 

Pa-Pb 0,7778 0,4444 0,2222 0,1111 0,3333 -0.1111 0,6667 0,5556 0,1111 0,5556 

Kriteria 
Sangat 

Baik 
Baik Cukup Jelek Cukup Negatif Baik Baik Jelek Baik 
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Nama 
Nomor Soal 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

AF 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

SNAT 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

AIC 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

AS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CHP 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

DAB 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

DA 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

DU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

DTP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IFH 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

KCD 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

MAM 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MDIP 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

MRM 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

QSA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

TMMY 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

YP 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Total 
10 17 17 15 10 15 12 16 11 13 

          

 

Validitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,6557 0,2509 0,4147 0,7360 0,7204 0,3188 0,6520 -0,2654 0,6384 0,6297 

Hasil Valid Tidak Tidak Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid 

 

 
Reliabilitas 

r - tabel 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

r - hitung 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 0,9115 

Kriteria 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

 

Indeks 

Kesukaran 

B 10 17 17 15 10 15 12 16 11 13 

JS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

P/Ik 0,5556 0,9444 0,9444 0,8333 0,5556 0,8333 0,6667 0,8889 0,6111 0,7222 

Ket. Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah 

 
 

 

Daya Beda 

Pa 0,7778 1 1 1 1 0,8889 1 0,7778 0,7778 1 

Pb 0,3333 0,8889 0,8889 0,3333 0,1111 0,7778 0,3333 1 0,2222 0,4444 

Pa-Pb 0,4444 0,1111 0,1111 0,6667 0,8889 0,1111 0,6667 -0,2222 0,5556 0,5556 

Kriteria Baik Jelek Jelek Baik 
Sangat 

Baik 
Jelek Baik Negatif Baik Baik 



280 
 

 

 

 

LAMPIRAN 15  

REKAPITULASI HASIL ANALISIS 

SOAL UJI COBA 

Hasil Analisis Validitas Instrumen Uji Coba 
 

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah Kesimpulan 

Valid 
3, 6, 7, 10, 14, 20, 22, 25, 26, 29, 

30, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 47, 

48, 51, 54, 55, 57, 59, 60. 

26 Dipakai 

Tidak 

Valid 

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 

34, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 
50, 52, 53, 56, 58. 

34 Dibuang 

 

Hasil Analisis Reliabilitas Instrumen Uji Coba 

N rhitung rtabel Simpulan Kriteria 

18 0,911 0,456 Reliabel 
Sangat 

Tinggi 

 

Hasil Analisis Taraf Kesukaran Instrumen Uji Coba 

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah 

Sukar 6, 15, 23 3 

 
Sedang 

1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 21, 22, 26, 31, 32, 35, 

37, 40, 43, 44, 46, 49, 51, 55, 57, 59. 

 
24 

 

Mudah 
3, 4, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 

48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60. 

 

33 

 

Hasil Analisis Daya Pembeda Instrumen Uji Coba 

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah 
Kesimpulan 

Baik 
Sekali 

10, 25, 29, 37, 39, 40, 41, 55. 8  
Dipakai 

Baik 
3, 6, 7, 14, 20, 22, 26, 30, 31, 32, 
36, 47, 48, 51, 54, 57, 59, 60. 

21 

Cukup 1, 2, 5, 8, 18, 19, 34, 43, 45. 9 Dibuang 
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Jelek 
4, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 
27, 35, 38, 44, 49, 52, 53, 56. 

18 
Dibuang 

Negatif 23, 28, 46, 58. 4 Dibuang 
 

Rekapitulasi Hasil Analisis Kelayakan 

Instrumen Soal Uji Coba 

Kategori Nomor Butir Soal Jumlah 

Layak 3, 6, 7, 10, 14, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 

36, 37, 39, 40, 41, 47, 48, 51, 54, 55, 57, 59, 

60 

 
26 

Tidak 

Layak 

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 23, 24, 27, 28, 34, 35, 38, 43, 44, 45, 46, 

49, 52, 53, 56, 58. 

 
34 
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LAMPIRAN 16 

SOAL PRE TEST DAN POST TEST 
 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Materi Pokok : Kegiatan Ekonomi dalam Pemanfaatan Alam 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Jenengan dan SDN 2 Jenengan 

Kelas IV 

Alokasi Waktu : 30 menit 

Petunjuk mengerjakan soal: 

1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal! 

2. Isilah Identitas pada lembar jawaban dengan jelas! 

3. Bacalah soal dengan teliti! 

4. Pilihlah salah satu jawaban paling tepat dengan tanda (x) pada pilihan a, b, 

c, dan d! 

5. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru! 

 
 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) 

pada salah satu huruf a, b, c, dan d pada lembar jawaban ! 

1. 

 

 

 

 
Daerah pantai atau pesisir seperti gambar di atas merupakan daerah yang 

mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil laut sehingga 

perahu menjadi transportasi yang wajib dimiliki. Dari pernyataan tersebut, 

masyarakat daerah pantai umumnya bekerja sebagai. . . 

A. Penambak garam C. Pedagang 

B. Nelayan D. Penyewaan perahu 

2. Kegiatan yang dilakukan orang untuk mencapai keberhasilan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidup disebut kegiatan. . . 

A. Produksi C. Distribusi 

B. Produsen D. Konsumsi 



283 
 

 

 

 

3. Perhatikan data di bawah ini! 

1) Produksi 

2) Konsumsi 

3) Ekonomi 

4) Distribusi 

Berdasarkan data tersebut, pengelompokan kegiatan ekonomi yang tepat 

adalah . . . 

A. 1 dan 4 C. 3 dan 4 

B. 2 dan 4 D. 1 dan 2 

4. Daerah pantai memiliki struktur tanah yang berpasir sehingga hanya 

tumbuhan tertentu yang dapat hidup di daerah tersebut. Perkebunan di daerah 

pantai biasanya ditanami dengan. . . 

A. Pohon mangga C. Pohon kelapa 

B. Pohon bakau D. Pohon palem 

5. Masyarakat di setiap daerah memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda 

sesuai dengan hasil alam dan kekayaan alam di daerahnya. Kegiatan ekonomi 

yang tidak tepat jika dilaksanakan di daerah pesisir Bali adalah… 

A. Penyewaan perahu C. Pedagang cinderamata 

B. Pedagang buah D. Pedagang pakaian 

6. Pada zaman prasejarah manusia belum mengenal bertani dan berkebun, 

sehingga pada zaman dahulu mereka mencari makan dengan cara. . . 

A. Berburu di hutan C. Menanam padi 

B. Membeli di pasar D. Menanam buah 

7. Pada zaman prasejarah, dahulu manusia bertransaksi menggunakan alat tukar 

berupa barang-barang berharga. Berikut ini yang termasuk barang berharga, 

kecuali. . . 

