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SARI 

 
Ayu Puspitasari, 2009. Aktivitas Belajar Siswa dalam Pembelajaran Ilmu 
pengetahuan  Sosial pada Penerapan Metode Diskusi di SMP Negeri 12 
Semarang. Skripsi, Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang. 
 
Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Metode Diskusi, Ilmu Pengetahuan Sosial  
  
 Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tidak hanya mengandung nilai 
edukasi yang bersifat mencerdaskan siswa, tetapi melalui pembelajaran ilmu 
pengetahuan sosial  diharapkan dengan sendirinya para siswa akan cermat dalam 
melakukan pekerjaan, akan kritis dan konsisten dalam bersikap, akan jujur, dan 
lain sebagainya.Metode diskusi menjadi alternatif dalam pembelajaran IPS karena 
selama ini pelajaran IPS masih dianggap pelajaran yang monoton dan 
membosankan serta bersifat hafalan atau bahkan kajian IPS kurang sesuai dengan 
realita dan perkembangan masyarakat. Salah satu solusi atau cara agar tujuan 
pembelajaran IPS dapat tercapai adalah dengan mengorganisasikan siswa ke 
dalam pembelajaran yang lebih bermakna dan menyentuh kehidupan siswa yaitu 
dengan menggunakan metode diskusi. 
 Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah seberapa besar tingkat 
aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada 
penerapan metode diskusi di SMP Negeri 12 Semarang. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial pada penerapan metode diskusi di SMP Negeri 12 Semarang. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 12 
Semarang sebanyak 763 siswa yang terdiri dari 21 kelas. Sampel diambil kelas 
VII G, VIII B dan IX D sebanyak 113 siswa. Variabel yang diteliti adalah 
aktivitas belajar siswa dalam metode diskusi yang terdiri dari empat sub variabel 
yaitu aktivitas berbicara, aktivitas mendengarkan, aktivitas menulis dan aktivitas 
mental. Data yang diperoleh dari observasi. Adapun analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan analisis frekuensi. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas belajar siswa dalam metode 
diskusi pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 12 Semarang 
masih dalam kategori rendah, hal ini ditunjukan dengan adanya rata-rata mean 
hanya mencapai 25,8 dengan prosentase 59,3%. Rendahnya aktivitas belajar siswa 
ini ditunjukan dari rendahnya aktivitas berbicara dan aktivitas menulis siswa, 
meskipun aktivitas mendengarkan dan aktivitas mental siswa sudah tinggi.  

Melihat bahwa aktivitas belajar siswa dengan metode diskusi pada 
pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 12 Semarang masih rendah, 
terutama aktivitas berbicara dan menulisnya maka disarankan kepada guru untuk 
memberikan peluang atau kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 
bertanya dan berpendapat. Guru juga harus mampu mengajarkan kepada siswa 
bagaimana menulis laporan hasil diskusi dengan benar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Problematika pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini salah 

satunya adalah terdapatnya kesenjangan yang cukup lebar antara 

pengetahuan yang dimiliki para peserta didik dengan sikap dan 

perilakunya. Banyak peserta didik yang tahu atau hafal materi pelajaran, 

tetapi tidak mampu mengaplikasikan pengetahuannya tersebut bagi 

peningkatan kualitas kehidupannya.  

Salah satu penyebab problematika di atas adalah semakin tidak 

berkualitasnya proses pembelajaran, tentu saja hal ini sangat terkait 

dengan metode atau cara mengajar yang masih monoton. Salah satunya 

adalah rendahnya aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Berkaca dari keadaan tersebut di atas perlu adanya perbaikan 

sistem pendidikan di Indonesia. Usaha perbaikan tersebut tentunya harus 

didukung oleh berbagai pihak mulai dari guru selaku komponen 

pembelajaran dan pemerintah selaku pengembang kebijaksanaan. Guru 

hendaknya dapat menyajikan metode yang dapat memotivasi aktivitas 

siswa, sedangkan pemerintah hendaknya dapat menciptakan suatu sistem 

pendidikan yang relevan dan bermutu.  

Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan 

usaha memperbaiki kurikulum merupakan seperangkat rencana dan 
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pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sampai pada saat ini 

kurikulum yang telah diperbaiki oleh pemerintah dikenal dengan KTSP. 

Namun demikian pengembangan KTSP perlu didukung oleh iklim 

pembelajaran yang kondusif bagi terciptanya suasana yang aman, nyaman 

dan tertib, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang 

dan menyenangkan. Dengan iklim yang demikian tentunya akan dapat 

memperbaiki proses pembelajaran yang monoton menjadi proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan bermakna; yang lebih 

menekankan pada belajar mengetahui (lerning to know), belajar berkarya 

(learning to do), belajar menjadi diri sendiri (learning to be), dan belajar 

hidup bersama secara harmonis (learning to be together).  

Salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang inovatif sesuai dengan KTSP 

adalah metode diskusi. Hal ini dapat dilihat secara nyata di SMP Negeri 12 

Semarang. Dari observasi yang dilakukan menunjukan bahwa metode 

diskusi telah dilaksanakan oleh sebagian besar guru. Hal ini ditunjukan 

dengan perangkat pembelajaran seperti RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang di dalamnya termuat proses diskusi. Diskusi adalah 

cara penyajian pelajaran, dimana siswa-siswa dihadapkan pada suatu 

masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat 

problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Setiap anggota bebas 
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mengeluarkan pendapatnya dan guru bertugas sebagai fasilitator untuk 

memberi dorongan agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Kelebihan 

metode diskusi dalam pembelajaran adalah: 1). Diskusi melibatkan semua 

siswa secara langsung dalam proses belajar mengajar, 2).Setiap siswa 

dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya 

masing-masing, 3). Diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

cara berpikir dan sikap ilmiah, 4). Dengan mengajukan dan 

mempertahankan pendapatnya dalam diskusi diharapkan para siswa akan 

dapat memperoleh kepercayaan akan kemampuan diri sendiri, 5). Diskusi 

dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap 

demokratis para siswa. 

Dengan adanya diskusi, menuntut siswa untuk lebih aktif dan 

pembelajaran tidak monoton yang hanya mendengarkan ceramah dari 

guru. Penerapan metode diskusi dalam pembelajaran dikelas 

memungkinkan siswa dapat berbagi informasi, memecahkan masalah, 

sampai dengan keputusan (konsep) yang lebih representatif.     

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

PADA PENERAPAN METODE DISKUSI DI SMP NEGERI 12  

SEMARANG .” 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian di atas, maka masalah utama yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS pada penerapan metode diskusi di SMP Negeri 12 

Semarang ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui tingkat aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS pada penerapan metode diskusi di SMP Negeri 12 

Semarang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa  

a. Menumbuhkan aktivitas dan minat siswa dalam pembelajaran. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukan kemampuan 

masing-masing. 

c. Meningkatkan kerja sama dan kemampuan bersosialisasi siswa. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang 

bermanfaat tentang metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. 
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3. Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini sebagai khasanah dan alternatif  baru untuk 

meningkatkan kualitas pembalajaran IPS melalui metode diskusi. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam usaha 

mengembangkan metode pembelajaran IPS yang lebih efektif dan 

bervariasi. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam 

penelitian ini dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari 

pembaca maka perlu adanya penegasan istilah dalam penelitian ini. 

Penegasan ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan 

sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas Belajar 

aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

proses interaksi belajar mengajar, dimana aktivitas belajar dalam 

metode diskusi disini meliputi aktivitas berbicara, aktivitas mendengar, 

aktivitas menulis, dan aktivitas mental pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

 

 



6 
 

 

2. Metode Diskusi 

Diskusi merupakan suatu pengalaman belajar yang melibatkan dua  

atau lebih individu dan saling berhadapan muka serta berinteraksi 

secara verbal mengenai tujuan dan sasaran tertentu melalui tukar 

menukar informasi, mempertahankan pendapat atau pemecahan 

masalah. 

3. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  

Ilmu pengetahuan sosial menjadi salah satu pelajaran di kelas VII 

sampai IX (SMP dan MTS). Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan 

sosial peserta didik diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi 

WNI dan warga dunia yang baik. 

4. SMP Negeri 12 Semarang  

Tempat untuk mengadakan penelitian. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika yang akan digunakan dalam skripsi berjudul “Aktivitas 

Belajar Siswa dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada 

Penerapan Metode Diskusi di SMP Negeri 12  Semarang”. Terdiri atas dua 

bagian yaitu bagian pendahuluan dan bagian isi. 

a. Pendahuluan  

Bagian Pendahuluan berisi: halaman judul, sari atau abstrak, 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. 
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b. Isi 

Bagian Isi meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah,  rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam babini di uraikan tentang teori-teori yang dapat digunakan 

sebagai dasar penelitian. Teori-teori yang dikemukakan disini adalah 

teori yang berkaitan dengan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel dalam 

penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, penyusunan instrumen penelitian, serta analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian hasil penelitian sebagai hasil dan pembahasan 

suatu pernyataan, mengenai penerapan hasil penelitian sehingga akan 

membantu untuk mengetahui sejauh mana hasilnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
A. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

  Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya  (Slameto, 2003: 2). 

  Muhibbin syah ( 2003: 68 ) mengemukakan bahwa belajar 

secara kualitatif (tinjauan mutu) adalah proses memperoleh arti-arti 

dan pemahaman-pamahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di 

sekeliling siswa, belajar dalam pengertian ini difokuskan pada 

tercapainya daya pikir dan tindakan yang berkualitas untuk 

memecahkan masalah-masalah yang kini dan nanti dihadapi siswa. 

  Menyimak pendapat-pendapat di atas, maka seseorang yang 

belajar akan mengalami perubahan tingkah laku, sehingga terjadi 

perubahan sikap, perilaku maupun kecakapan yang diperoleh 

seseorang setelah melakukan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. 

Dengan kata lain ada perbedaan perilaku antara sebelum dengan 

setelah belajar, berupa perubahan menuju ke arah yang positif. 

  Faktor yang mempengaruhi belajar adalah kondisi internal dan 

eksternal pembelajar. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti  
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 kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, 

emosional dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan. Kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki 

oleh pembelajar akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil 

belajar. Sedangkan faktor eksternalnya seperti variasi dan derajat 

kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari, tempat belajar, iklim, 

suasana belajar, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi 

kesiapan, proses dan hasil belajar (Anni, 2004: 11 ). 

  Proses belajar sangatlah kompleks tetapi dapat juga diperinci 

dan dianalisis dalam bentuk prinsip-prinsip atau asas-asas belajar. Hal 

ini perlu kita ketahui agar memiliki pedoman belajar secara efisien 

prinsip-prinsip belajar di atas adalah sebagai berikut: 

a. Belajar adalah suatu proses aktif dimana terjadi hubungan saling 

mempengaruhi secara dinamis antara siswa dan lingkungannya. 

b. Belajar senantiasa harus bertujuan, terarah dan jelas bagi siswa. 

Tujuan akan menuntunnya dalam belajar untuk mencapai harapan- 

harapan. 

c. Belajar yang paling efektif apabila didasari oleh dorongan motivasi 

yang murni dan berasal dari dirinya sendiri. 

d. Senantiasa ada rintangan dan hambatan dalam belajar karena itu 

siswa harus sanggup menggantinya secara cepat. 

e. Belajar memerlukan bimbingan, bimbingan itu baik dari guru 

ataupun tuntunan dari buku pelajaran sendiri. 
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f. Jenis belajar yang paling utama adalah belajar untuk berfikir kritis, 

lebih baik dari pada pembentukan kebiasaan-kebiasaan mekanis. 

g. Cara belajar yang paling efektif adalah dalam bentuk pemecahan 

masalah melalui kerja kelompok asalkan masalah-masalah tersebut 

telah disadari bersama. 

h. Belajar memerlukan pemahaman atas hal-hal yang dipelajari 

sehingga diperoleh pengertian-pengertian. 

i. Belajar memerlukan latihan dan ulangan agar semua yang telah 

dipahami dapat dikuasai. 

j. Belajar harus disertai dengan keinginan dan kemauan yang kuat 

untuk mencapai tujuan atau hasil. 

k. Belajar dianggap berhasil apabila si pelajar telah sanggup 

mentransferkan atau menerapkannya ke dalam bidang praktek 

sehari-hari. 

2. Unsur-unsur belajar 

  Menurut Anni (2004: 3-4) unsur-unsur belajar adalah sebagai 

berikut : 

a. Pembelajar 

Pembelajar dapat berupa peserta didik, warga belajar, dan peserta 

pelatihan. Pembelajar mempunyai organ penginderaan yang 

digunakan untuk mentransformasikan hasil penginderaannya ke 

dalam memori yang kompleks, dan syaraf atau otot yang  
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digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukan apa yang 

telah dipelajari. 

b. Rangsangan (stimulus) 

Rangsangan adalah peristiwa yang merangsang penginderaan 

pembelajar. Dalam kehidupan seseorang terdapat banyak stimulus 

yang berada di lingkungannnya. 

c. Memori 

Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 

d. Respon 

Respon adalah tindakan yang dihasilkan dari aktualisa simemori, 

pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang 

ada di dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap 

stimulus tersebut. 

 

B. Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

 Secara umum pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku 

siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran menurut 

aliran gestalt adalah suatu usaha guna memberikan materi 

pembelajaran sedemikian rupa sehingga lebih mudah 
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mengorganisasikan atau mengaturnya menjadi pola bermakna          

( Darsono, 2000: 24 ). 

 Dari pengertian pembelajaran tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 

dikoordinasi oleh guru sedemikian rupa membentuk pola yang 

bermakna sehingga tingkah laku siswa akan berubah ke arah yang 

lebih baik. Dimana pada penelitian ini pembelajaran yang 

dimaksudkan disesuaikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), yakni pembelajaran yang bermakna. 

Pembelajaran ini difokuskan pada aktivitas yang dilihat dari aspek 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sehingga pembelajaran yang 

telah berlangsung dapat memberikan makna tersendiri bagi siswa 

yang akibatnya mempengaruhi tingkah laku siswa dalam 

kehidupan sehari-hari.  

2. Ciri-ciri Pembelajaran 

 Ciri-ciri pembelajaran adalah sifat atau keadaan yang khas 

dimiliki oleh kegiatan pembelajaran, dengan demikian ciri-ciri 

pembelajaran akan membedakan pembelajaran dengan kegiatan 

lain yang bukan pembelajaran. 

 Ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut:  

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis 
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b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi 

siswa dalam belajar 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik 

dan menantang bagi siswa  

d. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman 

dan menyenangkan bagi siswa 

e. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, 

baik secara fisik maupun psikomotorik. 

3. Tujuan Pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar 

memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu 

tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan 

dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap atau 

perilaku siswa. 

4. Unsur-unsur Dinamis Pembelajaran 

 Unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran merupakan 

unsur-unsur yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Unsur-

unsur tersebut meliputi: 

a. Motivasi dan kesiapan belajar 

b. Bahan pembelajaran guru 

c. Alat bantu pembelajaran 

d. Suasana pembelajaran 
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C. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa 

orang yang tergabung dalam satu kelompok, untuk saling bertukar 

pendapat tentang suatu masalah atau bersama- sama mencari 

pemecahan mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah     

( Trianto, 2007: 117 ) 

Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang 

dilakukan oleh seorang guru disekolah. Di dalam diskusi ini proses 

belajar mengajar terjadi, dimana interaksi antara dua atau lebih 

individu yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, 

memecahkan masalah, dapat juga terjadi semuanya aktif, tidak ada 

yang pasif sebagai pendengar saja. Teknik yang sering dilakukan oleh 

guru dalam diskusi adalah pengelompokan atau dinamakan diskusi 

kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses teratur yang 

melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang 

informal dengan tujuan berbagi pengalaman atau informasi, 

memecahkan suatu masalah, dan mengambil suatu keputusan. Di 

dalam proses pengajaran diskusi kelompok, setiap anggota kelompok 

bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing dan diperbolehkan 

bertanya apabila dirasa kurang jelas. Tugas guru adalah wajib 

menjawab pertanyaan dari siswa dan memberikan dorongan kepada 

masing-masing kelompok agar lebih termotivasi sehingga diskusi 

dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga guru sebagai penengah 
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apabila dalam pelaksanaan diskusi terjadi perbedaan pendapat. 