A. Emas C. Kulit hewan 

B. Perak D. Buah 
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8. 
 

 

 

 
 

Contoh pekerjaan seperti gambar di atas adalah pekerjaan yang 

menghasilkan. . . 

A. Jasa C. Usaha 

B. Barang D. Produk 

9. Berikut yang bukan termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah... 

A. Dokter C. Penjahit 

B. Montir D. Perawat 

10. Orang yang memakai barang dan jasa yang dihasilkan produsen dinamakan… 

A. Distributor C. Konsumen 

B. Distribusi D. Konsumsi 

11. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut. . . 

A. Produksi C. Konsumsi 

B. Distribusi D. Distributor 

12. Pedagang beras membeli padi dari para petani lalu menjual kembali ke 

masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pedagang beras ini termasuk kegiatan 

ekonomi. . . 

A. Berdagang C. Konsumsi 

B. Produksi D. Distribusi 

13. Berikut yang termasuk kegiatan konsumsi adalah. . . 

A. Menjual roti di pasar 

B. Menanam padi di sawah 

C. Menyalurkan sembako ke desa 

D. Memakan nasi di warung 

14. Bandeng, Lele dan Gurame adalah hasil produksi dari sektor. . . 

A. Tambang ikan C. Perikanan 

B. Budi daya D. Peternakan 

15. Sumber daya alam yang ada di bumi harus dijaga kelestariannya, diantaranya 

dengan cara dibudidayakan atau dibatasi jumlah pengambilannya. Hal ini 

dikarenakan pada sumber daya alam tertentu pemanfaatannya sangat tinggi 
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terutama digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti pohon untuk bahan 

bangunan, bahan baku kertas, dan korek api. Oleh karena itu cara 

pengambilannya dari alam harus. . . 

A. Mengambil sampai habis semuanya 

B. Mengambil setengah dari jumlah total di alam 

C. Mengambil sebagian dengan melakukan budi daya kembali 

D. Mengambil sedikit dan menekan penggunaan produk di masyarakat 

16. 16. 
 

 

 
 

Contoh hasil produksi dari sektor peternakan seperti gambar di atas yang 

dapat dimanfaatkan menjadi bahan makanan adalah. . . 

A. Kambing dan kuda C. Lele dan bandeng 

B. Sapi dan ayam D. Kuda dan domba 

17. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi dimana terdapat banyak produsen dan 

para konsumen bertemu disebut. . . 

A. Tempat lelang C. Pasar 

B. Warung/toko D. Perdagangan 

18. Tumbuhan adalah salah satu hasil alam yang banyak dimanfaatkan untuk 

pemenuhan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersebut berupa benda yang 

mengandung keindahan seni misalnya, vas bunga, pajangan anyaman, tas 

anyam, dan benda lainnya. Bahan baku yang biasa digunakan untuk membuat 

benda-benda tersebut adalah. . . 

A. Rotan C. Enceng gondok 

B. Pelepah pisang D. Daun pandan duri 

19. Orang yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan dinamakan... 

A. Konsumen C. Distributor 

B. Produsen D. Penghasil barang 

20. Kegiatan memakai atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dinamakan. . . 

A. Konsumsi C. Distribusi 

B. Produksi D. Konsumen 

21. Pak Roni memiliki tanah di dataran tinggi dan dataran rendah yang akan 

digunakan untuk mendirikan rumah dan membuat perkebunan. Berdasarkan 



286 
 

 

 

 

perbedaan letak 2 tanah tersebut, pak Roni harus mendirikan rumah di ... dan 

membuat perkebunan di . . . 

A. Mendirikan rumah di dataran rendah dan membuat perkebunan di dataran 

rendah. 

B. Mendirikan rumah di dataran tinggi dan membuat perkebunan di dataran 

tinggi. 

C. Mendirikan rumah di dataran rendah dan membuat perkebunan di dataran 

tinggi. 

D. Mendirikan rumah di dataran tinggi dan membuat perkebunan di dataran 

rendah. 

22. Di bawah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan jasa, kecuali. . . 

A. Dokter C. Montir 

B. Pembuat mebel kayu D. Tukang bangunan 

23. Di bawah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang, 

kecuali… 

A. Pembuat keramik C. Montir kendaraan 

B. Pembuat roti D. Petani bunga 

24. Sektor pertanian di dataran rendah mayoritas menghasilkan tanaman yang 

menjadi bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, diantaranya. . . 

A. Padi, jagung, dan kedelai C. Padi, ketela, dan kentang 

B. Kentang, jagung dan padi D. Sagu, kentang, dan jagung 

25. Beberapa hasil hutan berupa kayu-kayuan seperti jati dan mahoni menjadi 

sumber daya alam dengan harga jual tinggi serta dapat dimanfaatkan sebagai. 

. . 

A. Bahan kerajinan C. Bahan konstruksi jembatan 

B. Bahan bangunan rumah D. Bahan furnitur 



287 
 

 

 

 

 
 

LAMPIRAN 17 
 

KUNCI JAWABAN SOAL 

PRE TEST DAN POST TEST 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Materi : Kegiatan Ekonomi dan Pemanfaatan Alam 

Kelas  IV 

A. Pilihan Ganda 
 

1. B 11. B 21. C 

2. D 12. D 22. B 

3. D 13. D 23. C 

4. C 14. C 24. A 

5. B 15. C 25. D 

6. A 16. B  

7. D 17. C  

8. B 18. A  

9. C 19. B  

10. C 20. A  
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LAMPIRAN 18 
 

DAFTAR HASIL PRE TEST DAN POST TEST 

KELAS KONTROL 
 

 

 
NO 

 
NAMA 

 
L/P 

NILAI 

PRE POST 

1 AF L 24 72 

2 ACK L 42 72 

3 AEG L 44 64 

4 AIES P 36 52 

5 AJ P 72 88 

6 AJA L 52 72 

7 AMA L 28 40 

8 BTRA L 24 36 

9 BAA L 48 76 

10 DU L 54 80 

11 FAT L 40 72 

12 IA P 60 76 

13 MK P 28 40 

14 MAI L 32 44 

15 MAY L 36 64 

16 MBAN L 28 72 

17 MFM L 72 88 

18 MFR L 36 64 

19 MRA P 48 80 

20 MS L 32 72 

21 MUA L 48 92 

22 PYAF P 32 38 

23 SR P 40 44 

24 SI P 36 72 

25 SPMP L 52 72 

TUNTAS 2 15 

TIDAK TUNTAS 23 10 

RATA-RATA 41,76 65,68 
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LAMPIRAN 19  

HASIL PRE TEST KELAS KONTROL 

TERTINGGI DAN TERENDAH 
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LAMPIRAN 20  

NILAI POST TEST KELAS KONTROL 

TERTINGGI DAN TERENDAH 
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LAMPIRAN 21 

DAFTAR HASIL PRE TEST DAN POST TEST 

KELAS EKSPERIMEN 
 

 
 

NO 

 

NAMA 

 

L/P 
NILAI 

PRE POST 

1. AF L 54 64 

2. AINS L 36 76 

3. AZ L 42 88 

4. AGM P 72 92 

5. ASD L 48 68 

6. AAN L 72 84 

7. BARP P 36 96 

8. BEB P 72 76 

9. FA P 52 88 

10. FI P 28 92 

11. FAS L 52 88 

12. KSA L 62 84 

13. KRAZ L 80 96 

14. KEPS L 48 92 

15. KTR L 32 72 

16. MDP P 48 84 

17. MHAA P 44 88 

18. MSH P 76 84 

19. MWAH. P 54 88 

20. NLS P 36 76 

21. NSN L 42 64 

22. SPP P 72 80 

23. SWP L 48 92 

TUNTAS 6 20 

TIDAK TUNTAS 17 3 

NILAI RATA-RATA 52,4348 83,1304 
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LAMPIRAN 22  

HASIL PRE TEST KELAS EKSPERIMEN 

TERTINGGI DAN TERENDAH 
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LAMPIRAN 23  

NILAI POST TEST KELAS EKSPERIMEN 

TERTINGGI DAN TERENDAH 
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LAMPIRAN 24 

UJI NORMALITAS NILAI PRE TEST 
 
 

Test of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen ,138 23 ,200 ,930 23 ,109 

Kontrol ,136 23 ,200 ,919 23 ,065 

*This is a lower bound of the true significance 

a.Liliefors Significance Correction 

Output tersebut menunjukkan hasil uji normalitas data hasil pretest dengan 

uji Lilifors dengan metode Kolmogorov Smirnov-Shapiro Wilk melalui bantuan 

program SPSS Versi 22. Dalam metode ini maka kita membaca pada nilai Sig. Jika 

Signifikasi kurang dari 0,05 maka kesimpulannya data tidak berdistribusi normal, 

jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Dapat dilihat 

bahwa data nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki nilai Sig. 

0,200 artinya lebih dari 0,05 (0,200>0,05) yang berarti bahwa Ho diterima dan 

data tersebut berdistribusi normal. 

Langkah-langkah uji normalitas menggunakan SPSS Versi 22. 

1. Buka program SPSS Versi 22. 

2. Klik Variable View. 

3. Pada kolom Name baris pertama ketik “Eksperimen”. Untuk tipe data 

pastikan Numeric. Pada kolom Name baris kedua ketik “Kontrol”. 

4. Buka halaman Data View. 

5. Isikan data nilai pretest kelas eksperimen pada kolom “Eksperimen” dan 

isikan data nilai pretest kelas kontrol pada kolom “Kontrol”. 

6. Pilih menu Analyze → Descriptive Statistic → Explore → masukkan 

Dependen List → Plot → Checklist Normality Plots With Test → 

Continue. 

7. Klik OK. 
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LAMPIRAN 25 

UJI HOMOGENITAS NILAI PRE TEST 
 

 
Test of Homogenity of Variences 

Nilai 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

,545 1 46 ,464 

Output Test of Homogeneity of Variances di atas menunjukkan nilai 

signifikansi 0,464 yang berarti lebih dari 0,05 (0,464>0,05). Hal tersebut 

membuktikan bahwa varians pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

homogen. 

Langkah-langkah uji homogenitas menggunakan SPSS Versi 22. 

1. Buka program SPSS Versi 22. 

2. Klik Variable View. 

3. Selanjutnya membuat variabel. Pada kolom Name ketik hasil pada Decimals 

ganti menjadi 0, pada label ketik “Nilai”. 

4. Pada kolom Name baris kedua ketik “Kelas”. Pada Desimals ganti mejadi 

bernilai 0. 

5. Masuk ke halaman Data View. 

6. Pada kolom “Nilai” isikan nilai hasil pretest kelas kontrol kemudian pada 

kolom “Kelas” isikan huruf 1 sebanyak nilai hasil pretest. Kemudian isikan 

lagi di kolom “Nilai” data nilai hasil pretest kelas eksperimen kemudian 

pada kolom “Kelas” isikan huruf 2 sebagai pertanda pembeda antara nilai 

kelas kontrol dan eksperimen. 

7. Pilih menu Analyze → Compare Means → One Way ANOVA → input 

“Nilai” sebagai dependent list dan “Kelas” sebagai faktor → Options 

→ Descriptive → Homogenity of Variance Test → Continue. 

8. Klik OK. 
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LAMPIRAN 26 

UJI NORMALITAS HASIL POST TEST 
 

 
Test of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Eksperimen ,152 23 ,182 ,929 23 ,102 

Kontrol ,156 23 ,151 ,933 23 ,129 

a.Liliefors Significance Correction 

Output tersebut menunjukkan hasil uji normalitas data hasil posttest dengan 

uji Lilifors dengan metode Kolmogorov Smirnov-Shapiro Wilk melalui bantuan 

program SPSS Versi 22. Dalam metode ini maka kita membaca pada nilai Sig. Jika 

Signifikasi kurang dari 0,05 maka kesimpulannya data tidak berdistribusi normal, 

jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Dapat dilihat 

bahwa data nilai pretest kelas eksperimen memiliki nilai Sig. 0,182 (0,182>0,05) 

dan 0,102 (0,102>0,05) pada kelas kontrol memiliki nilai Sig. 0,151 (0,151>0,05) 

dan 0,129 (0,129>0,05) artinya kedua nilai dari kelas eksperimen dan kontrol 

lebih dari 0,05 yang berarti bahwa Ho diterima dan data tersebut berdistribusi 

normal. 
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LAMPIRAN 27 

UJI HOMOGENITAS NILAI POST TEST 
 

 
Test of Homogenity of Variences 

Nilai 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

,013 1 46 ,910 

 

Output Test of Homogeneity of Variances di atas menunjukkan nilai 

signifikansi 0,910 lebih dari 0,05 (0,910>0,05). Hal tersebut membuktikan bahwa 

data nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen. 
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LAMPIRAN 28 

 
 

Uji T (Dua Pihak) 

 

ANALISIS UJI HIPOTESIS 

Rumus : Analyze → Compare Means → Independent t-test. 

Langkah-langkah Uji Hipotesis. 

1. Membuat 2 grup pada Variable view, grup pertama diberi nama “Hasil” 

(berisikan nilai posttest kelas kontrol dan eksperimen) dan grup 2 di beri 

nama “Kelas” (isikan “1” untuk kelas eksperimen dan “2” untuk kelas 

kontrol) 

2. Pilih menu Analyze → Compare Means → Independent t-test. 

3. Setelah muncul kotak dialog Independent Sample T-Test kemudian 

masukkan variable “Hasil” pada kotak test variable(s) dan masukkan 

variable “Kelas” ke kotak Grouping variable. 