Salah satu aspek diskusi adalah kemampuan untuk 

mengembangkan pertumbuhan kognitif. Aspek yang lain adalah 

kemampuan untuk menghubungkan dan menyatukan aspek kognitif 

dan aspek sosial pembelajaran.  Sesungguhnya sistem diskusi 

merupakan sentral untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif . 

Diskusi membantu menetapkan pola partisipasi dan secara konsekuen, 

memiliki dampak besar terhadap manajemen kelas. Pembicaraan 

antara guru dan para siswanya menjadikan banyak ikatan sosial 

sehingga kelas menjadi hidup. Arends,(1997) disadur Tjokrodihardjo, ( 

Trianto, 2007: 119-120). 

Menurut Suryobroto (1986: 32-33), bahwa diskusi digunakan 

oleh guru apabila hendak: 

1. Memanfaatkan berbagai kemampuan yang ada (dimiliki) oleh 

siswa. 

2. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyalurkan 

kemampuannya masing-masing. 

3. Memperoleh umpan balik dari para siswa tentang apakah tujuan 

yang telah dirumuskan telah tercapai. 

4. Membantu para siswa belajar berpikir teoritis dan praktis lewat 

berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah. 

5. Membantu para siswa belajar menilai kemampuan dan peranan diri 

sendiri maupun teman- temannya ( orang lain ). 
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6. Membantu para siswa menyadari dan mampu merumuskan 

berbagai masalah yang dilihat baik dari pengalaman sendiri 

maupun dari pelajaran sekolah. 

7. Mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut. 

Berdasarkan pengertian tersebut, pemanfaatan diskusi oleh 

guru mempunyai arti untuk memahami apa yang ada di dalam 

pemikiran siswa dan bagaimana memproses gagasan dan informasi 

yang diajarkan melalui komunikasi yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung baik antar siswa maupun komunikasi guru dengan siswa. 

Sehinggga diskusi menyediakan tatanan sosial dimana guru dapat 

membantu siswa menganalisis proses berpikir mereka. 

1. Kelebihan Metode Diskusi 

a. Metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam 

proses belajar 

b. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan 

penguasaan bahan pelajarannya masing-masing 

c. Metode diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara 

berpikir dan sikap ilmiah 

d. Dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam 

diskusi diharapkan para siswa akan dapat memperoleh 

kepercayaan akan (kemampuan) diri sendiri 

e. Metode diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengembangan 

sikap sosial dan sikap demokratis para siswa. 
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2. Kelemahan Metode Diskusi 

a. Suatu diskusi tidak dapat diramalkan sebelumnya mengenai 

bagaimana hasilnya sebab tergantung kepada kepemimpinan 

siswa dan partisipasi anggotanya. 

b. Suatu diskusi memerlukan ketrampilan- ketrampilan tertentu 

yang belum pernah dipelajari sebelumnya. 

c. Jalannya diskusi hanya didominasi oleh beberapa siswa yang 

menonjol. 

d. Tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi, tetapi hanya 

hal- hal yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan. 

e. Diskusi yang mendalam, memerlukan waktu yang banyak, 

siswa tidak boleh merasa dikejar- kejar waktu. 

f. Apabila suasana diskusi hangat dan siswa sudah berani 

mengemukakan buah pikiran mereka, maka biasanya sulit 

untuk membatasi pokok masalahnya. 

g. Dalam diskusi, siswa kurang berani mengemukakan 

pendapatnya. 

h. Jumlah siswa yang terlalu besar akan mempengaruhi 

kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapatnya. 

Untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut, Drs. Yusuf 

Djajadisastra (1982) mengemukakan saran mengenai usaha- usaha 

yang dapat dilakukan antara lain: 

a. Siswa dikelompokan menjadi kelompok- kelompok kecil, 
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misalnya lima orang murid dalam setiap kelompok. Kelompok 

kecil ini harus terdiri dari murid yang pandai dan yang kurang 

pandai, yang pandai berbicara dan yang kurang pandai 

berbicara, murid laki- laki dan murid perempuan. 

b. Agar tidak menimbulkan rasa kelompok-isme, ada baiknya bila 

untuk setiap diskusi dengan topik baru selalu dibentuk lagi 

kelompok- kelompok baru dengan cara melakukan pertukaran 

anggota- anggota kelompok. 

c. Topik atau problema yang akan didiskusikan dapat diambildari 

buku- buku pelajaran murid, dari surat kabar, dari kejadian 

sehari- hari disekitar sekolah, dan kegiatan di masyarakat yang 

sedang menjadi pusat perhatian penduduk setempat. 

d. Mengusahakan penyesuaian waktu dengan berat topik yang 

dijadikan pokok diskusi. 

e. Menyiapkan dan melengkapi semua sumber data yang 

diperlukan, baik yang tersedia disekolah maupun di luar 

sekolah. 

3. Langkah- Langkah Penggunaan Metode Diskusi 

a. Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan 

memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara- cara 

pemecahannya.  Dapat pula pokok masalah yang akan 

didiskusikan itu ditentukan bersama- sama oleh guru dan siswa.  

b. Dengan pimpinan guru para siswa membentuk kelompok- 
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kelompok diskusi, memilih pimpinan diskusi ( Ketua, 

Sekretaris, Pelapor kalau diperlukan, mengatur tempat duduk, 

ruangan, sarana dan sebagainya).  

Pimpinan diskusi sebaiknya berada ditangan siswa yang: 

1) Lebih memahami atau menguasai masalah yang akan 

didiskusikan 

2) Berwibawa dan disenangi oleh teman- temannya 

3) Berbahasa baik dan lancar bicaranya 

4) Dapat bertindak tegas, adil dan demokratis. 

Tugas pimpinan diskusi antara lain adalah: 

1) Pengatur dan pengarah acara diskusi 

2) Pengatur lalu lintas percakapan 

3) Penengah dan penyimpul berbagai pendapat 

c. Para siswa berdiskusi didalm kelompoknya masing- masing, 

sedangkan guru berkeliling dari kelompok yang satu ke 

kelompok yang lain, menjaga ketertiban serta memberikan 

dorongan dan bantuan sepenuhnya agar setiap anggota 

kelompok berpartisipasi aktif dan agar diskusi berjalan lancar. 

Setiap anggota kelompok harus tahu persis apa yang akan 

didiskusikan dan bagaiman cara berdiskusi. Diskusi harus 

berjalan dalam suasana bebas, setiap anggota harus tahu bahwa 

hak bicaranya sama. 
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d. Kemudian tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya . Hasil- 

hasilnya yang dilaporkan itu di tanggapi oleh semua siswa 

(terutama dari kelompok lain). Guru memberi ulasan atau 

penjelasan terhadap laporan- laporan tersebut. 

e. Akhirnya para siswa mencatat hasil diskusi dan guru 

mengumpulkan laporan hasil diskusi dari tiap- tiap kelompok 

sesudah para siswa mencacatnya, untuk ”file” kelas. 

 

Secara rinci langkah- langkah pembelajaran diskusi dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini. 

No Tahap Kegiatan Guru 

1. Menyampaikan 

tujuan dan mengatur 

siswa 

1. Menyampaikan pendahuluan, motivasi, 

penyampaian tujuan dasar diskusi, apersepsi. 

2. Menjelaskan tujuan diskusi. 

2. Mengarahkan diskusi 

 

1. Mengajukan pertanyaan awal atau 

permasalahan. 

3. Menyelenggarakan 

diskusi 

1. Membimbing atau mengarahkan siswa 

dalam mengerjakan. 

2. Membimbing atau mengarahkan siswa 

dalam berpasangan. 

3. Membimbing atau mengarahkan siswa 

dalam berbagi. 
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4. Menerapkan waktu tunggu. 

5. Membimbing kegiatan siswa. 

4. Mengakhiri diskusi Menutup diskusi 

5. Melakukan Tanya 

jawab singkat tentang 

proses diskusi 

Membantu siswa membuat rangkuman diskusi 

dan Tanya jawab singkat. 

    Sumber: Tjokrodihardjo, dalam Trianto 2007: 125 

 

4. Komponen- Komponen Diskusi 

a. Pemusatan Perhatian 

Pemusatan perhatian dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Merumuskan tujuan pada awal diskusi, serta mengenalkan 

topik atau masalah dalam bentuk pertanyaan yang 

menggugah rasa ingin tahu. 

2) Menyatakan masalah khusus, dan menyatakan kembali bila 

terjadi penyimpangan- penyimpangan. 

3) Menandai dengan cermat perubahan- perubahan yang tidak 

relevan yang menyimpangkan diskusi dari tujuannya atau 

masalah khusus yang sedang dibicarakan. 

4) Merangkum hasil pembicaraan pada tahap- tahap tertentu 

sebelum melanjutkan ke masalah-masalah berikutnya. 
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b. Memperjelas Masalah atau Urunan Pendapat 

Dengan memperjelas masalah, siswa akan mempunyai 

gambaran tentang ide yang dikemukakan. Memperjelas dapat 

dilakukan dengan cara: 

1) Menguraikan kembali atau merangkum urunan tersebut 

hingga menjadi jelas. 

2) Meminta komentar siswa dengan mengajukan pertanyaan- 

pertanyaan yang membantu mereka memperjelas atau 

mengembangkan ide tersebut. 

3) Menguraikan gagasan siswa dengan memberikan informasi 

tambahan atau contoh yang sesuai. 

c. Menganalisis Pandangan Siswa 

Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat di 

antara anggota kelompok. Agar perbedaan ini dapat 

membimbing kelompok untuk berpartisipasi secara kreatif, 

guru diharapkan mampu menganalisis perbedaan tersebut 

misalnya dengan cara: 

1) Meneliti apakah alasan tersebut memang mempunyai 

dasar yang kuat. 

2) Memperjelas hal- hal yang disepakati dan yang tidak 

disepakati. 

d. Meningkatkan Urunan Siswa 

Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan 
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urunan pikiran, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang 

menantang siswa untuk berpikir. 

2) Memberikan contoh- contoh baik verbal maupun non 

verbal sesuai pada saat yang tepat. 

3) Menghangatkan suasana dengan mengajukan pertanyaan- 

pertanyaan yang mengundang perbedaan pendapat. 

4) Memberi waktu untuk berpikir tanpa diganggu komentar- 

komentar guru. 

5) Memberikan dukungan terhadap gagasan atau ide siswa 

dengan jalan mendengarkan dengan penuh perhatian, 

memberikan komentar yang positif. 

e. Menyebarkan Kesempatan Berpartisipasi 

Penyebaran berpartisipasi dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Mencoba memancing urunan siswa yang enggan 

berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan 

langsung secara bijaksana. 

2) Mencegah pembicaraan yang serentak, dengan 

memberikan kesempatan pada yang pendiam terlebih 

dahulu. 

3) Mencegah secara bijaksana siswa yang suka memonopoli 

pembicaraan. 
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4) Mendorong siswa untuk menghormati urunan temannya, 

sehingga interaksi siswa dapat ditingkatkan. 

5) Meminta persetujuan siswa untukmelanjutkan diskusi 

dengan mengambil salah satu pendapat atau jalan tengah 

yang dianggap sesuai oleh guru. 

f. Menutup Diskusi 

Ketrampilan terakhir yang harus dikuasai adalah 

menutup diskusi, hal ini dapat dilakukan dengan cara: 

1) Membuat rangkuman hasil diskusi. 

2) Memberi bayangan tentang tindak lanjut diskusi ataupun 

topik diskusi yang akan datang. 

3) Mengajak para siswa menilai proses maupun hasil diskusi 

yang telah dicapai dengan cara observasi, wawancara, dan 

lain sebagainya. 

5. Keuntungan Pengajaran Diskusi 

Pengajaran diskusi mempunyai keuntungan antara lain: 

a. Pengajaran diskusi merupakan salah satu alternatif pengelolaan 

pengajaran yang diharapkan lebih efektif dan efisien dari pada 

pembelajaran individu. 

b. Pengajaran diskusi, akan membentuk dinamika kelompok 

sehingga dapat mempengaruhi dan meningkatkan kualitas 

belajar siswa. 

c. Pengajaran diskusi dapat memberikan kesempatan siswa untuk 
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memecahkan suatu masalah serta menciptakan cara hidup yang 

rasional dan demokratis. 

d. Pengajaran diskusi dapat memberikan kesempatan siswa untuk 

mengembangkan sikap sosial dan gotong-royong. 

e. Diskusi dapat meningkatkan pemahaman terhadap orang lain 

dan juga dapat meningkatkan kemampuan individu untuk 

berinteraksi. 

 

6. Hambatan- Hambatan di Dalam Diskusi 

Ada bermacam- macam faktor penghambat di dalam usaha 

mencapai tujuan belajar lewat forum diskusi, baik yang ada pada 

pihak siswa maupun materi ( bahan ) yang didiskusikan. Faktor- 

faktor penghambat dari pihak siswa sudah jelas karena mereka 

memang sedang belajar dan latar belakang mereka berbeda- beda. 

Tugas guru adalah membimbing mereka melalui berbagai macam 

peranan seperti, guru sebagai ahli, sebagai pengawas, sebagai 

penghubung kemasyarakatan, dan sebagai pendorong. Namun 

hendaknya guru membatasi diri dari kebiasaan atau kecenderungan 

terlalu sering mencampuri proses pemikiran atau percakapan siswa. 

Hendaknya guru tidak tergesa- gesa memberikan jawaban atau 

pemecahan masalah sebelum siswa mencoba mencari dan 

menemukan sendiri. 

Kecuali siswa yang perlu mendapatkan perhatian guru 
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adalah materi atau bahan yang akan didiskusikan dan tugas apa 

yang harus dilakukan oleh tiap kelompok anggotanya. Dalam hal 

ini maka informasi tentang materi dan tugas yang harus 

dilaksanakan siswa harus jelas. 

Hambatan lain di dalam diskusi adalah bahwa setiap orang 

menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan. 

Sikap seperti ini justru menghalangi jalan menuju terjadinya 

perubahan sikap pada diri siswa. Perubahan sikap yang dimaksud 

antara lain adalah agar setiap siswa mau mendengarkan pendapat 

orang lain, sensitif dan kritis terhadap pendapat yang berbeda. 

 

D.  Aktivitas Belajar Siswa 

1. Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk menghasilkan perubahan pengetahuan-pengetahuan, nilai-

nilai, sikap dan ketrampilan pada siswa sebagai latihan yang 

dilaksanakan secara sengaja (Sardiman, 2005 :94) 

Aktivitas belajar merupakan aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental didalam belajar yang selalu berkaitan, sebagai 

contoh bahwa ketika orang itu sedang belajar dengan membaca. 

Secara kelihatan bahwa membaca menghadapi suatu buku tetapi 

mungkin pikiran dan sikap mentalnya tidak bertuju pada buku yang 

dibaca. Ini menunjukkan tidak ada keserasian antara fisik dan 
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mental. Jelas bahwa aktivitas dalam arti luas, baik yang bersifat 

fisik atau jasmani maupun mental atau rohani karena keduanya 

akan membuahkan aktivitas belajar yang optimal. 

(http://fikrinatuna.blogspot.com/2008/06/contoh-proposal 

penelitian html) 

 
2. Perlunya Aktivitas dalam Belajar 

Pengalaman belajar akan diperoleh jika peserta didik itu 

melakukan aktivitas sendiri.Untuk memproses dan mengolah 

perolehan belajarnya secara efektif, pembelajar dituntut untuk aktif 

secara fisik,intelektual, dan emosional. Dengan demikian, belajar 

yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis.Dari uraian di atas maka sangatlah 

jelas bahwa aktifitas sangat diperlukan dalam proses belajar 

mengajar karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk 

mengubah tingkah laku, sehingga harus ada kegiatan yang 

dilakukan.Selain itu dikatakan juga bahwa aktifitas merupakan 

prinsip atau asas yang sangat penting di dalam proses interaksi 

belajar mengajar (Sardiman, 2005 :95).  

Montessori dalam Sardiman (2005 : 96) menegaskan bahwa 

peserta didik memiliki tenaga-tenaga untuk berkembang sendiri, 

membentuk sendiri. Pendidik akan berperan sebagai pembimbing 

dan mengamati bagaimana perkembangan anak didiknya. 