4. Selanjutnya klik Define Grouping, pada kotak Group 1 isikan 1 dan pada 

Group 2 isikan 2, lalu klik Continue, klik OK. 
 

Independent Sample Test 

 Levene’s Test for  

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference 

Hasil 

Belajar 

Equal variances 

assumed 

,105 ,747 3,208 46 ,002 9,050 

Equal variances 

not assumed 
  3,213 45,898 ,002 9,050 

Dalam uji hipotesis, penelitian ini menggunakan Uji T (uji dua pihak). Hasil 

dari Uji T yang telah dilakukan yaitu varian adalah homogen atau mempunyai 

varian yang sama. Hal tersebut dapat dilihat dari harga thitung berdasarkan Equal 

variances assumed adalah 3,208, sedangkan nilai ttabel yaitu dengan (df)n-2 atau 

48-2=46 dan dk=1-5% atau 1-0,05=0,095, hasil diperoleh untuk ttabel sebesar 1,68 

thitung lebih besar dari ttabel (3,208>1,68). Sedangkan berdasarkan signifikansi, 

diketahui bahwa Sig.(2-tailed)< 0,05 (0,02 < 0,05) maka H0 ditolak dan Ha 

diterima yang berarti ada perbedaan rata-rata nilai posttest hasil belajar IPS siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi kegiatan ekonomi dan 

pemanfaatan alam muatan pembelajaran IPS kelas IV SDN Gugus Ki Ageng  

Selo. 
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LAMPIRAN 29 

ANALISIS UJI N-GAIN 
 

KELAS EKSPERIMEN 

       

No Responden Pretest Posttest  N-Gain Kriteria 

1 AB 54 64  0,217391304 Rendah 

2 AI 36 76  0,625 Sedang 

3 AR 42 88  0,793103448 Tinggi 

4 CAS 72 92  0,714285714 Tinggi 

5 FKA 48 68  0,384615385 Sedang 

6 IWI 72 84  0,428571429 Sedang 

7 LS 36 96  0,9375 Tinggi 

8 LL 72 76  0,142857143 Rendah 

9 LN 52 88  0,75 Tinggi 

10 MIN 28 92  0,888888889 Tinggi 

11 MAAN 52 88  0,75 Tinggi 

12 MKW 62 84  0,578947368 Sedang 

13 MK 80 96  0,8 Tinggi 

14 MKWf 48 92  0,846153846 Tinggi 

15 MNAF 32 72  0,588235294 Sedang 

16 NAA 48 84  0,692307692 Sedang 

17 NA 44 88  0,785714286 Tinggi 

18 NRAH 76 84  0,333333333 Sedang 

19 PLJ 54 88  0,739130435 Tinggi 

20 RA 36 76  0,625 Sedang 

21 SP 42 64  0,379310345 Sedang 

22 SWP 72 80  0,285714286 Rendah 

23 WSM 48 92  0,846153846 Tinggi 

Jumlah     14,13221  

Rata-rata  52,435 83,130  0,645338208 Sedang 
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KELAS KONTROL 

       

No Responden Pretest Posttest  N-Gain Kriteria 

1 AFA 24 40  0,210526316 Rendah 

2 AF 42 84  0,724137931 Tinggi 

3 AIK 44 68  0,428571429 Sedang 

4 AF 36 56  0,3125 Sedang 

5 ASR 72 92  0,714285714 Tinggi 

6 ASP 52 72  0,416666667 Sedang 

7 ADA 28 48  0,277777778 Rendah 

8 BMA 24 64  0,526315789 Sedang 

9 CDA 48 76  0,538461538 Sedang 

10 IKAK 56 80  0,545454545 Sedang 

11 JBM 40 65  0,416666667 Sedang 

12 MAN 60 76  0,4 Sedang 

13 MAP 28 48  0,277777778 Rendah 

14 ML 32 50  0,264705882 Rendah 

15 MKR 36 64  0,4375 Sedang 

16 MIA 28 45  0,236111111 Rendah 

17 MKA 72 88  0,571428571 Sedang 

18 MN 36 64  0,4375 Sedang 

19 NFH 48 84  0,692307692 Sedang 

20 PNA 32 52  0,294117647 Rendah 

21 RS 48 92  0,846153846 Tinggi 

22 TY 32 52  0,294117647 Rendah 

23 TDR 40 52  0,2 Rendah 

24 WN 36 50  0,21875 Rendah 

25 YAR 52 72  0,416666667 Sedang 

Jumlah     10,6985  

Rata-rata  41,84 65,36  0,404401651 Sedang 
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Setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data, diperoleh hasil bahwa 

terdapat perbedaan rata-rata pada nilai IPS kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Perbedaan tersebut terlihat pada perhitungan uji gain terhadap pretest dan posttest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada analisis uji gain, diperoleh hasil bahwa 

indeks gain (g) untuk kelas eksperimen sebesar 0,645yang termasuk kriteria 

sedang, dan untuk indeks gain (g) di kelas kontrol sebesar 0,404 yang termasuk 

kriteria sedang tetapi lebih rendah dari kelas eksperimen. Hal tersebut 

membuktikan bahwa peningkatan kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas 

kontrol. 
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LAMPIRAN 30 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

 
Satuan Pendidikan : 

Kelas/Semester : 

Materi : 

Nama Guru : 

Hari, Tanggal : 

Pertemuan ke : 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor berikut! 

2. Proses pelaksanaan penilaian mengacu pada deskriptor yang telah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom checklist sesuai dengan indikator 

pengamatan. 

4. Skor penilaian: 

a. Terdapat 0 deskriptor yang tampak berikan nilai 0 

b. Terdapat 1 deskriptor yang tampak berikan nilai 1 

c. Terdapat 2 deskriptor yang tampak berikan nilai 2 

d. Terdapat 3 deskriptor yang tampak berikan nilai 3 

e. Terdapat 4 deskriptor yang tampak berikan nilai 4 
 

 

No Indikator Deskriptor 
Checklist 

( √ ) 
Skor 

Keterangan 

1 Bersemangat 

dalam 

mengikuti 

permainan 

a. Siswa melemparkan 
bola salju dengan 

sikap baik. 

   

b. Siswa tertawa lepas 

saat melemparkan 

bola kepada 

temannya. 

   

c. Siswa antusias saat 

mengambil soal dari 
dalam bola. 
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  d. Siswa bersama guru 

tidak canggung saat 

bermain dalam 
pembelajaran. 

   

2 Memperhatikan 

media 

powerpoint 

tentang kegiatan 

ekonomi dan 

pemanfaatan 

alam 

a. Siswa tertib dalam 

memperhatikan 

powerpoint. 

   

b. Siswa antusias saat 

ditampilkan slide 
powerpoint. 

 

c. Siswa mengaitkan 

tampilan powerpoint 

dengan materi. 

 

d. Siswa 

menananggapi 

tampilan 

powerpoint. 

 

3 Berkelompok 

mempelajari 

kembali materi 

yang 

disampaikan 

a. Siswa membentuk 

kelompok secara 

heterogen sesuai 

arahan guru. 

   

b.  Kelompok terdiri 
atas 4 siswa. 

 

c. Siswa tidak pilih- 

pilih teman saat 

pembentukan 

kelompok. 

 

d. Suasana kelas tetap 

kondusif saat 

mempelajari materi 

bersama kelompok. 

 

4. Melakukan 

pembelajaran 

dengan 

permainan 

Snowball 

Throwing 

a. Siswa belajar sesuai 

tahapan model. 

   

b. Siswa kondusif saat 

proses belajar. 

   

c.  Siswa memainkan 

bola salju dengan 

aktif. 

   

d. Siswa gembira saat 

diberikan reward 

atau hadiah. 

   

5. Kemampuan 

siswa menjawab 

pertanyaan yang 

didapatkan 

a. Siswa mampu 

menjawab dengan 
sikap baik. 

   

b.  Siswa menjawab  
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  tepat sesuai 
pertanyaan. 

   

c.   Siswa menjawab 
dengan nada 

lantang. 

 

d.  Siswa menjawab 

pertanyaan secara 
mandiri. 

 

6 Menanggapi 

penyajian 

informasi yang 

diberikan guru 

a.   Siswa melakukan 

apersepsi  dengan 
semangat. 

   

b.  Siswa menjawab 

pertanyaan dari 
guru. 

   

c.   Siswa tertib 

menyimak 

penjelasan guru. 

   

d.  Siswa menanggapi 

guru dengan sikap 
baik. 

   

7 Kemampuan 

menyampaikan 

pendapat 

a.   Siswa 

menyampaikan 

pendapat dengan 
sopan. 

   

b. Siswa 
menyampaikan 

pendapat dengan 

jelas. 

 

c.   Siswa 

mendengarkan 

konfirnasi guru 

tentang 
pendapatnya. 

 

d.  Siswa tidak 

canggung  saat 

menyampaikan 
pendapat. 

 

8 Membuat 

simpulan 

bersama 

a. Siswa menyebutkan 

kegiatan 

pembelajaran hari 
ini 

   

b. Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

tentang kegiatan 

yang 

menyenangkan. 
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  c.   Siswa menerima 

penguatan  pada 

materi yang 

dianggap penting 

   

d.  Siswa dan guru 

menyimpulkan 

pembelajaran  hari 
ini 

 

9 Melaksanakan 

penutup 

a.   Siswa mengerjakan 
soal evaluasi 

   

b. Siswa bersemangat 

melakukan tepuk 

salut. 

 

c.   Siswa 

mendengarkan 

informasi  materi 

yang akan dibahas 

pada pertemuan 
selanjutnya. 

 

d.  Siswa berdoa 

bersama  dan 

memberikan salam 

kepada guru. 

 

Jumlah skor   

Rata-rata skor   

Kriteria   
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LAMPIRAN 31  

HASIL SKOR AKTIVITAS SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

a. Aktivitas Pertemuan 1 
 

No Siswa 
 

Indikator 
Jumlah 

Skor 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 AB 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30 

2 AI 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 

3 AR 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31 

4 CAS 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 

5 FKA 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31 

6 IWI 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30 

7 LS 4 3 4 3 4 4 4 3 3 32 

8 LL 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30 

9 LN 4 4 3 3 3 3 4 4 3 31 

10 MIN 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31 

11 MAAN 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 

12 MKW 4 3 4 3 3 4 3 3 3 30 

13 MK 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 

14 MKWf 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 

15 MNAF 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 

16 NAA 3 3 3 3 4 4 3 4 3 30 

17 NA 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29 

18 NRAH 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 

19 PLJ 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32 

20 RA 4 3 4 3 3 4 3 3 3 30 

21 SP 4 4 4 4 3 4 3 4 3 33 

22 SWP 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31 

23 WSM 4 4 3 4 3 4 4 4 3 33 

Jumlah  85 78 74 79 82 84 77 78 77 714 

Skor 
Maksimal 

  

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

828 

Persentase  92% 85% 80% 86% 89% 91% 84% 85% 84%  

Rata-rata           86,2% 
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b. Aktivitas Pertemuan 2 
 

No Siswa 
 

Indikator 
Jumlah 
Skor 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 AB 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31 

2 AI 4 3 3 3 4 3 4 3 4 31 

3 AR 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31 

4 CAS 4 3 4 3 4 3 3 3 3 30 

5 FKA 4 3 4 4 3 4 3 3 4 32 

6 IWI 4 3 4 4 4 4 4 4 3 34 

7 LS 4 3 4 3 4 4 4 3 3 32 

8 LL 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 

9 LN 4 4 3 3 3 3 4 4 3 31 

10 MIN 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31 

11 MAAN 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 

12 MKW 4 4 4 3 3 4 3 3 3 31 

13 MK 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 

14 MKWf 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31 

15 MNAF 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 

16 NAA 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32 

17 NA 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31 

18 NRAH 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34 

19 PLJ 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 

20 RA 4 3 4 3 3 4 3 3 3 30 

21 SP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37 

22 SWP 4 4 4 3 4 3 4 3 3 32 

23 WSM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Jumlah  86 80 81 79 85 84 86 78 79 738 

Skor 
Maksimal 

  

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

92 
 

828 

Persentase  94% 87% 88% 86% 92% 91% 93% 85% 86%  

Rata-rata           89,1% 
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LAMPIRAN 32 

SURAT VALIDATOR INSTRUMEN 
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LAMPIRAN 33 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 34 

SURAT BALASAN IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 35 

 
 

a. Kelas Eksperimen 

 

DOKUMENTASI 

 

 

1. Pertemuan 1 Pengenalan materi pada 

siswa 

 

2. Siswa menuliskan soal di kertas 

 

3. Siswa memasukkan soal ke dalam bola 
 

4. Siswa melemparkan bola 

 

5. Siswa menyampaikan jawaban 
 

6. Pertemuan 2. Penyampaian materi pada 

siswa dengan media powerpoint 

 

7. Ketua kelompok menyampaikan meteri 

pada anggotanya 

 

8. Siswa membuat soal di kertas 
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9. Siswa memasukkan soal ke dalam bola 
 

10. Siswa melemparkan bola 

 

11. Siswa mengambil soal dari dalam bola 

 

12. Siswa menulikan jawaban yang didapat 

 

13. Siswa yang medapat bola 

menyampaikan jawaban 

 

14. Pretest 

 

15. Posttest 
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b. Kelas Kontrol 
 

 

1. Pertemuan 1 guru menjelaskan materi 
 

2. Mengerjakan latihan keompok 

 

3. Menyampaikan hasil diskusi 

 

4. Penyampaian balikan oleh guru 

 

5. Pelaksanaan latihan individu dengan 

tanya jawab 

 

6. Pertemuan 2 guru menjelaskan materi 

 

7. Proses pembentukan kelompok 

 

8. Siswa bekerjasama kelompok 
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9. Guru memberikan balikan dan mengatur 

aktivitas siswa 

 

10. Guru memberi latihan mandiri 

dengan bertanya jawab dengan siswa 
 

 

11. Pretest 

 

 

12. Posttest 
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LAMPIRAN 36 

DAFTAR JURNAL 
 

 

 
No. 