Pernyataan Montessori ini memberikan petunjuk bahwa yang lebih 
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banyak melakukan aktivitas di dalam pembentukan diri adalah 

anak itu sendiri, sedang pendidik memberikan bimbingan dan 

merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat oleh peserta 

didik. Dengan mengemukakan beberapa pandangan dari berbagai 

ahli tersebut di atas, jelas bahwa dalam kegiatan belajar, subjek 

didik harus aktif. Kadar tingginya keaktifan belajar dapat dilihat 

dari aktifnya peserta didik dalam mengikuti proses belajar 

mengajar. Dan kadar aktivitas yang tinggi akan memberikan 

dampak yang baik terhadap berlangsungnya proses belajar 

mengajar dan hasil belajar peserta didik. 

Ciri-ciri aktivitas belajar yang efektif atau karakteristik 

belajar yang efektif menurut Piaget adalah sebagai berikut: 

a. Belajar berdeda dengan kematangan  

Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar bukan perubahan 

tingkah laku karena proses kematangan. Bila serangkaian 

tingkah laku matang melalui secara wajar tanpa adanya 

pengaruh dari latihan, maka dikatakan bahwa perkembangan 

itu adalah berkat kematangan dan bukan karena belajar.  

b. Belajar dibedakan dari perubahan fisik dan mental. 

Perubahan tingkah laku juga dapat terjadi, disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada fisik dan mental karena melakukan 

terjadinya perbuatan berulangkali yang mengakibatkan badan 

letih. 
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c. Ciri belajar hasilnya relatif menetap. 

Hasil belajar dalam bentuk perubahan tingkah laku. 

Berlangsung dalam bentuk latihan dan pengalaman. Tingkah 

laku disajikan bersifat menetap dan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditentukan. Tingkah laku itu berupa perilaku yang nyata 

dan dapat diamati. 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar Siswa 

a. Faktor Intern 

Di dalam faktof intern, akan di bahas menjadi tiga faktor, yaitu 

faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. 

1) Faktor Jasmaniah 

a) Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta 

bagian-bagiannya bebas dari penyakit. Kesehatan 

seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan 

seseorang terganggu, selain itu ia juga akan cepat lelah 

dan kurang semangat 

b) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang 

baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. 
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Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar, siswa 

yang cacat belajarnya juga terganggu. 

2) Faktor psikologis 

Faktor-faktor yang tergolong kedalam faktor psikologis 

yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut: 

a) Intelegensi 

lntelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis 

yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan 

kedalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui/menggunakan konsep¬-konsep yang 

abstrak secara efektif , mengetahui hubungan dan 

mempelajarinya dengan cepat. lntelegensi besar 

pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. 

b) Perhatian 

Perhatian menurut Gozali adalah keaktifan Jiwa yang 

dipertinggi, jiwa itupun tertuju semata-mata kepada 

suatu objek (benda atau hal) atau sekumpulan objek 

untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka 

siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi 

perhartian siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga 

ia tidak suka lagi belajar. Agar siswa dapat belajar 
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dengan baik, usahakan bahan pelajarannya sesuai 

dengan hobi atau bakatnya.  

c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 

Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus 

menerus yang disertai dengan rasa senang. 

d) Bakat 

Bakat atau aptitude Hilgard adalah "the capasity to 

lear". Kata lain bakat adalah kemampuan untuk belajar. 

Bakat itu mempengaruhi belajar jika bahan pelajaran 

yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka 

hasil belajarnya lebih banyak karena ia senang dengan 

pasti selanjutnya lebih giat lagi dalam belajarnya. 

3) Faktor kelelahan  

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan 

tetap dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani. 

Kelelahan jasmani dapat terlihat dengan lemahnya tubuh 

dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. 

Kelelahan jasmani terjadi karena kekacauan substansi sisa 

pembakaran dalam tubuh, sehingga darah kurang lancar 

pada bagian-bagian tertentu. 
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Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kebosanan, 

sehingga minat dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

hilang. Kelelahan rohani dapat terjadi terus menerus karena 

memikirkan masalah-masalah yang dianggap berat tanpa 

istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu sama tanpa ada 

variasi dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak 

sesuai dengan bakat, minat dan perhatian.  

b. Faktor Ekstern 

Faktor-faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu: 

1) Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerirna pengaruh dari keluarga 

berupa orangtua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

a) Cara orang tua mendidik 

Cara orangtua mendidik, besar pengaruhnya terhadap 

anaknya. Orangtua yang kurang atau tidak 

memperhatikan pendidikan anaknya misalnya mereka 

acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak mengatur 

waktu belajarnya, tidak menyediakan atau melengkapi 

alat belajarnya dan lain-lain, dapat menyebabkan anak 

atau kurang berhasil belajar. 

b) Relasi antar anggota keluarga 
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Relasi antar keluarga yang terpenting adalah relasi 

orangtua dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan 

saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain 

turut mempengaruhi belajar anak. Wujud dari relasi 

misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih 

sayang. 

Relasi anggota keluarga erat hubungannya dengan cara 

orangtua mendidik anaknya.  

c) Suasana Rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau 

kerjadian-kejadian yang sering terjadi didalam keluarga 

di mana anak berada. Suasana rumah juga merupakan 

faktor yang pent.ing, suasana rumah yang ramai dan 

semarak tidak akan meberi ketenangan kepada anak 

yang belajar. Rumah yang bising dengan suara radio 

atau TV pada waktu belajar, juga mengganggu belajar 

anak, terutama untuk berkonsetrasi. 

d) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan 

belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus 

terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makanan, 

pakaian dan lain-lain, Juga membutuhkan fasilitas 

belajar seperti alat tulis menulis, buku-buku dan lain-
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lain. Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, 

kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya 

kesehatan anak terganggu. Akibat yang lain anak selalu 

dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder 

dengan teman lain sehingga mengganggu belajar anak. 

2) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar adalah sebagai 

berikut: 

a) Metode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara yang harus 

dilakukan didalam mengajar. Dalam metode mengajar 

guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar 

siswa yang tidak baik pula. Metode mengajar yang 

kurang baik dapat terjadi misalnya karena guru kurang 

persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran 

sehingga guru tersebut menyajikan mata pelajaran tidak 

baik sehingga siswa kurang senang terhadap mata 

pelajaran atau gurunya, akibatnya siswa malas untuk 

belajar. 

b) Relasi Guru dengan Siswa 

Dalam relasi guru dengan siswa yang baik, siswa akan 

menyukai gurunya dan pelajarannya, sehingga siswa 

belajar tidak mengalami tekanan-tekanan batin.  
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c) Relasi Siswa dengan Siswa 

Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku 

yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai 

rasa rendah diri atau mengalami tekanan-tekanan batin 

akibatnya akan mengganggu belajarnya dan menjadi 

malas masuk sekolah dengan alasan-alasan yang tidak 

masuk akal karena disekolah mengalami perlakuan 

yang kurang menyenangkan dari teman-temannya.  

3) Faktor Masyarakat 

a) Kegiatan siswa dalam masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat 

menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. 

Tetapi jika siswa arnbil bagian dalam kegiatan 

masyarakat yang terlalu banyak, misalnya misalnya 

berorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan 

lain-lain, belajarnya akan terganggu, lebih-Iebih jika 

tidak bijaksana mengatur waktunya. 

b) Media Massa 

Media massa baik memberi pengaruh yang baik 

terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. 

Sebaliknya media massa yang jelek juga berpengaruh 

terhadap siswa. Contohnya siswa yang suka nonton film 

atau membaca cerita-cerita detektif, pergaulan bebas 
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akan cenderung untuk berbuat seperti tokoh yang 

dikagumi dalam cerita itu, karena pengaruh dari jalan 

ceritanya.  

 

c) Teman Bergaul 

Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik 

terhadap diri siswa, begitu juga sebaliknya, ternan 

bergaul yang jelek pasti mempengaruhi yang bersifat 

buruk juga.  

( http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi makalahtentang/ 

hubungan kerjasama antara guru dan orangtua dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa ). 

 

4. Hubungan Aktivitas Belajar dengan Metode Diskusi 

 Hubungan aktivitas belajar dengan metode diskusi sangat 

erat, dimana didalam diskusi sangat di tuntut keaktifan siswa. 

Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan siswa ini berarti 

guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang 

sesungguhnya. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada 

siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk 

membangun sendiri pengetahuannya sehingga mereka akan 

memperoleh pemahaman yang mendalam (deep learning), dan 

pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kualitas siswa. 
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5. Jenis-Jenis Aktivitas Belajar Siswa dalam Metode Diskusi 

Diskusi merupakan suatu pengalaman belajar yang 

melibatkan dua atau lebih individu dan saling berhadapan muka 

serta berinteraksi secara verbal mengenai tujuan dan sasaran 

tertentu melalui tukar menukar informasi, mempertahankan 

pendapat atau pemecahan masalah. 

Metode diskusi menghasilkan keterlibatan murid karena 

meminta mereka menafsirkan pelajaran. Dengan demikian para 

murid tidak akan memperoleh pengetahuan tanpa mengambilnya 

untuk dirinya sendiri. Diskusi membantu agar pelajaran 

dikembangkan terus-menerus atau disusun berangsur-angsur dan 

merangsang semangat bertanya dan minat perorangan. 

Sekolah adalah pusat kegiatan belajar. Dengan demikian 

sekolah merupakan arena untuk mengembangkan  aktivitas belajar. 

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama 

diskusi, Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan 

mencatat seperti yang lazim terjadi pada proses belajar mengajar 

selama ini. Dari berbagai macam aktivitas yang dikemukakan oleh 

Paul B. Diedrich dalam Sardiman 2007:101 kegiatan yang 

diharapkan muncul dalam diskusi adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas Berbicara (Oral Activities ) 

 Aktivitas berbicara adalah siswa menunjukan kembali atau 

menterjemahkan suatu ide atau masalah dalam bentuk baru.  
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Aktivitas siswa berbicara dalam diskusi antara lain: 

1. Kemampuan siswa menyatakan Pendapat 

2. Kemampun siswa untuk bertanya 

3. Kemampuan siswa menjawab pertanyaan 

4. Kemampuan siswa memberi saran 

 Aktivitas berbicara disini dimaksudkan agar siswa mampu 

untuk menyatakan pendapatnya, bertanya, menjawab 

pertanyaan, maupun memberi saran dalam proses diskusi. 

Siswa dituntut aktif dalam kegiatan diskusi.  

b. Aktivitas Mendengarkan (Listening Activities) 

 Aktivitas mendengar dapat terjadi dalam interaksi antara 

seseorang dengan orang lain. Proses mendengarkan seseorang 

yang bertujuan akan dapat berarti bagi perkembangan 

intelektual.  

 Aktivitas mendengarkan adalah siswa belajar untuk 

mendengarkan dengan teliti terhadap pertanyaan dan komentar. 

Mendengarkan dengan teliti dapat bermanfaat dalam 

mengkonstruksikan pengetahuan secara sistematis. 

    Aktivitas siswa mendengarkan dalam diskusi antara lain: 

1. Mendengarkan pendapat teman 

2. Mendengarkan penjelasan teman 

3. Mendengarkan pertanyaan teman. 
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c. Aktivitas Menulis (Writing Activities) 

 Aktivitas menulis adalah lebih menekankan siswa untuk 

mengekspresikan ide dalam bentuk tulisan. 

Aktivitas siswa menulis dalam diskusi adalah: 

1. Menulis laporan hasil diskusi 

2. Menulis kesimpulan akhir diskusi 

d. Aktivitas Mental ( mental activities) 

  Aktivitas mental disini adalah sebagai berikut: 

1. Keegoisan siswa 

2. Keberanian siswa mengungkapkan pendapat 

 Aktivitas mental disini bukan tentang kejiwaan seseorang, 

tetapi lebih mengarah pada keberanian siswa selama proses 

diskusi berlangsung. 

Berdasarkan uraian aktivitas belajar siswa dalam metode 

diskusi di atas peneliti berpendapat bahwa dalam belajar sangat  

dituntut keaktifan siswa. Siswa yang lebih banyak melakukan 

kegiatan sedangkan guru lebih banyak membimbing dan 

mengarahkan. Dalam rangka membentuk manusia yang kreatif 

dan bertanggung jawab ini peneliti ingin menggali sejauh mana 

metode diskusi yang sudah dilaksanakan, sebab dalam metode 

diskusi siswa dituntut untuk selalu aktif dalam pembelajaran. 
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E. Ilmu Pengetahuan Sosial  

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Soaial 

 Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tidak hanya 

mengandung nilai edukasi yang bersifat mencerdaskan siswa. 

Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial  diharapkan dengan 

sendirinya para siswa akan cermat dalam melakukan pekerjaan, 

akan kritis dan konsisten dalam bersikap, akan jujur, dan lain 

sebagainya. 

 Ilmu pengetahuan sosial merupakan seperangkat fakta, 

peristiwa, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku 

dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, masyarakatnya, 

bangsanya dan lingkungannya berdasarkan pada pengalaman masa 

lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini dan antisipasi untuk 

masa yang akan datang. Menurut wesley dalam Saripudin yang 

dimaksud ”Social studies” adalah pengetahuan yang 

terorganisasikan mengenai manusia dan masyarakat ( Saripudin W, 

1989 ). 

 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) ditingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) meliputi bahan kajian sosiologi, sejarah, geografi, dan 

ekonomi. Bahan kajian itu menjadi mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (Nursyid Sumaatmadja, 1980:20) 
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 Metode diskusi menjadi alternatif dalam pembelajaran IPS 

karena selama ini pelajaran IPS masih dianggap pelajaran yang 

monoton dan membosankan serta bersifat hafalan atau bahkan 

kajian IPS kurang sesuai dengan realita dan perkembangan 

masyarakat. Salah satu solusi atau cara agar tujuan pembelajaran 

IPS dapat tercapai adalah dengan mengorganisasikan siswa 

kedalam pembelajaran yang lebih bermakna dan menyentuh 

kehidupan siswa yaitu dengan menggunakan metode diskusi. 

Diskusi adalah jawaban dari permasalahan IPS karena selain 

berpusat pada siswa metode diskusi juga melatih siswa untuk 

menentukan sikap untuk memecahkan suatu permasalahan. Hal ini 

memberikan makna bahwa pembelajaran IPS berkaitan dengan 

kehidupan siswa sehari-hari. Pembelajaran bukan hanya 

mentransfer ilmu saja tetapi berkaitan dengan bagaimana siswa 

mampu untuk mengambil sikap atas suatu masalah dan mengambil 

kesimpulan.  

 

2. Karakteristik Mata Pelajaran IPS 

  Karakteristik Mata Pelajaran IPS SMP/MTs antara lain 

sebagai berikut: 

1. Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 

geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik 
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kewarganegaraan, sosiologi bahkan juga bidang humaniora, 

penduduk dan agama. 

2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari 

struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi 

yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok 

bahasan atau topik ( tema ) tertentu. 

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS juga 

menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan 

pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. 

4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS dapat 

menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat 

dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan 

pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial 

serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti 

pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan 

keamanan. 

5. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan 

tiga dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial 

serta kehidupan manusia secara keseluruhan. 

 

3. Tujuan Pembelajaran IPS 

 Tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 
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masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan 

segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri 

maupun yang menimpa masyarakat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

  Metode penelitian adalah suatu cara sebagai usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dalam upaya 

memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. 

Dengan metode penelitian, pekerjaan penelitian akan lebih terarah sebab 

metode penelitian bermaksud memberikan kemudahan dan kejelasan tentang 

apa dan bagaimana peneliti melakukan penelitian. Oleh karena itu akan 

diuraikan mengenai berbagai metode yang digunakan dalam penelitian ini.  

 

A. Populasi 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil 

menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif atau kualitatif mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas 

yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 1996:6). Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua siswa SMP Negeri 12 Semarang sebanyak 763 

siswa dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel. Jumlah populasi 

No Kelas Jumlah siswa 

1 

2 

VII A 

VII B 

22 

34 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

VII C 

VII D 

VII E 

VII F 

VII G 

VIII A 

VIII B 

VIIIC 

VIII D 

VIII E 

VIII F 

VIII G 

IX A 

IX B 

IX C 

IX D 

IX E 

IX F 

IX G 

34 

34 

34 

34 

34 

28 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

43 

42 

29 

41 

43 

43 

44 

Jumlah 763 

   Sumber: Dokumentasi Kesiswaan SMP N 12 Semarang. 

21 kelas ini dipandang sebagai satu kesatuan populasi. Alasan 

dipilihnya populasi di atas adalah sebagai berikut: 
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1. Seluruh siswa tersebut memperoleh materi pelajaran IPS berdasarkan 

kurikulum yang sama. 

2. Siswa diajarkan dengan jumlah jam pelajaran yang sama. 

3. Siswa terletak disekolah yang sama dengan daerah yang sama. 

4. Pembagian kelas tidak berdasarkan ranking. 

 

B. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti                       

(Arikunto, 2006: 131). Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang memenuhi syarat – 

syarat tertentu untuk diambil sebagai sumber data. Dalam penelitian ini 

untuk menentukan sampel digunakan teknik pengambilan dengan 

purposive sampling atau sampel bertujuan, yaitu teknik memilih sampel 

bukan didasarkan pada strata tetapi atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 

2006: 139 ). Dalam hal ini sampel dari penelitian ini adalah kelas VII G, 

VIII B, IX D karena telah mewakili dari populasi. Alasan peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling karena subjek yang diambil 

sebagai sampel benar-benar subjek yang mengandung ciri-ciri yang 

terdapat pada populasi dan diteliti pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung. 
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C. Variabel Penelitian 

Menurut ( Suharsimi Arikunto, 2002: 94 ), variabel adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sesuai 

dengan pengertian tersebut maka variabel dalam penelitian ini adalah 

aktivitas belajar siswa dalam metode diskusi pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial, yang terdiri dari sub-sub variabel: 

1. Aktivitas Berbicara (Oral Activities) 

a. Kemampuan siswa untuk menyatakan Pendapat 

b. Kemampuan siswa untuk bertanya 

c. Kemampuan siswa menjawab pertanyaan  

d. Kemampuan siswa memberi saran 

2. Aktivitas Mendengarkan (Listening Activities) 

a. Mendengarkan pendapat teman 

b. Mendengarkan penjelasan teman 

c. Mendengarkan pertanyaan teman. 

3. Aktivitas Menulis (Writing Activities) 

a. Menulis laporan hasil diskusi 

b. Memberikan kesimpulan  

4. Aktivitas Mental (Mental Activities ) 

a. Keegoisan siswa. 

b. Keberanian siswa mengemukakan pendapat. 
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D. Jenis Data 

Menurut Surachmad (1994:80), jenis data dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari 

sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang diluar dari penyelidik sendiri, walaupun yang 

dikumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli. 

Dalam penelitian ini digunakan jenis data primer yaitu data tentang 

aktivitas belajar siswa dalam metode diskusi, yaitu aktivitas berbicara, 

aktivitas mendengar, aktivitas menulis, dan aktivitas mental dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang diperoleh secara langsung dari 

responden dengan menggunakan lembar pengamatan atau observasi. 

 

E. Menyusun Instrumen Penelitian 

Langkah- langkah yang diambil dalm menyusun instrument 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Tahap persiapan  

Pada tahap persiapan yaitu membuat kisi- kisi instrumen dan pedoman 

observasi 
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2. Tahap pelaksanaan uji coba 

Instrumen diujicobakan dua kali observasi pada saat siswa melakukan 

kegiatan belajar mengajar dikelas. 

3. Tahap skoring 

Tahap ini dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis data uji 

coba instrumen. Caranya yaitu dengan memberikan skor terhadap 

pengamatan oleh observer sesuai panduan pengamatan. Kriteria 

pemberian skor yaitu: 

 Untuk hasil observasi kriteria sangat tinggi diberi skor 4 

 Untuk hasil observasi kriteria tinggi diberi skor 3 

 Untuk hasil observasi kriteria rendah diberi skor 2 

 Untuk hasil observasi kriteria sangat rendah diberi skor 1 

Sebagai contoh dalam indikator ” menyatakan pendapat” jika hasil 

pengamatan: 

 Sangat tinggi maka diberi skor 4 

 Tinggi maka diberi skor 3 

 Rendah maka diberi skor 2 

 Sangat rendah maka diberi skor 1   

4. Panduan observasi 

Kriteria penilaian lembar observasi aktivitas belajar siswa dalam 

metode diskusi pada pembelajaran IPS ( selama tiga kali pertemuan). 

a. Aktivitas Berbicara  

1) Kemampuan siswa menyatakan pendapat 
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ST : Siswa menyatakan pendapat secara sistematis, 

kontekstual,   dan dengan gaya bahasa yang mudah 

dipahami. 

T   :   Siswa menyatakan pendapat secara sistematis, 

kontekstual, tetapi kurang bisa dipahami. 

R   :  Siswa menyatakan pendapat tetapi tidak kontekstual 

dan tidak bisa dipahami.  

SR  :   Siswa tidak bisa menyatakan pendapat. 

2) Kemampuan siswa untuk bertanya 

ST :   Siswa selalu bertanya secara jelas dan penuh 

kreativitas. 

T :   Siswa bertanya dengan jelas hanya dua kali. 

R :   Siswa bertanya dengan jelas hanya satu kali. 

SR :   Siswa tidak mampu bertanya dengan jelas. 

3) Kemampuan siswa untuk menjawab pertanyaan  

ST :  Siswa menjawab pertanyaan dengan logis, sistematis 

dan inovatif. 

T    :   Siswa menjawab pertanyaan dengan logis, sistematis 

tetapi kurang inovatif 

R    :  Siswa menjawab pertanyaan dengan logis, tetapi 

kurang sistematis dan inovatif. 

SR  :   Siswa tidak mampu menjawab pertanyaan dengan 

baik. 
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4) Kemampuan siswa memberi saran 

ST  :  Siswa selalu memberikan saran untuk membangun 

konsep dan mengacu dari hasil bahasan diskusi. 

T :  Siswa memberikan saran hanya dua kali.  

R :  Siswa memberikan saran hanya satu kali. 

SR :  Siswa tidak mampu memberikan saran. 

 

b. Aktivitas Mendengarkan 

1) Mendengarkan pendapat teman 

ST  :  Siswa selalu mendengarkan pendapat teman dengan 

responsif dan tidak menyalahkan pendapat teman 

T    : Siswa mendengarkan pendapat teman kurang 

responsif tetapi tidak menyalahkan pendapat teman 

R   :  Siswa mendengarkan pendapat teman dengan tidak 

responsif. 

SR  :  Siswa selalu menyalahkan pendapat teman. 

2) Mendengarkan penjelasan teman 

ST :  Siswa selalu mendengarkan dan menanggapi 

penjelasan teman. 

T : Siswa mendengarkan penjelasan teman tanpa 

menanggapinya. 

R :  Siswa mendengarkan penjelasan teman sambil 

bercanda dan tidak serius. 
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SR :  Siswa tidak mendengarkan penjelasan teman 

3) Mendengarkan pertanyaan teman 

ST :  Siswa mendengarkan pertanyaan teman dengan 

serius. 

T :  Siswa mendengarkan pertanyaan teman  kurang 

serius. 

R :  Siswa mendengarkan pertanyaan teman dengan tidak 

serius. 

SR :  Siswa tidak mendengarkan pertanyaan teman. 

 

c. Aktivitas Menulis 

1) Menulis laporan hasil diskusi 

ST  :  Siswa menulis laporan diskusi dengan gaya bahasa 

yang mudah dipahami, ada rekomendasi, dan 

intisarinya lengkap 

T     :  Siswa menulis laporan diskusi dengan gaya bahasa 

yang mudah dipahami, ada rekomendasi, tetapi 

intisarinya kurang lengkap. 

R     :   Siswa  menulis laporan diskusi dengan jelas, tetapi 

tidak ada rekomendasi dan intisarinya tidak lengkap. 

SR   :  Siswa menulis laporan diskusi dengan gaya bahasa 

yang tidak jelas, tidak ada rekomendasi, dan 

intisarinya tidak lengkap. 
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2) Menulis kesimpulan akhir kegiatan 

 ST  :  Siswa menulis kesimpulan terkait hasil pembahasan, 

berisi tentang   intisari hasil diskusi, dan merupakan 

hasil rekomendasi. 

 T   :  Siswa menulis kesimpulan terkait hasil pembahasan, 

berisi tentang intisari hasil diskusi tetapi bukan hasil 

rekomendasi. 

 R   :   Siswa menulis kesimpulan tertait hasil pembahasan 

tetapi bukan intisari  hasil diskusi dan bukan hasil 

rekomendasi. 

 SR :  Siswa menulis kesimpulan tidak terkait hasil 

pembahasan dan bukan intisari hasil diskusi. 

 

d. Aktivitas Mental 

1) Keegoisan siswa 

ST   :  Siswa tidak egois, dan saling membantu jika ada 

kesulitan dalam diskusi dan selalu menghargai teman 

lain. 

T     :  Siswa tidak egois, saling membantu jika ada kesulitan 

tetapi kurang bisa menghargai teman lain  

R  :  Siswa sedikit egois dan tidak menghargai teman lain. 

SR  :  Siswa sangat egois dan tidak mau menghargai teman 

lain. 



54 
 

 

2) Keberanian siswa mengemukakan pendapat 

ST   :  Siswa selalu berani mengemukakan pendapat dengan 

lancar dan mudah dipahami. 

T    :  Siswa berani mengemukakan pendapat dengan lancar 

tetapi kurang bisa dipahami. 

R      :  Siswa kurang berani mengemukakan pendapatnya dan 

ragu-ragu. 

SR :   Siswa tidak berani mengemukakan pendapatnya. 

 

5. Tahap Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

  Uji coba instrumen tersebut dianalisis validitas dan 

reliabilitasnya. Untuk mengetahui validitas tiap – tiap aspek aktivitas 

belajar menggunakan rumus korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson dengan rumus sebagai berikut: 

( )
{ }{ }∑ ∑∑ ∑

∑∑−∑
=

2222 )()(

)(

YYNXXN

YXXYNrxy  

Keterangan: 

r xy : koefisien korelasi antara skor observasi 1 dan skor observasi 2 

∑ X  : Jumlah skor observasi 1 

∑Y  : Jumlah skor observasi 2 

∑ 2X  : Jumlah kuadrat skor observasi 1 

∑ 2Y  : Jumlah kuadrat skor observasi 2 
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∑ XY  : Jumlah perkalian skor observasi 1 dengan observasi 2 

 N : Jumlah responden (Arikunto,2002: 146) 

 Untuk menentukan valid tidaknya suatu instrumen adalah 

dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi ( r ) 

dengan tabel r product moment pada taraf signifikansi perbedaan 5 %. 

Hal ini berarti kita bersedia menerima kebenaran kesimpulan 95 % dan 

berarti pula kita bersedia menanggung resiko meleset sebesar 5 %. 

Hasil uji coba instrumen r xy > r tabel, maka instrumen tiap – tiap 

aspek aktivitas tersebut valid. 

 Sedangkan analisis reliabilitasnya menggunakan skala rating 

dengan rumus sebagai berikut: 

222 /)(2 sesxx SSSr −=  

2
SS = varians antara subjek yang dikenai rating 

2
eS = varians error, yaitu varians interaksi antara subjek (s) dan 

  rater (r) 

Untuk menghitung 22
eS SdanS dilakukan sebagai berikut: 

)1)(1(
/)(/)(/)( 2222

2

−−

+−−
= ∑∑∑ ∑

kn
nkikTnRi

Se  

1
/)(/)( 22

2

−

−
= ∑∑

n
nkikT

S S  

i  :  angka rating yang diberikan oleh seorang rater kepada seorang 

subjek 
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T :   jumlah angka rating yang diterima oleh seorang subjek dari 

semua rater 

R :   jumlah angka rating yang diberikan oleh seorang rater pada 

semua subjek 

n :   banyaknya subjek 

k :   banyaknya rater 

 Reabilitas dinyatakan oleh koefisien reabilitas )( 2xx
r yang 

angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,00. Semakin 

tinggi koefisien reabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi 

reliabilitasnya. Sebaliknya koefisien yang semakin rendah mendekati 

angka 0 berarti semakin rendah reabilitasnya. Dalam penelitian ini, 

hasil uji coba observasi menunjukan angka 0,976 yang berarti 

reliabilitasnya tinggi karena mendekati angka 1,00.  

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara- cara yang dapat digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan 

kegiatan penting dalam sebuah penelitian, dengan adanya data itulah 

peneliti menganalisisnya untuk kemudian dibahas dan disimpulkan. 

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Observasi 

Pengumpulan data dengan metode observasi langsung atau 

pengamatan langsung adalah cara pengumpulan data dengan 
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menggunakan mata tanpa adanya pertolongan standar lain untuk 

keperluan tersebut ( Nazir, 2005 : 175 ). 

Observasi yang dilakukan melalui pengamatan yang tidak 

berperan serta. Artinya peneliti hanya mengadakan pengamatan saja 

tanpa menjadi anggota kelompok yang diamatinya. Metode observasi 

ini digunakan untuk mengamati secara langsung aspek-aspek aktivitas  

belajar siswa dalam metode diskusi yaitu yang meliputi aktivitas 

melihat, aktivitas berbicara, aktivitas mendengar, aktivitas menulis, 

dan aktivitas mental dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 

G. Teknik Olah Data 

Dari hasil lembar observasi  atau pengamatan diolah dengan 

langkah- langkah sebagai berikut: 

1. Mengkuantitatifkan jawaban-jawaban butir pertanyaan dengan 

memberikan tingkat-tingkat skor untuk masing-masing jawaban 

Tabel. Tingkat Skor untuk Instrumen lembar observasi 

No Skor Kriteria 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat rendah 
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2. Mentabulasikan jawaban yang diperoleh responden, sehingga 

terbentuk susunan data yang sistematik. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk 

menganalisis data yang disesuaikan dengan bentuk problematik dan jenis 

data. Teknik analisis data disini digunakan untuk mendeskripsikan tentang 

aktivitas belajar siswa dalam metode diskusi. Dalam penelitian ini adalah 

adalah analisis deskriptif yaitu digunakan untuk mendeskripsikan hasil 

pengamatan dan mengetahui seberapa jauh aktivitas belajar siswa dalam 

metode diskusi. 

Data dari hasil observasi dalam penelitian ini merupakan data 

kuantitatif yang akan dianalisis secara deskriptif frekuensi dengan 

menerapkan rumus persentase. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kriteria Aktivitas Belajar 

a. Menghitung skor maksimal, dengan rumus: 

Skor maksimal = tertinggiskoriabelsubsoalitem ×∑ var  

     = 11 x 4 = 44 

b. Menghitung skor minimal dengan rumus: 

  Skor minimal = terendahskoriabelsubsoalitem ×∑ var  

                        =  11 x 1 = 11 

c. Menentukan range, dengan rumus: 
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Range = Skor maksimal – Skor minimal 

                       = 44 – 11 = 33 

d. Menentukan interval, dengan rumus: 

Interval = 
kelasJumlah

Range  

   = 33  

     4 

    =8,25 

 

e. Membuat Kriteria 

Kriteria dibagi menjadi 4 yaitu, Sangat tinggi, Tinggi, Rendah, 

Sangat rendah. 

No Skor Kriteria 

1 

2 

3 

4 

11 – 19,25 

>19,25 – 27,50 

>27,50 – 35,75 

>35,75 – 44 

Sangat rendah 

Rendah 

Tinggi 

Sangat tinggi 

 

Selanjutnya data yang telah terkumpul dalam bentuk angka 

ditabulasikan dengan memasukkan kedalam rumus persentase dari 

frekuensi, yaitu: 

% = %100×
∑ f

f  

Keterangan: 



60 
 

 

  f  : jumlah frekuensi masing – masing kriteria 

  f∑  : jumlah seluruh frekuensi 

       ( Ali, 1987: 189 ) 

 

2. Kriteria Sub Variabel Aktivitas Belajar 

a. Aktivitas Berbicara 

1) Menghitung skor maksimal, dengan rumus: 

Skor maksimal = tertinggiskoriabelsubsoalitem ×∑ var  

           = 4 x 4 = 16 

2) Menghitung skor minimal dengan rumus: 

Skor minimal = terendahskoriabelsubsoalitem ×∑ var  

                                =  4 x 1 = 4 

3) Menentukan range, dengan rumus: 

Range = Skor maksimal – Skor minimal 

                             = 16 – 4 = 12 

4) Menentukan interval, dengan rumus: 

 Interval = 
kelasJumlah

Range  

          = 12  

            4 

          = 3 

5) Membuat Kriteria 
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Kriteria dibagi menjadi 4 yaitu, Sangat tinggi, Tinggi, Rendah, 

Sangat rendah. 