 
Judul Jurnal 

 
Nama Penulis 

Terdapat 

Pada 

Halaman 

Jurnal Internasional 

1. Facilitating Learning 

Mathematics Through the Use of 

Instructional Media 

Reylan Capuno, Helen 

Revalde, Jonathan 

Olores Etcuban, 

Marvin Aventuna, 

Gerwine Medio, dan 

Rino Anthony 

Demeterio 

6 dan 37 

2. Workshop on Design and 

Implementation of Education 

Programs 

Mansur F. Gilmullin 36 

3. Metacognition and Cooperative 

Learning in the Mathematics 

Classroom 

Khalid S. Alzahrani 51 

4. The Improvement of 

Mathematical Spatial 

Visualization Ability of Student 

through Cognitive Conflict 

Wati Susilawati, Didi 

Suryadi, dan Jarnawi 

A. Dahlan 

52 

5. The Effects of the Professional 

Development Program 

Supported by On-the-job Visits 

on the Pedagogies of 

Mathematics Teachers 

Recai Akkuş dan 

Melisa Karakaya 

53 

Jurnal Nasional Terakreditasi 

1. Pengaruh Penerapan Model Ratna Wulandari 8 



318 
 

 

 

 
 

 Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Snowball Throwing Terhadap 

Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 

IV SD Negeri 4 Metro Utara 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

  

2. Penggunaan Model Problem 

Based Learning dengan Media 

Powerpoint untuk Meningkatkan 

Minat Belajar 

Wahyu Purwanto, 
Ery Tri Djatmika 

R.W.W., dan Hariyono. 

42 

3. Pengaruh Penggunaan Media 

Powerpoint Terhadap Minat dan 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

IV SD 

Nira Elpira dan 

Anik Ghufron. 
43 

4. Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Pada Materi 

Pecahan Dengan Menggunakan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Snowball Throwing Kelas IV 

SDN 168060 Kota Tebing 

Tinggi 

Nurhaida Lubis 57-58 

5. Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa dengan Model Snowball 

Throwing pada Pokok Bahasan 

Penyelesaian Pertidaksamaan 

Kuadrat 

Ferdinandus Tamo 

Ama dan Setiawan 

Budi Sartati. 

58 

6. Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa Kelas VIII.F SMP Negeri 

33 Surabaya Pada Mata 

Pelajaran IPS Materi Pranata 

Sosial dengan Model 

Mudjianingsih 58-59 
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 Pembelajaran Snowball 

Throwing 

  

7. Pembelajaran Statistik Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Snowball Throwing untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar di 

Kelas VII SMP Negeri 1 

Singosari 

Dewi Asmarani 59 

8. Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Snowball 

Throwing untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPS 

Bahriana Sinaga 59-60 

9. Pengaruh Teknik Snowball 

Throwing Terhadap Hasil 

Belajar IPS Pokok Bahasan 

Permasalahan Sosial 

Achmad Denny Ludfi, 

Muhtadi Irvan, dan 

Chumi Zahroul F. 

126 

10. Keefektifan Model 

Pembelajaran Snowball 

Throwing Terhadap Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas IV 

Novia Catur Utami 

dan Sutji Wardhayani 

130 

Jurnal Nasional 

1. Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa dengan 

Menggunakan Model 

Pembelajaran Snowball 

Throwing 

Nada Naviana 

Simarmata. 

8 

2. Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Snowball 

Throwing Terhadap Hasil 

Belajar IPS 

Ni Putu Jita Apsari 9 
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3. Penggunaan Snowball Throwing 

Untuk Meningkatkan Motivasi 

dan Hasil Belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

Moefty Mahendra dan 

Afrilia Ekatien Noer 

Kusuma. 

17 

4. Peningkatan Hasil Belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial pada Materi 

Kenampakan Alam dan Keadaan 

Sosial Negara Tetangga Melalui 

Snowball Throwing 

Sohifah 22 

5. Tingkatkan Penggunaan Model 

Quantum Teaching dan 

Snowball Throwing dalam 

Pembelajaran IPS dapat 

Meningkatkan Belajar Siswa 

Kelas III SD Negeri No. 39 

Pasar Gompong Kec. Lengayang 

Semester I Tahun Pelajaran 

2016/2017 

Nurlaili 22 

6. Penerapan Metode Snowball 

Throwing Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V 

Pada SDN No.1 Pantolobete 

Abd Rahman 27 

7. Peningkatan Aktivitas Siswa 

Kelas V Pada Pembelajaran IPS 

Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Snowball 

Dekri Vianto 25 

8. Efektivitas Penggunaan 

Multimedia Berbasis Powerpoint 

Terhadap Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas VI 

Novita Rusliyanti 42 
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9. Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Menggunakan 

Model Snowball Throwing 

dengan Media Audio Visual 

Siswa Kelas IX-9 SMP Negeri 2 

Padangsidimpuan T.A 

2016/2017 

Resi Siagian 45 

10. Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Snowball Throwing 

Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada 

Pembelajaran IPS 

Ani Rosidah 53 

11. Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Snowball 

Throwing Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 

III SD Negeri 009 Teluk Pauh 

Kecamatan Cerenti Kabupaten 

Kuantan Singingi 

Asmina 54 

12. Penerapan Model Pembelajaran 

Snowball Throwing Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas V SS Negeri 1 

Yehkuning 

Dewa Ayu Made Manu 

Okta Priantini dan Gst 

Mas Darwati 

54 

13. Penerapan Model Pembelajaran 

Snowball Throwing Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam di 

Sekolah Dasar 

Hisbullah, dan Firman 55 

14. Pengaruh Model Pembelajaran Naniek Kusumawati 55 
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 Kooperatif dengan Snowball 

Throwing Terhadap Hasil 

Belajar IPA Pada Siswa Kelas 

IV SDN Bondrang Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo 

  

15. Pengaruh Model Pembelajaran 

Snowball Throwing Berbasis 

Penilaian Kinerja Terhadap 

Hasil Belajar IPA 

Kadek Sutiani, Ni 

Ketut Suarni, dan 

I Ketut Dibia. 