No Skor Kriteria 

1 

2 

3 

4 

4,0 –7,0 

>7,0 – 10,0  

>10,0 – 13,0 

>13,0 – 16,0  

Sangat rendah 

Rendah 

Tinggi 

Sangat tinggi 

 

Selanjutnya data yang telah terkumpul dalam bentuk angka 

ditabulasikan dengan memasukkan ke dalam rumus persentase 

dari frekuensi, yaitu: 

% = %100×
∑ f

f  

Keterangan: 

   f  : jumlah frekuensi masing – masing kriteria 

   f∑  : jumlah seluruh frekuensi 

       ( Ali, 1987: 189 ) 

b. Aktivitas Mendengar 

1) Menghitung skor maksimal, dengan rumus: 

Skor maksimal = tertinggiskoriabelsubsoalitem ×∑ var  

           = 3 x 4 = 12 

2) Menghitung skor minimal dengan rumus: 

Skor minimal = terendahskoriabelsubsoalitem ×∑ var  
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                                =  3 x 1 = 3 

3) Menentukan range, dengan rumus: 

Range = Skor maksimal – Skor minimal 

                             = 12 – 3= 9 

4) Menentukan interval, dengan rumus: 

 Interval = 
kelasJumlah

Range  

          =  9   

            4 

          = 2,25                                                 

5) Membuat Kriteria 

Kriteria dibagi menjadi 4 yaitu, Sangat tinggi, Tinggi, Rendah, 

Sangat rendah. 

No Skor Kriteria 

1 

2 

3 

4 

3,0 – 5,25 

>5,25 – 7,5 

>7,5 – 9,75 

>9,75 – 12,0  

Sangat rendah 

Rendah 

Tinggi 

Sangat tinggi 

 

Selanjutnya data yang telah terkumpul dalam bentuk angka 

ditabulasikan dengan memasukkan ke dalam rumus persentase 

dari frekuensi, yaitu: 

% = %100×
∑ f

f  
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Keterangan: 

   f  : jumlah frekuensi masing – masing kriteria 

   f∑  : jumlah seluruh frekuensi 

       ( Ali, 1987: 189 ) 

 

c. Aktivitas Menulis 

 1)   Menghitung skor maksimal, dengan rumus: 

Skor maksimal = tertinggiskoriabelsubsoalitem ×∑ var  

           = 2 x 4 = 8 

2) Menghitung skor minimal dengan rumus: 

Skor minimal = terendahskoriabelsubsoalitem ×∑ var  

                                =  2 x 1 = 2 

3) Menentukan range, dengan rumus: 

Range = Skor maksimal – Skor minimal 

                             = 8 – 2= 6 

4) Menentukan interval, dengan rumus: 

 Interval = 
kelasJumlah

Range  

          =  6   

            4 

          = 1,5     
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5) Membuat Kriteria 

Kriteria dibagi menjadi 4 yaitu, Sangat tinggi, Tinggi, Rendah, 

Sangat rendah. 

No Skor Kriteria 

1 

2 

3 

4 

2,0 – 3,5 

>3,5 – 5,0 

>5,0 – 6,5 

>6,5 – 8,0  

Sangat rendah 

Rendah 

Tinggi 

Sangat tinggi 

 

Selanjutnya data yang telah terkumpul dalam bentuk angka 

ditabulasikan dengan memasukkan ke dalam rumus persentase 

dari frekuensi, yaitu: 

% = %100×
∑ f

f  

Keterangan: 

   f  : jumlah frekuensi masing – masing kriteria 

   f∑  : jumlah seluruh frekuensi 

 

d. Aktivitas Mental 

1)  Menghitung skor maksimal, dengan rumus: 

Skor maksimal = tertinggiskoriabelsubsoalitem ×∑ var  

           = 2 x 4 = 8 
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2) Menghitung skor minimal dengan rumus: 

Skor minimal = terendahskoriabelsubsoalitem ×∑ var  

                                =  2 x 1 = 2 

3) Menentukan range, dengan rumus: 

Range = Skor maksimal – Skor minimal 

                             = 8 – 2= 6 

4) Menentukan interval, dengan rumus: 

 Interval = 
kelasJumlah

Range  

          =  6       = 1,5 

            4 

5) Membuat Kriteria 

Kriteria dibagi menjadi 4 yaitu, Sangat tinggi, Tinggi, Rendah, 

Sangat rendah. 

No Skor Kriteria 

1 

2 

3 

4 

2,0 – 3,5 

>3,5 – 5,0 

>5,0 – 6,5 

>6,5 – 8,0   

Sangat rendah 

Rendah 

Tinggi 

Sangat tinggi 

 

Selanjutnya data yang telah terkumpul dalam bentuk angka 

ditabulasikan dengan memasukkan ke dalam rumus persentase 

dari frekuensi, yaitu: 
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% = %100×
∑ f

f  

Keterangan: 

   f  : jumlah frekuensi masing – masing kriteria 

   f∑  : jumlah seluruh frekuensi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 12 

Semarang. Secara administratif SMP Negeri 12 Semarang terletak di 

jalan ace 42 Srondol wetan, kota Semarang yang berada pada 7°06’265” 

LS dan 110º  41’ 616” BT  ( Peta Kecamatan Banyumanik ). 

Mengenai batas-batas letak Kecamatan Banyumanik secara 

geografis dapat diuraikan sebagai berikut: 

Sebelah utara : Kecamatan Candisari 

Sebelah timur : Kecamatan Tembalang 

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

Sebelah barat : Kecamatan Gunungpati 

SMP Negeri 12 Semarang letaknya cukup strategis karena dekat 

dengan jalan utama kecamatan sehingga mudah dijangkau. Disekitar 

sekolah juga dekat dengan kantor-kantor pemerintahan seperti kantor 

kelurahan Srondol wetan dan Rumah sakit sehingga kawasan ini cukup 

ramai.  

2. Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 12 Semarang 

Sarana yang terdapat di sekolah cukup lengkap diantaranya 21 

ruang kelas yang terdiri dari 7 kelas VII A sampai VII G, 7 kelas 
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VIII A sampai VIII G, 7 kelas IX A sampai IX G. Sarana lainnya 

seperti: Perpustakaan mempunyai cukup banyak koleksi buku 

pelajaran dan buku-buku umum, laboratorium IPA, ruang serbaguna, 

ruang TIK, ruang guru, ruang BK, ruang TU, mushola, UKS, 

koperasi, lapangan basket yang kesemua itu masih dalam keadaan 

baik dan layak untuk digunakan. Selain itu juga terdapat kebun 

sekolah dan taman yang digunakan siswa untuk praktek kegiatan 

lingkungan. Kesemua itu menjadi daya dukung proses belajar dan 

mengajar. 

 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis deskripsi frekuensi untuk 

menguji dan mencari jawaban dari tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui bagaimana aktivitas belajar siswa dalam metode diskusi pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 12 Semarang. Untuk 

data validitas instrumen diperoleh dari uji coba observasi yang dilakukan 

selama dua kali observasi dan diperoleh keterangan bahwa rxy > rtabel dan ini 

menunjukan bahwa instrumen observasi ini valid. Instrumen observasi 

dalam penelitian  ini terdiri dari empat sub variabel, yaitu aktivitas 

berbicara, aktivitas mendengarkan, aktivitas menulis dan aktivitas mental. 

Berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing sub variabel tersebut. 
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1. Aktivitas Belajar Siswa 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

pada penerapan metode diskusi di SMP Negeri 12 Semarang, maka data 

yang diperoleh dari hasil observasi dianalisis menggunakan analisis 

frekuensi. Analisis frekuensi dimaksudkan untuk mengetahui gambaran 

tentang aktivitas belajar siswa secara rinci. Aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS pada penerapan metode diskusi diukur menggunakan 

observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat 

aktivitas siswa pada pembelajaran IPS Secara umum masih dalam 

kategori rendah, hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor yang menunjukan 

jumlah 25,8. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Aktivitas belajar siswa   

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Sangat tinggi 1 0,9 

2 Tinggi 39 34,5 

3 Rendah 67 59,3 

4 Sangat rendah 6 5,3 

Jumlah 113 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2009 
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Gambar 1. Aktivitas belajar siswa dalam metode diskusi 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa 0,9% siswa 

memiliki aktivitas yang sangat tinggi dan 34,5% memiliki aktivitas yang 

tinggi, namun masih ada 59,3% siswa yang memiliki aktivitas yang 

rendah dan 5,3% dalam kategori sangat rendah. 

a. Aktivitas Berbicara 

   Aktivitas berbicara dapat dilihat dari kemampuan siswa 

dalam  bertanya, menjawab pertanyaan, menyatakan pendapat dan 

memberi saran. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukan bahwa 

aktivitas berbicara siswa masih rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 

 

 

Diagram Distribusi Frekuensi Aktivitas
belajar siswa 

Sangat tinggi Tinggi Rendah Sangat rendah 

0,9% 34,5% 59,3% 5,3% 
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 Tabel 5. Distribusi Frekuensi Aktivitas Berbicara Siswa 

  

 

 

 

 

 Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2009 

   Nampak dari tabel di atas, mayoritas siswa 24,8% memiliki 

aktivitas berbicara yang sangat rendah, sebanyak 52,2% siswa 

tergolong rendah, hanya 23% yang memiliki aktivitas berbicara 

tinggi dan 0% dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukan 

bahwa rata-rata siswa kurang mampu mengajukan pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan sesuai topik bahasan secara tepat, siswa juga 

kurang mampu untuk menyatakan pendapatnya, mereka masih ragu-

ragu untuk berbicara walaupun ada sebagian siswa yang sudah 

menyatakan pendapatnya. Siswa juga belum lancar dalam memberi 

saran atas jawaban teman. Dari data yang ada rendahnya aktivitas 

berbicara ini terutama dalam hal kemampuan siswa untuk bertanya 

dan memberikan saran.  Dari hasil perhitungan yang ada tentang sub 

variabel aktivitas berbicara terlampir nilai skor rata-rata sebesar 8,36. 

Dengan kriteria yang ada maka secara umum dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas berbicara siswa masih tergolong rendah.  

No Kategori f % 

1 Sangat tinggi 0 0,0 

2 Tinggi 26 23,0 

3 Rendah 59 52,2 

4 Sangat rendah 28 24,8 

Jumlah 113 100 
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  Gambar 2. Aktivitas berbicara siswa dalam metode diskusi 

 

b. Aktivitas Mendengarkan 

   Aktivitas mendengarkan terdiri dari berbagai indikator 

antara lain: mendengarkan pendapat teman, mendengarkan 

penjelasan teman, dan mendengarkan pertanyaan teman. Berdasarkan 

hasil pengamatan yang dilakukan menunjukan bahwa siswa cukup 

serius mendengarkan baik pendapat, penjelasan maupun pertanyaan 

dari teman lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Tabel 6. Distribusi Frekuensi Aktivitas Mendengarkan  

 

  

 

 

 

No Kategori f % 

1 Sangat tinggi 13 11,5 

2 Tinggi 65 57,5 

3 Rendah 35 31,0 

4 Sangat rendah 0 0,0 

Jumlah 113 100 

Aktivitas Berbicara

Sangat tinggi

0% Tinggi

23%

Rendah

52%

Sangat rendah
25%
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    Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2009 

   Berdasarkan data di atas, sebanyak 0% siswa memiliki 

aktivitas mendengarkan dalam kategori sangat rendah dan 31% 

dalam kategori rendah. Meskipun demikian ada 57,5% siswa berada 

dalam kategori tinggi dan 11,5% berada dalam kategori sangat 

tinggi. Hal ini menunjukan bahwa banyak siswa yang serius 

mendengarkan baik pendapat, pertanyaan maupun pernyataan teman 

yang lain. Banyak juga siswa yang mendengarkan pendapat teman 

dengan responsif dan tidak menyalahkan pendapat temannya dan ada 

juga yang memberikan balikan atau feedback mengenai pendapat 

teman yang masih kurang lengkap. Dari hasil perhitungan yang ada 

tentang sub variabel aktivitas mendengarkan terlampir nilai skor rata-

rata sebesar 8,19. Dengan kriteria yang ada maka secara umum dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas mendengarkan siswa tergolong tinggi.  

  

  Gambar 3. Aktivitas mendengarkan siswa dalam metode diskusi 

Aktivitas Mendengarkan

Tinggi

 57% 

Rendah

31%

Sangat rendah
0% Sangat tinggi

12%
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c. Aktivitas Menulis 

  Aktivitas menulis dapat dikategorikan dalam dua indikator yaitu 

menulis laporan hasil diskusi dan menulis kesimpulan akhir kegiatan. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi diperoleh 

gambaran bahwa mayoritas keterampilan siswa dalam menulis baik 

menulis laporan maupun kesimpulan akhir kegiatan masih rendah. 

Hal ini terkait dengan isi laporan siswa yang masih menggunakan 

bahasa yang sulit dipahami dan banyak yang dari pembahasan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 7. Distribusi Frekuensi Aktivitas Menulis Siswa  
 

 

 

 
  

   
 
                       Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2009 

 
  Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat ada 35,4% dalam kategori 

sangat rendah  dan 52,2% dalam kategori rendah, hanya 9,7 % yang 

tergolong tinggi dan 2,7% dalam kategori sangat tinggi. Dari data 

tersebut menunjukan bahwa mayoritas siswa kurang inovatif dalam 

menulis laporan diskusi, mayoritas siswa hanya menulis laporan 

secara asal-asalan bahkan ada juga yang laporannya acak-acakan 

bahkan sebagian besar siswa tidak menulis kesimpulan akhir 

No Kategori f % 

1 Sangat tinggi 3 2,7 

2 Tinggi 11 9,7 

3 Rendah 59 52,2 

4 Sangat rendah 40 35,4 

Jumlah 113 100 
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kegiatan. Dari hasil perhitungan yang ada tentang sub variabel 

aktivitas menulis laporan terlampir nilai skor rata-rata sebesar 4,11. 

Dengan kriteria yang ada maka secara umum dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas menulis siswa masih tergolong rendah. 

 

Aktivitas Menulis

Rendah
52%

Sangat rendah
35%

Tinggi
10%

Sangat tinggi
3%

 

  Gambar 4. Aktivitas Menulis siswa dalam metode diskusi 

 

d. Aktivitas Mental 

  Aktivitas mental terdiri dari dua indikator yaitu keegoisan siswa 

dan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. Dari data 

observasi dapat dilihat bahwa siswa tidak egois serta mau 

menghargai teman yang lain hanya saja mereka kurang berani untuk 

mengemukakan pendapatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut 
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     Tabel 8. Distribusi Frekuensi Aktivitas Mental 

  

 

 

 

 

 

   

    Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2009 

 

  Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa 8,8% siswa dalam 

kategori sangat rendah dan 44,2% dalam kategori rendah, 34,5% 

dalam kategori tinggi serta 12,4% dalam kategori sangat tinggi. Dari 

data di atas dapat dilihat antara siswa yang mempunyai frekuensi 

yang tinggi dengan yang rendah jumlahnya hampir sama, hal ini 

menunjukan bahwa aktivitas mental siswa merata. Mereka tidak 

terlalu egois tetapi mereka juga belum sepenuhnya berani untuk 

mengemukakan pendapatnya. Kategori aktivitas mental ini tergolong 

seimbang. Dari hasil perhitungan yang ada tentang sub variabel 

aktivitas mental terlampir nilai skor rata-rata sebesar 5,15. Dengan 

kriteria yang ada maka secara umum dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas menulis siswa tergolong tinggi. 

No Kategori f % 

1 Sangat tinggi 14 12,4 

2 Tinggi 39 34,5 

3 Rendah 50 44,2 

4 Sangat rendah 10 8,8 

Jumlah 113 100 
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  Gambar 5. Aktivitas Mental Siswa 

 

C. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas siswa SMP Negeri 12 

Semarang memiliki aktivitas belajar dalam metode diskusi pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang tergolong rendah dengan skor 

rata – rata 25,81.  terbukti 5,3% siswa memiliki aktivitas yang sangat 

rendah, yang tergolong rendah mencapai 59,3 % selebihnya 34,5 % 

memiliki aktivitas belajar yang tinggi dan 0,9 % dalam kategori sangat 

tinggi. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas berbicara dan aktivitas menulis 

yang cukup rendah walaupun mereka serius dalam mendengarkan dan 

memiliki aktivitas mental yang cukup baik.  Siswa masih ragu dalam 

berbicara, ada yang pendapatnya benar tetapi kurang bisa menyampaikannya 

dan sulit dipahami, ada juga yang ingin berpendapat atau bertanya tetapi 

mereka malu dan diam saja. 

Aktivitas Mental

Sangat tinggi
    12%

Tinggi 

 35%

Rendah

44%

Sangat rendah

9% 
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Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menggunakan metode 

diskusi rata – rata skor aktivitas berbicara siswa mencapai 8,36 dalam 

kategori rendah. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata siswa kurang mampu 

mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan sesuai topik bahasan 

secara tepat, siswa juga kurang mampu untuk menyatakan pendapatnya, 

mereka masih ragu-ragu untuk berbicara walaupun ada sebagian siswa yang 

sudah menyatakan pendapatnya. Siswa juga belum lancar dalam memberi 

saran atas jawaban teman. Aktivitas berbicara tergolong rendah walaupun 

beberapa siswa sudah memiliki ketrampilan berbicara atau menyatakan 

pendapat.  

Metode diskusi belum sepenuhnya mampu memotivasi dan 

membangkitkan aktivitas siswa dan kualitas pelaksanaan belum secara 

optimal terlaksana. Di satu sisi, apabila metode diskusi dapat dilaksanakan 

dengan baik akan dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk selalu aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 

sumaatmadja (1997:74) menyatakan bahwa dengan metode diskusi dapat 

membangkitkan motivasi dan kreativitas berpikir serta keterlibatan dalam 

proses. Melalui metode diskusi, anak mendapat pengalaman dan latihan 

mengungkapkan diri secara lisan dan berkomunikasi dengan orang lain 

dalam menghadapi suatu masalah. Diskusi memungkinkan pengembangan 

penalaran, pemikiran kritis dan kreatif serta kemampuan memberikan 

pertimbangan dan penilaian (Munandar, 1992:84). 
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Ada bermacam- macam faktor penghambat di dalam usaha mencapai 

tujuan belajar lewat forum diskusi, baik yang ada pada pihak siswa maupun 

materi ( bahan ) yang didiskusikan . 

Faktor- faktor penghambat dari pihak siswa sudah jelas karena 

mereka memang sedang belajar dan latar belakang mereka berbeda- beda. 

Tugas guru adalah membimbing mereka melalui berbagai macam peranan 

seperti, guru sebagai ahli, sebagai pengawas, sebagai penghubung 

kemasyarakatan, dan sebagai pendorong. Namun hendaknya guru 

membatasi diri dari kebiasaan atau kecenderungan terlalu sering 

mencampuri proses pemikiran atau percakapan siswa. Hendaknya guru tidak 

tergesa- gesa memberikan jawaban atau pemecahan masalah sebelum siswa 

mencoba mencari dan menemukan sendiri. 

Kecuali siswa yang perlu mendapatkan perhatian guru adalah materi 

atau bahan yang akan didiskusikan dan tugas apa yang harus dilakukan oleh 

tiap kelompok dan anggotanya. Dalam hal ini maka informasi tentang materi 

dan tugas yang harus dilaksanakan siswa harus jelas. 

Hambatan lain di dalam diskusi adalah bahwa setiap orang 

menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan. Sikap seperti 

ini justru menghalangi jalan menuju terjadinya perubahan sikap pada diri 

siswa. Perubahan sikap yang dimaksud antara lain adalah agar setiap siswa  
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mau mendengarkan pendapat orang lain, sensitif dan kritis terhadap 

pendapat yang berbeda. 

 

                    Gambar. Siswa sedang diskusi materi pelajaran 

Seperti terlihat dalam gambar di atas, mayoritas siswa aktif 

berdiskusi materi pelajaran, meskipun hanya beberapa siswa yang 

mempunyai aktivitas tinggi yang mampu menyatakan pendapatnya, berani 

mengajukan pertanyaan, mampu menjawab pertanyaan dan memberi saran. 

 

      Gambar. Siswa sedang mengajukan pertanyaan 
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Gambar. Siswa sedang menyatakan pendapat 

 

Gambar. Siswa sedang menjawab pertanyaan 

 

Gambar. Siswa sedang memberikan saran 
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 Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa siswa yang 

sudah aktif untuk bertanya, menjawab pertanyaan, menyatakan pendapat, 

bahkan ada yang memberikan sarannya. Siswa yang aktif juga terlihat dalam 

kelancaran di dalam berpendapat, bertanya serta keberanian dalam diskusi, 

tanya jawab serta dalam mempresentasikan hasil diskusi. Sebagian besar 

siswa sudah mampu untuk ikut berpartisipasi dalam proses diskusi.  

Penyebaran berpartisipasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Mencoba memancing urunan siswa yang enggan berpartisipasi dengan 

mengajukan pertanyaan- pertanyaan langsung secara bijaksana. 

2. Mencegah pembicaraan yang serentak, dengan memberikan kesempatan 

pada yang pendiam terlebih dahulu. 

3. Mencegah secara bijaksana siswa yang suka memonopoli pembicaraan. 

4. Mendorong siswa untuk menghormati urunan temannya, sehingga 

interaksi siswa dapat ditingkatkan. 

5. Meminta persetujuan siswa untuk melanjutkan diskusi dengan mengambil 

salah satu pendapat atau jalan tengah yang dianggap sesuai oleh guru. 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukan bahwa rata-rata 

aktivitas mendengarkan tergolong tinggi dengan perolehan skor rata-rata 

8,19. Hal ini menunjukan bahwa banyak siswa yang serius mendengarkan 

baik pendapat, pertanyaan maupun pernyataan teman yang lain. Banyak juga 

siswa yang mendengarkan pendapat teman dengan responsif dan tidak 

menyalahkan pendapat temannya dan ada juga yang memberikan balikan 

atau feedback mengenai pendapat teman yang masih kurang lengkap.Tetapi 
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ada juga sebagian siswa yang masih sering berbicara sendiri atau belum 

serius mendengarkan pada saat temannya sedang berpendapat, mengajukan 

pertanyaan maupun sedang menjelaskan. 

Secara umum aktivitas menulis siswa masih tergolong rendah 

dengan perolehan skor rata-rata 4,11. Hal ini menunjukan bahwa banyak 

siswa yang belum mampu untuk menuliskan hasil diskusi dengan bahasa 

yang mudah dimengerti, intisarinya belum jelas dan tidak ada rekomendasi. 

Sebagian besar siswa hanya menuliskan hasil diskusi secara acak-acakan 

dan menggunakan bahasa yang kadang sulit dimengerti, ada juga yang 

menuliskan laporan diskusinya terlalu banyak dan sulit untuk dipahami 

bahkan ada juga yang menuliskan laporannya menyimpang dari 

pembahasan. Dalam menuliskan kesimpulan akhir, masih banyak siswa 

yang masig salah dalam artian kesimpulan yang dibuat terkadang tidak 

terkait dengan hasil  pembahasan, tidak berisi tentang intisari hasil diskusi. 

Ada juga yang tidak menuliskan kesimpulannya. 

 

Gambar. Siswa sedang menulis laporan 
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Secara umum aktivitas mental siswa tergolong tinggi dengan 

perolehan skor rata-rata 5,15. Hal ini menunjukan bahwa rata – rata siswa 

tidak egois selama diskusi berlangsung dan banyak siswa yang berani 

mengemukakan pendapatnya. 

 

Gambar. Keberanian siswa mengemukakan pendapat 

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa beberapa siswa yang 

aktif lebih berani dalam mengemukakan pendapatnya tanpa harus ditunjuk 

untuk berpendapat. Kondisi ini akibat dari pembelajaran yang dilakukan 

tidak sebatas ceramah, namun menggunakan metode lainnya seperti diskusi. 

Di dalam diskusi ada interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, 

saling tukar menukar pangalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat 

juga terjadi semuanya aktif dan tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. 

Sesungguhnya sistem diskusi merupakan sentral untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang positif. Diskusi membantu menetapkan pola 

partisipasi dan secara konsekuen, memiliki dampak besar terhadap 

manajemen kelas. Pembicaraan antara guru dan para siswanya menjadikan 
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banyak ikatan sosial sehingga kelas menjadi hidup. Arends, (1997) disadur 

Tjokrodihardjo, ( Trianto, 2007 :119-120 ). 

Dalam belajar ilmu sosial ada berbagai macam faktor yang 

mendukung hasil belajar yang optimal, salah satu diantaranya adalah 

aktivitas belajar siswa. Proses belajar siswa dikatakan berhasil apabila siswa 

tersebut mempunyai hasil belajar yang optimal. Dalam proses belajar, 

aktivitas memegang peranan yang penting. Pengalaman belajar akan 

diperoleh jika peserta didik itu melakukan aktivitas sendiri.Untuk 

memproses dan mengolah perolehan belajarnya secara efektif, pembelajar 

dituntut untuk aktif secara fisik, intelektual dan emosional. Dengan 

demikian, belajar yang berhasil pasti melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis.Dari uraian di atas maka sangatlah jelas bahwa 

aktifitas sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar karena pada 

prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku, sehingga 

harus ada kegiatan yang dilakukan.Selain itu dikatakan juga bahwa aktifitas 

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam proses interaksi 

belajar mengajar (Sardiman, 2005 :95).  

Montessori dalam Sardiman (2005 : 96) menegaskan bahwa peserta 

didik memiliki tenaga-tenaga untuk berkembang sendiri, membentuk 

sendiri. Pendidik akan berperan sebagai pembimbing dan mengamati 

bagaimana perkembangan anak didiknya. Pernyataan Montessori ini 

memberikan petunjuk bahwa yang lebih banyak melakukan aktivitas di 

dalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri, sedang pendidik 
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memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan 

diperbuat oleh peserta didik. Dengan mengemukakan beberapa pandangan 

dari berbagai ahli tersebut di atas, jelas bahwa dalam kegiatan belajar, 

subjek didik harus aktif. Kadar tingginya keaktifan belajar dapat dilihat dari 

aktifnya peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dan kadar 

aktivitas yang tinggi akan memberikan dampak yang baik terhadap 

berlangsungnya proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

bahwa aktivitas belajar siswa dalam metode diskusi pada pembelajaran ilmu 

pengetahuan sosial di SMP Negeri 12 Semarang secara umum tergolong 

rendah, hal ini dapat dilihat dari pencapaian skor rata – rata sebesar 25,8, 

berdasarkan kriteria yang ada, skor ini tergolong dalam kategori rendah. 

Rendahnya aktivitas belajar ini ditunjukan dari rendahnya aktivitas berbicara 

dan aktivitas menulis siswa, meskipun aktivitas mendengarkan dan aktivitas 

mental siswa tergolong baik. 

 

B. Saran 

1. Melihat bahwa aktivitas belajar siswa dengan metode diskusi pada 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 12 Semarang masih 

rendah, terutama aktivitas berbicara dan menulisnya maka disarankan 

kepada guru untuk memberikan peluang atau kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk bertanya dan berpendapat. Guru juga harus mampu 

mengajarkan kepada siswa bagaimana menulis laporan hasil diskusi 

dengan benar. 

2. Mengingat bahwa mayoritas aktivitas belajar siswa tergolong rendah maka 

disarankan dalam diskusi hendaknya guru menciptakan suasana yang baik 
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dan tidak menegangakan, dan guru harus mampu mendorong siswa untuk 

lebih aktif dan berani mengemukakan pendapatnya dalam diskusi. 
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KISI – KISI INSTRUMENT 

LEMBAR OBSERVASI 

 
No Variabel Sub Variabel Indikator No 

Item 

1 Aktivitas 

belajar siswa 

a. Aktivitas 

berbicara 

 

 

 

b. Aktivitas 

mendengarkan 

 

 

 

 

 

c. Aktivitas menulis 

 

 

 

 

d. Aktivitas Mental 

1) Menyatakan Pendapat 

2) Bertanya 

3) Menjawab pertanyaan 

4) Memberi saran 

 

2) Mendengarkan pendapat 

teman 

3) Mendengarkan penjelasan 

teman 

4) Mendengarkan pertanyaan 

teman 

 

1) Menulis laporan hasil 

diskusi 

2) Menulis kesimpulan akhir 

kegiatan 

 

1) Keegoisan siswa 

2) Keberanian siswa 

mengemukakan pendapat 

 

1,2,3,4 

 
 
 
 
 
 
5,6,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,9 
 
 
 
 
 
 
10,11 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Langkah- langkah yang diambil dalm menyusun instrument penelitian adalah 

sebagai berikut:  

a. Tahap persiapan  

 Pada tahap persiapan yaitu membuat kisi- kisi instrumen dan pedoman 

observasi 

b. Tahap pelaksanaan uji coba 

Instrumen diujicobakan oleh dua orang observer pada saat siswa melakukan 

kegiatan belajar mengajar dikelas. 

c. Tahap skoring 

Tahap ini dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis data uji coba 

instrumen. Caranya yaitu dengan memberikan skor terhadap pengamatan oleh 

observer sesuai panduan pengamatan. Kriteria pemberian skor yaitu: 

Untuk hasil observasi kriteria sangat tinggi diberi skor 4 

Untuk hasil observasi kriteria tinggi diberi skor 3 

Untuk hasil observasi kriteria rendah diberi skor 2 

Untuk hasil observasi kriteria sangat rendah diberi skor 1 

Sebagai contoh dalam indikator ” menyatakan pendapat” jika hasil 

pengamatan: 

Sangat tinggi maka diberi skor 4 

Tinggi maka diberi skor 3 

Rendah maka diberi skor 2 

Sangat rendah maka diberi skor 1   

d. Panduan observasi 

Kriteria penilaian lembar observasi aktivitas belajar siswa dalam metode 

diskusi pada pembelajaran IPS ( selama tiga kali pertemuan). 

1. Aktivitas Berbicara  

a. Menyatakan pendapat 

ST :  Siswa menyatakan pendapat secara sistematis, kontekstual,   dan 

dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. 
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T    : Siswa menyatakan pendapat secara sistematis, kontekstual, tetapi 

kurang bisa dipahami. 

R   :  Siswa menyatakan pendapat tetapi tidak kontekstual dan tidak 

bisa dipahami.  

SR :  Siswa tidak bisa menyatakan pendapat. 

 

b. Bertanya 

ST :  Siswa selalu bertanya secara jelas dan penuh kreativitas. 

T :  Siswa bertanya dengan jelas hanya dua kali. 

R :  Siswa bertanya dengan jelas hanya satu kali. 

SR :  Siswa tidak mampu bertanya dengan jelas. 

 

c. Menjawab pertanyaan  

ST :  Siswa menjawab pertanyaan dengan logis, sistematis dan 

inovatif. 

T    :  Siswa menjawab pertanyaan dengan logis, sistematis tetapi 

kurang inovatif 

R   :  Siswa menjawab pertanyaan dengan logis, tetapi kurang 

sistematis dan inovatif. 

SR :  Siswa tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik. 

 

d. Memberi saran 

ST : Siswa selalu memberikan saran untuk membangun konsep dan 

mengacu dari hasil bahasan diskusi. 

T : Siswa memberikan saran hanya dua kali.  

R : Siswa memberikan saran hanya satu kali. 

SR : Siswa tidak mampu memberikan saran. 

 

2. Aktivitas Mendengarkan 

a. Mendengarkan pendapat teman 
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ST : Siswa selalu mendengarkan pendapat teman dengan responsif dan 

tidak menyalahkan pendapat teman 

T   :  Siswa mendengarkan pendapat teman kurang responsif tetapi 

tidak menyalahkan pendapat teman 

R   :  Siswa mendengarkan pendapat teman dengan tidak responsif. 

SR :  Siswa selalu menyalahkan pendapat teman. 