55-56 

16. Pengaruh Model Pembelajaran 

Snowball Throwing Berbasis 

Penilaian Proyek Terhadap Hasil 

Belajar IPS 

Ni Putu Efiyanti, Ni 

Ketut Suarni, dan 

Desak Putu Parmit. 

56 

17. Pengaruh Model Snowball 

Throwing Terhadap Hasil 

Belajar (Siswa Kelas V Pada 

Mata Pelajaran PKn di SD 

Inpres XX Solot) 

Lukas Bera 56 

18. Pengaruh Penerapan Model 

Snowball Throwing Terhadap 

Hasil Belajar IPA di Sekolah 

Dasar 

Emah Hujaemah, 

Asep Saefurrohman, 

dan Juhji. 

57 

19. Perbandingan Hasil Dan Minat 

Belajar Kimia Siswa Kelas X 

IPA Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif 

Snowball Throwing Dan Talking 

Stick Pada Kurikulum-2013 di 

SMAN 10 Kotabengkulu 

RikaJuwita Saputri, 

Sumpono, dan Rina 

Elvia, 

57 

20 Peningkatan Hasil Belajar IPS Tiarbani Siregar 61 
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 Melalui Kolaborasi Model 

Quantum Teaching dan 

Snowball Throwing Siswa Kelas 

VI SD Negeri 001 Rambah 
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	d. Menyita waktu dan tenaga sebagai bahan persiapan.
	e. Terlalu direpotkan oleh perangkatperangkat komputer.
	f. Jika layar yang digunakan terlalu kecil maka kemungkinan besar siswa yang duduk jauh dari Monitor kesulitan melihat sajian bahan ajar yang ditayangkan diperangkat tersebut.
	2.1.5 Hasil Belajar
	2.1.5.1 Pengertian Hasil Belajar
	2.1.5.2 Klasifikasi Hasil Belajar
	2.1.6 Hakikat Pendidikan IPS di SD

	National Council for the Social Studies (NCSS) (1994) menggariskan bahwa dalam pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai pendidikan menengah memiliki keterpaduan “Knowledge, Skills, and attitudes within and across disipliner “, pada kelas rendah ...
	1. Program Social Studies mempunyai tujuan pokok yang ditegaskan kembali bahwa civic competence bukanlah hanya menjadi tanggung jawab Social Studies.
	2. Program Social Studies dalam dunia pendidikan persekolahan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke pendidikan menengah, ditandai oleh keterpaduan “ knowlwdge, skill, and attitudes within and across disciplines” (NCSS, 1994:3).
	3. Program Social Studies dititik beratkan pada upaya membantu siswa dalam construct a knowledge base and attitude drawn from academic discipline as specialized ways of viewing reality. Artinya membangun dasar pengetahuan dan sikap yang diambil dari d...
	4. Program Social Studies mencerminkan “…the changing nature of knowledge, fostering entirely new and highly integrated approaches to resolving issues of significance to humanity”. Artinya sifat pengetahuan yang berubah, mendorong pendekatan yang sepe...
	2.1.6.2 Tujuan Pendidikan IPS di SD

	Mutakin (dalam Susanto, 2016: 145-146) merumuskan tujuan pembelajaran IPS di sekolah adalah sebagai berikut:
	1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat;
	2. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial;
	3. Dapat menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkembang di masyarakat;
	4. Memberikan perhatian terhadap masalah sosial serta mampu membuat analisis yang kritis untuk mengambil tindakan yang tepat;
	5. Dapat mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat.
	2.1.6.3 Ruang Lingkup Pendidikan IPS di SD
	2.1.6.4 Pembelajaran IPS di SD

	Permendikbud nomor 57 tahun 2014 menyatakan bahwa Struktur Kurikulum SD/MI terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan ko...
	Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan Kompetensi Dasar dari berbagai mata pelajaran yaitu intradisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
	a. Integrasi intradisipliner dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh di setiap mata pelajaran.
	b. Integrasi interdisipliner dilakukan dengan menggabungkan Kompetensi DasarKompetensi Dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat saling memperkuat, menghindari terjadinya tumpang tindih, dan menjaga keselarasa...
	c. Integrasi multidisipliner dilakukan tanpa menggabungkan Kompetensi Dasar tiap mata pelajaran sehingga tiap mata pelajaran masih memiliki Kompetensi Dasarnya sendiri.
	d. Integrasi transdisipliner dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran yang ada dengan permasalahanpermasalahan yang dijumpai di sekitarnya sehingga pembelajaran menjadi kontekstual.
	Pendekatan sains terutama di Kelas I, II, dan III menyebabkan semua mata pelajaran yang diajarkan akan diwarnai oleh Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk kemudahan pengorganisasiannya, Kompetensi Dasar kedua muatan...
	Kompetensi Dasar Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diintegrasikan ke Kompetensi Dasar muatan pelajaran Bahasa Indonesia, ke Kompetensi Dasar Muatan Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan ke Kompetensi Dasar Muatan Pelajaran Mat...
	2.1.6.4.2 KI dan KD IPS di SD
	2.1.6.4.3 Strategi Pembelajaran IPS di SD

	Prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran IPS:
	a. Bermakna (meaningful)
	b. Integratif (integrative)
	c. Berbasis nilai (value based)
	d. Menantang (challenging)
	e. Aktif (active)
	Strategi pembelajaran IPS di SD:
	1. Pembelajaran kemampuan berpikir, diantaranya: Studi kasus, Isu kontroversial, dan Pengajaran konsep.
	2. Pembelajaran kemampuan proses, diantaranya: Pemecahan masalah, Inkuiri, dan Portofolio.
	3. Pembelajaran kooperatif, diantaranya: Mencari pasangan, Bertukar pasangan, Berpikir berpasangan berempat, Keliling kelompok, dan Jigsaw.
	4. Pembelajaran nilai, diantaranya: VCT, Bermain peran, dan Sosiodrama.
	5. Pembelajaran Peta dan Globe
	6. Pembelajaran Aksi Sosial, Nasution (1997:179) model pembelajaran aksi sosial sebagai suatu teknik mengajar guna membantu anak didik mengembangkan kompetensi sosial/kewarganegaraan, sehingga dapat melibatkan diri secara aktif dalam perbaikan masyara...
	Menurut Winarno Surachmad (1961), bahwa metode mengajar adalah cara-cara pelaksanaan proses belajar mengajar, atau bagaimana teknisnya sesuatu bahan pelajaran diberikan kepada murid-murid di sekolah. Menurut Cheppy HC ada empat kriteria yang dapat dig...
	a. Tujuan merupakan landasan utama untuk menentukan metode sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
	b. Kebutuhan individu itu berbeda-beda, misalnya beberapa anak memerlukan pengalaman tertentu, sedang yang lain memerlukan aktivitas tertentu pula
	c. Kepribadian guru dapat dilihat melaluai penampilannya waktu mengajar. Dalam beberapa hal ia telah mengembangkan cara mengajar yang mengesankan, di lain pihak ia memang pandai memilih metode yang tepat, sehingga kegiatan pembelajaran menyenangkan
	Guru harus mampu melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Sehubungan dengan hal tersebut Anita Lie (2002:4-5), menyatakan bahwa guru harus menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan beberapa pokok pemikiran antara lain:
	a. Pengetahuan ditemukan, dibentuk, dan dikembangkan oleh siswa.
	b. Siswa membangun pengetahuannya secara aktif.
	c. Guru harus berusaha mengembangkan kompetensi dan kemampuan siswa.
	d. Pendidikan adalah interaksi pribadi di antara para siswa dan interaksi antara guru dan siswa.
	2.1.6.4.4 Penilaian Pembelajaran IPS di SD

	Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah, prinsip penilaian hasil belajar oleh Pendidik meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam penilaian hasil belajar oleh...
	1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
	2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
	3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
	4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
	5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
	6. Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.
	7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
	8. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
	9. Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar.
	Prinsip khusus dalam penilaian hasil belajar oleh Pendidik berisikan prinsip-prinsip penilaian autentik sebagai berikut:
	1. Materi penilaian dikembangkan dari kurikulum.
	2. Bersifat lintas muatan atau mata pelajaran.
	3. Berkaitan dengan kemampuan peserta didik.
	4. Berbasis kinerja peserta didik.
	5. Memotivasi belajar peserta didik.
	6. Menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik.
	7. Memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya.
	8. Menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
	9. Mengembangkan kemampuan berpikir divergen.
	10. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran.
	11. Menghendaki balikan yang segera dan terus menerus.
	12. Menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata.
	13. Terkait dengan dunia kerja.
	14. Menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata.
	15. Menggunakan berbagai cara dan instrumen.
	Permendikbud nomor 104 tahun 2014, penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungs...
	1. Formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip Kurikulum 2013 agar peserta didik tahu...
	2. Sumatif yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas ...
	Menurut Muhibbin Syah, (1995:143) mengungkapkan jenis-jenis evaluasi mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yaitu meliputi: pre-test, post-test, evaluasi persyaratan, evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, UAS...
	Nana Sudjana, (1989:10) menjelaskan prosedur penyusunan alat evaluasi
	adalah sebagai berikut:
	a. Menelaah kurikulum dan meteri pelajaran
	b. Merumuskan tujuan khusus pembelajaran (indikator)
	c. Membuat kisi-kisi atau blue print
	d. Menyusun atau menulis soal-soal berdasarkan
	e. kisi-kisi
	f. Membuat kunci jawaban soal
	Teknik penilaian yang telah diatur permendikbug dalam panduan penilaian kurikulum 2013 SD/MI, diantaranya:
	a. Penilaian Sikap. Penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik.Penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial.
	1. Sikap Spiritual. Kompetensi sikap spiritual (KI-1) yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
	2. Sikap Sosial Kompetensi sikap sosial (KI-2) yang akan diamati mencakup perilaku antara lain: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara.
	b. Penilaian pengetahuan (KD dari KI-3) dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Teknik penilaian pengetahuan me...
	1. Tes Tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
	a) Melakukan analisis KD.
	b) Menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD.
	c) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal.
	d) Menyusun pedoman penskoran.
	e) Melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran.
	2. Tes Lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Tes lisan bertujuan  menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untu...
	a) Melakukan analisis KD. (1)
	b) Menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD. (1)
	c) Membuat pertanyaan atau perintah.
	d) Menyusun pedoman penilaian
	e) Memberikan tindak lanjut hasil tes lisan
	3. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Tugas dapat dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas. Tugas terseb...
	c. Penilaian keterampilan (KD dari KI-4) dilakukan dengan teknik penilain kinerja, penilaian proyek, dan portofolio.
	Penelitian ini menggunakan jenis penilaian pretest dan posttest untuk menentukan keefektifan model Snowball Throwing terhadap mupel IPS. Bentuk pelaksanaannya menggunakan jenis tes tertulis berupa tes pilihan ganda. Berikut penjelasan lengkap mengenai...
	1. Tes pilihan ganda adalah bagian dari jenis tes bentuk objektif yang memiliki beberapa kelebihan, diantaranya:
	a. Mempunyai validitas tinggi
	b. Dapat digunakan berulang kali selama soal masil valid dan tidak bocor.
	c. Dapat mencakup materi pelajaran yang lengkap.
	Berikut adalah petunjuk pembuatan tes pilihan ganda:
	a. Pada tiap item, salah satu alternatif harus menyatakan hal yang 100% benar, sedang alternatif lain ada kemungkinan benar tapi tidak 100% benar.
	b. Jumlah alternatif jawaban sekurang-kurangnya 3 buah.
	c. Jawaban yang benar jangan tetap pada satu tempat, melainkan berpindahpindah.
	d. Hindarilah susunan kalimat negatif.
	e. Bahasa hendaklah mengikuti aturan tata bahasa.
	f. Setiap item diberi waktu kira-kira 1 menit
	g. Pedoman penskoran yang digunakan:
	2.1.7 Aktivitas Belajar Siswa

	1. Mengamati, dapat dilakukan siswa dengan melakukan kegiatan melihat, membaca, mendengar, menyimak;
	2. Menanya, dapat dilakukan siswa dengan kegiatan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang belum dipahami;
	3. Pengumpulan data, dapat dilakukan siswa menentukan sumber data yang dapat berupa benda, dokumen, buku, maupun melakukan eksperimen;
	4. Mengasosiasikan, dapat dilakukan siswa dengan menganalisis data dalam bentuk  kategori;
	5. Mengomunikasikan, dapat dilakukan siswa dengan menyampaikan hasil penemuan atau penyelidikan dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar maupun media lain.
	Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah keseluruhan kegiatan siswa yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran yang berupa kegiatan mengamati, menyimak, menanya, mencoba, memahami simbol, mengerjakan tes, berdi...
	Indikator penelitian ini adalah (1) Bersemangat dalam mengikuti permainan; (2) Memperhatikan media powerpoint tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatan alam; (3) Berkelompok mempelajari kembali materi yang disampaikan; (4) Melakukan pembelajaran dengan...
	2.2 Kajian Empiris
	2.3 Kerangka Berpikir
	2.4 Hipotesis Penelitian
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