 

b. Mendengarkan penjelasan teman 

ST : Siswa selalu mendengarkan dan menanggapi penjelasan teman. 

T : Siswa mendengarkan penjelasan teman tanpa menanggapinya. 

R : Siswa mendengarkan penjelasan teman sambil bercanda dan tidak 

serius. 

SR : Siswa tidak mendengarkan penjelasan teman 

 

c. Mendengarkan pertanyaan teman 

ST : Siswa mendengarkan pertanyaan teman dengan serius. 

T : Siswa mendengarkan pertanyaan teman  kurang serius. 

R : Siswa mendengarkan pertanyaan teman dengan tidak serius. 

SR : Siswa tidak mendengarkan pertanyaan teman. 

 

3. Aktivitas Menulis 

a. Menulis laporan hasil diskusi 

ST : Siswa menulis laporan diskusi dengan gaya bahasa yang mudah 

dipahami, ada rekomendasi, dan intisarinya lengkap 

T     :   Siswa menulis laporan diskusi dengan gaya bahasa yang mudah 

dipahami, ada rekomendasi, tetapi intisarinya kurang lengkap. 

R    :   Siswa  menulis laporan diskusi dengan jelas, tetapi tidak ada 

rekomendasi dan intisarinya tidak lengkap. 

SR  :  Siswa menulis laporan diskusi dengan gaya bahasa yang tidak 

jelas, tidak ada rekomendasi, dan intisarinya tidak lengkap. 
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b. Menulis kesimpulan akhir kegiatan 

 ST : Siswa menulis kesimpulan terkait hasil pembahasan, berisi 

tentang   intisari hasil diskusi, dan merupakan hasil 

rekomendasi. 

 T  : Siswa menulis kesimpulan terkait hasil pembahasan, berisi 

tentang intisari hasil diskusi tetapi bukan hasil rekomendasi. 

 R  :  Siswa menulis kesimpulan tertait hasil pembahasan tetapi bukan 

intisari  hasil diskusi dan bukan hasil rekomendasi. 

 SR: Siswa menulis kesimpulan tidak terkait hasil pembahasan dan 

bukan intisari hasil diskusi. 

 

4. Aktivitas Mental 

a. Keegoisan siswa 

ST  : Siswa tidak egois, dan saling membantu jika ada kesulitan dalam 

diskusi dan selalu menghargai teman lain. 

T    : Siswa tidak egois, saling membantu jika ada kesulitan tetapi 

kurang bisa menghargai teman lain  

R  : Siswa sedikit egois dan tidak menghargai teman lain. 

SR  : Siswa sangat egois dan tidak mau menghargai teman lain. 

 

b. Keberanian siswa mengemukakan pendapat 

ST    : Siswa selalu berani mengemukakan pendapat dengan lancar dan 

mudah dipahami. 

T      :  Siswa berani mengemukakan pendapat dengan lancar tetapi 

kurang bisa dipahami. 

R     :  Siswa kurang berani mengemukakan pendapatnya dan ragu-

ragu. 

SR   :  Siswa tidak berani mengemukakan pendapatnya. 
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LEMBAR OBSERVASI 
Nama  :  

NIS : 

Kelas : 

No Indikator- indikator yang diamati 
Skala Skor 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Menyatakan pendapat 

Bertanya 

Menjawab pertanyaan 

Memberi saran 

Mendengarkan pendapat teman 

Mendengarkan penjelasan teman 

Mendengarkan pertanyaan teman 

Menulis laporan hasil diskusi 

Menulis kesimpulan akhir kegiatan 

Keegoisan siswa 

Keberanian siswa mengemukakan 

pendapat 

    

 

Keterangan skala skor: 

1 = Sangat rendah 

2 = Rendah 

3 = Tinggi 

4 = Sangat tinggi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

 Nama Sekolah  : SMP Negeri 12 Semarang  

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  : VII / 1 

 Standar Kompetensi : 1. Memahami lingkungan kehidupan manusia  

 Kompetensi Dasar : 1.1. Mendiskripsikan keragaman bentuk muka 

bumi, proses pembentukan  dan dampaknya 

terhadap kehidupan  

 Indikator   : -     Mendeskripsikan proses alam endogen yang  

                 menyebabkan terjadinya berbagai bentukan di 

                    permukaan bumi  

- Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab  

                                                        terjadinya gempa bumi dan akibat yang  

                                                        ditimbulkan  

- Mendeskripsikan erosi dan faktor-faktor  

                                                        penyebab dan dampaknya 

-  Memberikan contoh bentukan yang dihasilkan 

                                                         oleh proses sedimentasi 

- Mengidentifikasi dampak positif dan negatif 

dari tenaga endogen dan eksogen bagi 

kehidupan serta upaya penanggulangannya  

  Alokasi Waktu  :  6 jam pelajaran( 3 x pertemuan ) 

 

A.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

      Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

1. Menjelaskan proses alam endogen yang menyebabkan terjadinya bentuk 

muka bumi 

2. Menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi dan akibat 

yang ditimbulkan 
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3. Menyebutkan faktor penyebab erosi dan dampak erosi 

4. Memberikan contoh bentukan yang dihasilkan oleh proses sedimentasi 

5. Menjelaskan dampak positif dan negatif dari tenaga endogen dan eksogen 

 

B.  MATERI  PEMBELAJARAN  

1. Proses alam endogen terhadap pembentukan muka bumi 

2. Faktor penyebab terjadinya gempa bumi 

3. Faktor penyebab terjadinya erosi 

4. Hasil bentukan dari proses sedimentasi 

5. Dampak positif dan negatif dari tenaga endogen dan eksogen 

 

C.  METODE PEMBELAJARAN   

 1.   Ceramah bervariasi 

 2.   Diskusi 

 3.   Tanya jawab 

 4.   Observasi / pengamatan 

 

D.  LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

  1.  Pertemuan I  

 a.  Pendahuluan 

              - Apersepsi  :    Sebutkan nama gunung api yang pernah kalian lihat 

      - Motivasi :    - Mengapa di dunia ini sering terjadi gempa bumi? 

                                         - Apa akibatnya jika terjadi gempa bumi ? 

 

 b.  Kegiatan Inti 

      -    Salah satu siswa disuruh menjelaskan proses alam endogen yang 

menyebabkan 

                      terjadinya berbagai bentukan di permukaan bumi 

      -    Siswa dibagi menjadi 2 kelompok  
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            -   Kelompok I   : diberi tugas memberikan contoh faktor penyebab 

terjadinya      bumi   muka bumi yang berasal dari 

luar / eksogen  

           Kelompok II  : Memberikan contoh penyebab terjadinya bentukan 

muka bumi yang  berasal dari dalam / endogen 

     -     Setiap kelompok membuat hasil laporan dari diskusi kelompok 

     -  Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan dan 

kelompok lain  memberikan tanggapan  

     -     Tanya jawab tentang perbedaan faktor endogen dan eksogen 

 

      c. Penutup  

    -  Penilaian 

 -  Refleksi  : Siswa mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

dan dibahas pertemuan yang akan datang  

 

    2.  Pertemuan II 

      a. Pendahuluan 

                 -  Apersepsi :   Guru menanyakan apakah disekitar tempat tinggal siswa 

ada sungai  yang mengalir. 

             -  Motivasi  :     Guru menunjukkan gambar muara sungai yang 

mengendapkan lumpur untuk diamati oleh siswa. 

  

         b. Kegiatan Inti 

       -   Kelas dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri 

dari 5 – 6 siswa 

       - Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati bentuk-bentuk erosi 

yang  disebabkan oleh air dan angin 

      -    Kelompok I dan III mendiskusikan faktor penyebab terjadinya erosi 

       -  Kelompok II dan IV mendiskusikan pengaruh erosi terhadap 

perubahan bentuk muka bumi    

       -   Setelah melakukan diskusi, hasil kerja kelompok di presentasikan 
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       -  Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain 

memberikan tanggapan  

      -  Setelah mendapatkan tanggapan, selanjutnya melakukaan 

penyempurnaan hasil kerja kelompok. 

     c. Penutup 

  -  Penilaian 

  -  Refleksi : Siswa telah dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya 

erosi dan    

                                     perubahan bentuk muka bumi 

 

        3.  Pertemuan III 

          a. Pendahuluan 

              - Apersepsi           :  Siswa diminta menyebutkan akibat dari erosi 

terhadap muka bumi 

       - Motivasi            :  Guru menampilkan gambar gunung meletus dan 

gempa bumi  

  

          b. Kegiatan Inti 

-   Kelas dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri 

dari 5 – 6 siswa 

-   Setiap kelompok menerima tugas dari guru tentang dampak 

bentukan muka bumi karena tenaga endogen dan eksogen  

-   Setiap kelompok mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru  

-   Setelah melakukan diskusi, hasil kerja kelompok di presentasikan 

-   Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain 

memberikan tanggapan  

-    Setelah mendapatkan tanggapan, selanjutnya melakukaan 

penyempurnaan hasil kerja kelompok 

       c. Penutup 

    - Penilaian 
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               - Refleksi   : Siswa telah dapat menjelaskan dampak terjadi adanya 

pengaruh tenaga endogen dan eksogen di muka bumi 

 

E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN  

  1. Peta 

  2. Atlas 

  3. Globe 

  4. Kertas karton /HVS 

  5. Kertas penilaian Psikomotorik 

  6. Buku Geografi yang relevan  

 

 F.  PENILAIAN 

      1. Teknik Penilaian 

  a. Tes Tertulis 

  b. Tes untuk kerja 

      2. Bentuk Instrumen : 

  a. Tes Uraian 

  b. Tes Identifikasi 

     c. Uji petik kerja produk 

     3. Soal /Instrumen : 

  Tes Uraian : 

  (1). Apakah yang dimaksud dengan tenaga geologi dan berikan 

contohnya!  

  (2). Sebutkan tipe gunung api yang banyak terdapat di Indonesia 

  (3). Buuatlah peta jalur gempa bumi yang ada di Indonesia 

  (4). Berikan 2 contoh jenis batuan sedimen ! 

   (5). Jelaskan proses pelapukan biologis ! 

   (6). Jelaskan pengertian abrasi ! 

   (7). Berikan 2 contoh bentang alam hasil sedimentasi yang disebabakan 

oleh aliran air ! 

   (8). Jelaskan manfaat material vulkanik ! 
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   (9). Apakah yang dimaksud dengan intrusi magma ! 

        (10). Apakah yang dimaksud dengan ekstrusi magma !  

            

            

  

   Mengetahui:     Semarang,              2009 

  Kepala Sekolah    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

  Drs. Parlin, M.Ag    Dra. Prihati 

  NIP. 19570227198031006   NIP. 196503042005012003 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 12 Semarang 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester :  VII / I 

Standar Kompetensi :  Memahami usaha manusia memenuhi  kebutuhan. 

Kompetensi Dasar  : Mengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan motif dan 

prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari. 

Alokasi Waktu :   4 jam pelajaran ( 2 x pertemuan ) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah selesai mengikuti proses pembelajaran siswa diharapkan dapat : 



103 
 

 

1. Mendiskripsikan perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya 

yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Mendiskripsikan berbagai tindakan ekonomi rasional yang dilakukan 

manusia. 

3. Mendefinisikan pengertian motif dan prinsip ekonomi. 

4. Mengidentifikasi macam-macam motif dan prinsip ekonomi. 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pemanfaatan sumberdaya ekonomi 

2. Tindakan ekonomi 

3. Pengertian motif dan prinsip ekonomi 

4. Macam-macam motif dan prinsip ekonomi 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1.  Ceramah 

2.  Tanya Jawab bervariasi 

3.  Observasi 

4.  Diskusi 

5.  Penugasan 

D. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan 1 

a. Pendahuluan 

- Apersepsi : mengingatkan kembali tentang kelangkaan 

sumberdaya. 

- Motivasi   : Ditampilkan gambar-gambar berbagai tindakan 

ekonomi yang rasional. 

b .Kegiatan inti 

- Mengarahkan siswa untuk membaca buku sumber. 

- Guru membagi dalam kelompok maksimal 5 siswa setiap 

kelompok untuk berdiskusi tentang perilaku manusia dalam 

memanfaatkan sumberdaya yang terbatas. 
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- Tanya jawab tentang tindakan ekonomi rasional yang dilakukan 

manusia. 

- Menulis laporan diskusi dan kesimpulan akhir kegiatan 

c.    Penutup 

- Memberikan penguatan dari hasil tanya jawab maupun diskusi 

kelompok. 

- Memberikan tes. 

- Memberikan tugas rumah pada siswa. 

 

2. Pertemuan 2 

a.   Pendahuluan 

- Apersepsi  :   dialog tentang motif dan prinsip ekonomi. 

- Motivasi    :   ditampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan 

motif dan prinsip ekonomi. 

b.   Kegiatan inti 

- Guru membagi kelompok maksimal 5 siswa dalam satu kelompok 

dengan tugas membahas : 

1) Pengertian motif ekonomi 

2) Menyebutkan macam-macam motif ekonomi 

3) Pengertian prinsip ekonomi 

4) Menyebutkan macam-macam prinsip ekonomi 

- Mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 

- Melakukan penilaian dari hasil pengamatan pelaksanaan diskusi 

dan presentasi. 

c.   Penutup 

- Membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi. 

- Melakukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi diatas.  

E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Buku IPS yang relevan 

2. OHP   
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3. Buku ekonomi yang relevan 

4. Lingkungan masyarakat  

F. PENILAIAN 

1. Tes Tertulis  

2. Penugasan  

3. Observasi  

 

 

Semarang,            2009  

Mengetahui: 

Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran 

 

 

Drs. Parlin, M.Ag     Marhaenisme Sri A, S.Pd 

NIP.19570227198031006    NIP.196004121981112006  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

SMP/MTs  : ………………………. 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester : VII / 1 
Standar Kompetensi : 2. Memahami kehidupan sosial 

manusia  
Kompetensi Dasar : 1.1. Mendiskripsikan interaksi 
sebagai proses 
                                      sosial   
Indikator  : o Menjelaskan kaitan interaksi 

sosial dengan 
                                         proses sosial  

                     o Menjelaskan pengaruh interaksi 
sosial terhadap 
                                                                             keselarasan sosial      

Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran ( 2 x pertemuan ) 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
     Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajarfan, siswa dapat : 

1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial  
2. Menjelaskan pengertian proses sosial 
3. Menjelaskan kaitan interaksi sosial dan proses sosial dalam kehidupan 

sehari-hari dilingkungan terdekat 
4. Membedakan antara interaksi sosial dan proses sosial 
5. Menyebutkan pengaruh interaksi sosial terhadap keselarasan social 
 

B. MATERI  PEMBELAJARAN : 
 1.   Pengertian interaksi sosial  
 2.   Pengertian proses sosial 
 3.   Kaitan interaksi sosial dan proses sosial dalam kehidupan sehari-hari 
 4.   Perbedaan interaksi sosial dan proses sosial 
 5.   Pengaruh interaksi sosial terhadap keselarasan social 
 
C. METODE PEMBELAJARAN  : 
 1.   Ceramah bervariasi 
 2.   Diskusi 
 3.   Inquiry 
 4.   Tanya jawab 
 5.   Simulasi 
 6.   Observasi / pengamatan 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
     Pertemuan I : 
     a.  Pendahuluan 
            -  Apersepsi  : Siswa memilih kawan yang memiliki hobi berbeda 
    -  Motivasi : Ditampilkan gambar keluarga kecil  
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     b. Kegiatan Inti :  
   -    Siswa dibagi menjadi 2 kelompok 
   -    Kelompok I   :  Memperagakan interaksi dua arah melalui alat 
komunikasi  
         Kelompok II :  Memperagakan proses interaksi dengan cara berdialog 

- Setiap kelompok mbembuat hasil laporan dari diskusi kelompok 
- Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan dan 

kelompok lain memberikan tanggapan  
- Tanya jawab tentang perbedaan faktor endogen dan eksogen 

      c. Penutup : 
    -  Penilaian 
    -  Refleksi  : Siswa mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
dan dibahas 
                                      pertemuan yang akan datang  
   
     Pertemuan 2  : 
     a. Pendahuluan : 
   - Apersepsi : Contoh faaktor endogen dan eksogen 
   - Motivasi : Mmenceritakan tentang aktivitas gunung berapi akhir-
akhir ini 
     b. Kegiatan Inti : 
   -  Menjelaskan pengertiian diastropisme dan vulkanisme 
   -  Menjelaskan tipe-tipe gunung berapi 
     c. Penutup : 
   -  Penilaian 
   -  Refleksi : 
       - Siswa dapat mengungkapkan bentuk gunung menurut erupsinyai 
      
     Pertemuan 3 :   
     a. Pendahuluan  : 
   -  Apersepsi  : Memberikan contoh gunung tipe kerucut di Indonesia 
         -  Motivasi : Menjelaskan faktor penyebab terjadinya gempa bumi 
     b. Kegiatan Inti : 
  -  Mendeskripsikan faktor terjadinya gempa bumi 
  -  Menyebutkan akhibat gempa bumi 
  -  Menjelaskan jenis batuan berdasarkan proses pembentukannya    
     c.  Penutup : 
  -  Penilaian 
  -  Refleksi : Siswa telah mampu menjelaskan berbagai macam jenis 

batuan 
       
     Pertemuan 4 : 
     a. Pendahuluan : 
  - Apersepsi : Guru memberikan gambar tentang proses pelapukan 

kepada siswa 
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  - Motivasi : Menanyakan tentang materal yang dibawa air ketika 
terjadi banjir 

  
     b. Kegiatan Inti : 
  -  Kelas dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

5 – 6 siswa 
  -  Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati bentuk-bentuk 

pelapukan yang ada dilingkungan sekolah 
  -  Setiap kelompok mencatat proses pelapukan yang ada dilingkungan 

sekolah untuk di diskusikan 
  -  Setelah melakukan diskusi, hasil kerja kelompok di presentasikan 
  -  Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain 

memberikan tanggapan  
  -  Setelah mendapatkan tanggapan, selanjutnya melakukaan 

penyempurnaan hasil kerja  
                kelompok 
     c. Penutup 
  - Penilaian 
  - Refleksi : Siswa telah dapat membedakan berbagai jenis pelapukan 

berdasarkan  
                                     faktor penyebabnya 
 
 Pertemuan 5 : 
     a. Pendahuluan : 
  - Apersepsi : Guru menanyakan apakah disekitar tempat tinggal siswa 

ada sungai yang  
                                     mengalir 
  - Motivasi : Guru menunjukkan gambar muara sungai yang 

mengendapkan lumpur  
                                     untuk diamati oleh siswa 
  
     b. Kegiatan Inti : 
  -  Kelas dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

5 – 6 siswa 
  -  Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati bentuk-bentuk erosi 

yang disebabkan  
                oleh air dan angin 
  -  Kelompok I dan III mendiskusikan faktor penyebab terjadinya erosi 
  -  Kelompok II dan IV mendiskusikan pengaruh erosi terhadap perubahan 

bentuk muka  
                bumi    
  -  Setelah melakukan diskusi, hasil kerja kelompok di presentasikan 
  -  Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain 

memberikan tanggapan  
  -  Setelah mendapatkan tanggapan, selanjutnya melakukaan 

penyempurnaan hasil kerja  
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                kelompok 
     c. Penutup 
  - Penilaian 
  - Refleksi : Siswa telah dapat mjelaskan faktor penyebab terjadinya 

erosi dan  
                                     perubahan bentuk muka bumi 
 
 
Pertemuan 6 
     a. Pendahuluan : 
  - Apersepsi : Siswa diminta menyebutkan akibat dari erosi terhadap 

muka bumi 
  - Motivasi :  Guru menampilkan gambar gunung meletus dan gempa 

bumi  
  
     b. Kegiatan Inti : 
  -  Kelas dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

5 – 6 siswa 
  -  Setiap kelompok menerima tugas dari guru tentang dampak bentukan 

muka bumi  
                karena tenaga endogen dan eksogen  
  -  Setiap kelompok mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru  
  -  Setelah melakukan diskusi, hasil kerja kelompok di presentasikan 
  -  Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain 

memberikan tanggapan  
  -  Setelah mendapatkan tanggapan, selanjutnya melakukaan 

penyempurnaan hasil kerja  
                kelompok 
     c. Penutup 
  - Penilaian 
  - Refleksi : Siswa telah dapat menjelaskan dampak terjadi adanya 

pengaruh tenaga  
                                     endogen dan eksogen di muka bumi 
 
 E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN : 
      1. Peta 
      2. Atlas 
      3. Globe 
      4. Kertas karton /HVS 
      5. Kertas penilaian Psikomotorik 
      6.Maket bentukan muka bumi 
      7. Buku Geografi yang relevan  
 
 F. PENILAIAN : 
      1. Teknik Penilaian 
  a. Tes Tertulis 
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  b. Tes untuk kerja 
      2. Bentuk Instrumen : 
  a. Tes Uraian 
  b. Tes Identifikasi 
     c. Uji petik kerja produk 
     3. Soal /Instrumen : 
  Tes Uraian : 
  (1). Apakah yang dimaksud dengan tenaga geologi dan berikan 

contohnya!  
  (2). Sebutkan tipe gunung api yang banyak terdapat di Indonesia 
  (3). Buuatlah peta jalur gempa bumi yang ada di Indonesia 
  (4). Berikan 2 contoh jenis batuan sedimen ! 

   (5). Jelaskan proses pelapukan biologis ! 
   (6). Jelaskan pengertian abrasi ! 
   (7). Berikan 2 contoh bentang alam hasil sedimentasi yang disebabakan 
oleh aliran air ! 
   (8). Jelaskan manfaat material vulkanik ! 
   (9). Apakah yang dimaksud dengan intrusi magma ! 
       (10). Apakah yang dimaksud dengan ekstrusi magma !  
   Tes Identifikasi : 
   o  Carilah contoh batuan sedimen yang ada di sekitar tempat tinggalmu 
   Uji petik kerja produk : 
   o Membuat  maket bentukan muka bumi karena gerakan kerak 
bumi/diastropik. 
 
   
 

Mengetahui, 

Semarang, 

  Kepala Sekolah    Guru Mata Pelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SMP/MTs :  ………………………. 
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester :  VII / 2 
Standar Kompetensi :  4. Memahami usaha manusia untuk mengenali 

perkembangan lingkungannya 
Kompetensi Dasar :  4.1. Menggunakan peta, alas, dan globe untuk 

mendapatkan informasi keruangan 
Indikator :  o Membedakan peta, atlas, dan globe 
  o Mengidentifikasi jenis, bentuk, dan pemanfaatan peta 
  o Mengidentifikasi informasi geografi dari peta, atlas, 

dan globe 
  o Mengartiikan berbagai skala 
  o  Memperbesar dan memperkecil petadengan bantuan 

garis-garis koordinat 
Alokasi Waktu :  8 jam pelajaran ( 4 x pertemuan ) 
 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
     Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajarfan, siswa dapat : 

1. Mengidentifikasi perbedaan antara peta, atlas, dan globe 
2. Mengidentifikasi jenis-jenis peta 
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk peta 
4. Mengidentifikasi pemanfaatgan peta 
5. Mengartikan berbagai skala 
6. Menentukan letak suatu tempat dengan menggunakan garis lintang dan 

garis bujur 
7. Memperagakan gerak dan rotasi bumi menggunakan globe 
8. Mempergunakan indeks untuk mencari letak suatu tempat di atlas 
9. Memperbesar dan memperkecil peta dengan bantuan garis-garis koordinat 

B. MATERI  PEMBELAJARAN : 
 1.   Pengertian peta, atlas, dan globe 
 2.   Jenis-jenis ppeta  
   3.   Bentuk-bentuk peta 
 4.   Menentukan letak suatu tempat dengan menggunakan garis lintang dan 
garis bujur 
 5.   Memperagakan gerak dan rotasi bumi menggunakan globe 
 6.   Penggunaan indeks dan daftar isi pada atlas 
 7.   Skala peta 
 8.   Memperbesar dan memperkecil peta 

C. METODE PEMBELAJARAN  : 
 1.   Ceramah bervariasi 
 2.   Diskusi 
 3.   Inquiry 
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 4.   Tanya jawab 
 5.   Simulasi 
 6.   Observasi / pengamatan 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
     Pertemuan I : 
     a.  Pendahuluan 

-  Apersepsi  :  Tuliskan rute perjalanan dari rumah ke sekolah 
-  Motivasi :  -  Siswa diminta untuk saling tukar menukar tulisan 

tentang rute perjalanan tersebut dengan temannya, 
kemudian ditanya “  Mudah atau sukarkah kamu 
menentukan rumah temanmu dengan uraian rute 
perjalanan tersebut “ 

  -  Alat bantu apakah yang dapat memudahkan untuk 
menentukan rumah temanmu tersebut. 

 
    b. Kegiatan Inti :  
   -    Siswa dibagi dalam 4 kelompok 
   -    Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati peta, atlas, dan globe 
   -    Kelompok :I.  :  Perbedaan peta, atlas, dan globe 
    II. :  Perbedaan unsur peta dan atlas 
    III :  Simbol-simbol pada peta tersebut dan contoh-
contohnya 

IV. :  Jenis-jenis peta beserta contohnya 
- Setiap kelompok membuat laporan hasil pengamatan  
- Setiap kelompok mempresentasikan ke depan kelas hasil 

pengamatannya 
- Tanya jawab tentang bperbedaan atlas, peta, dan globe 

      c. Penutup : 
    -  Penilaian 
    -  Refleksi  : Siswa mengungkapkan pesan terhadap pentingnya 
mempelajari peta,  
                                      atlas, dan globe 
   
     Pertemuan 2  : 
     a. Pendahuluan : 
   - Apersepsi : Jelaskan perbedaan peta, atlas, dan globe 
   - Motivasi : Cerita tentang pentingnya peta, atlas, dan globe sebagai 
sumber informasi 
     b. Kegiatan Inti : 
   -  Menentukan letak lintang dan bujur (astronomis) suatu tempat di 
permukaan bumi pada 
                 peta 
   -  Menggunakan daftar isi pada atlas untuk mencari peta tertentu 
   -  Menggunakan indeks pada atlas untuk mencari letak suatu tempat 
   -  Mendemonstrasikan gerak rotasi menggunakan globe 
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   -  Diskusi tentang informasi geografi yang di dapat dari peta, atlas, dan 
globe 
     c. Penutup : 
   -  Penilaian 
   -  Refleksi : 
       - Siswa menyimpulkan manfaat peta, atlas, dan globe dalam kehidupan 
sehari-hari 
      
     Pertemuan 3 :   
     a. Pendahuluan  : 
   -  Apersepsi  : Sebutkan unsur peta yang berkaitan dengan jarak 
         -  Motivasi : Siswa diajak di luar kelas untuk mengukur panjang dan 

lebar halaman sekolah, kemudian ditanyakan “ Dapatkah 
halaman  tersebut   digambarkan  pada kertas sesuai dengan 
ukuran yang sebenarnya 

     b. Kegiatan Inti : 
  -  Tanya jawab tentang arti skala yang ada pada peta 
  -  Menghitung jarak dengan menggunakan skala pada peta 
  -  Mengamati dan tanya jawab tentang berbagai jenis skala pada peta 
  -  Tanya jawab tentang pengertian peta 
     c.  Penutup : 
  -  Penilaian 
  -  Refleksi : Siswsa membuat kesimpulan manfaat skala peta 
       
     Pertemuan 4 : 
     a. Pendahuluan : 
  - Apersepsi : Jelaskan manfaat skala pada peta 
  - Motivasi : Mengamati suatu peta. Dapatkah peta tersebut diperbesar 

atau diperkecil 
  
     b. Kegiatan Inti : 

- Tanya jawab tentang alat memperbesar dan memperkecil peta 
- Tanya jawab tentang bahan dan alat yang digunakan dalam 

memperbesar atau memperkecil peta dengan menggunakan garis-garis 
koordinat 

- Menyiapkan alat dan bahan untuk memperbesar atau memperkecil peta 
dengan mennggunakan garis-garis koordinat 

- Menentukan peta yang akan diperbesar atau diperkecil menggunakan 
gari-garis koordinat 

- Membuat garis-garis koordinat pada kertas kerja sesuai dengan 
perbesaran atau perkecilan yang diinginkan  

- Menyalin peta dari peta asli ke kertas kerja  
- Menentukan skala pada peta yang telah diperbesar atau diperkecil 
- Tanya jawab tentang unsur yang berubah dan tidak berubah dari peta 

setelah diperbesar atau diperkecil 
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     c. Penutup 
  - Penilaian 
  - Refleksi : Siswa menyampaikan kesan tentang kesulitan dalam 

memperbesar atau  
                                     memperkecil peta 
  
 E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN : 
      1. Peta 
      2. Atlas 
      3. Globe 
      4. Kertas karton /HVS 
      5. Kertas penilaian Psikomotorik 
      6. OHP 
      7. Buku Geografi yang relevan  
 
 F. PENILAIAN : 
      1. Teknik Penilaian 
  a. Tes Tertulis 
  b. Tes untuk kerja 
      2. Bentuk Instrumen : 
  a. Tes Uraian 
  b. Tes Identifikasi 
     c. Uji petik kerja produk 
     3. Soal /Instrumen : 
  Tes Uraian : 
  (1). Sebutkan unsur-unsur peta dan atlas 
  (2). Berikan masing-masing 2 contoh peta umum dan peta khusus 
  (3). Jelaskan 2 bentuk peta 
  (4). Sebutkan 3 informasi geografi dari peta  

   (5). Jika peta yang berskala 1 : 1.000.000. Jarak antara kota A  dan B 
adalah 5 cm,  
                    hitunglah jarak yang sebenarnya ? 
   (6). Tentukan Letak astronomis (linatng dan  bujur) dari kota Jakarta ? 
   (7). Peragakan gerak rotasi bumi dengan menggunakan globe 
   Tes Identifikasi : 
   o  Carilah letak kota Bulukumba pada atlas dengan menggunakan indeks 
   Uji petik kerja produk : 
   o Pilihlah peta salah satu pulau di Indonesia dalam atlasmu, kemudian 
perbesarlah 2 kali. 
 
            
      Mengetahui,     
  Semarang, 
  Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

SMP/MTs  : ………………………. 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan 

Sosial 
Kelas / Semester : VII / 2 
Standar Kompetensi : 4. Memahami usaha 

manusia untuk 
                                          mengenali perkembangan 

lingkungannya 
Kompetensi Dasar : 4.2. Membuat sketsa dan 

peta wilayah yang 
                                             menggambarkan objek 

geografi 
Indikator  : o Membuuat sketsa wilayah 

dan objek  
                                         geografi 

           o Menentukan skala peta  
           o Menentukan simbol-
simbol geografi pada 
                                                                                         peta 

Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran ( 2 x 
pertemuan ) 

 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
     Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajarfan, siswa dapat : 

1. Membuat sketsa wilayah objek geografi   
2. Mengidentifikasi objek-objek geografi pada peta 
3. Melakukan observasi objek-objek geografi di lapangan 
4. Menghitung dan menentukan skala peta 
5. Mengidentifikasi simbol-simbol geografi pada peta 
6. Mengartikan berbagai simbol geografi pada peta.  
 

B. MATERI  PEMBELAJARAN : 
 1.  Sketsa wilayah objek geografi 
 2.  Objek-objek geografi pada peta 
   3.  Objek-objek geografi di lapangan  
 4.   Skala peta 
 5.   Identifikasi simbol-simbol geografi pada peta 
 6.   Arti simbol geografi pada peta 
 
C. METODE PEMBELAJARAN  : 
 1.   Ceramah bervariasi 
 2.   Diskusi 
 3.   Inquiry 
 4.   Tanya jawab 



116 
 

 

 5.   Observasi / pengamatan 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
     Pertemuan I : 
     a.  Pendahuluan 
            -  Apersepsi  : Carilah gambar-gambar/simbol yang ada di peta 
    -  Motivasi : - Siswa diminta menggambarkan simbol peta, kemudian 
siswa lain  
                                        mengartikan gambar yang dibuat oleh siswa yang maju 
di depan kelas 
     b. Kegiatan Inti :  
   -    Siswa dibagi dalam 4 kelompok 
   -    Setiap kelompok diberi tugas membuat sketsa wilayah objek geografi 
   -    Setiap kelompok keluar kelas untuk melakukan observasi objek-objek 
geografi di  
                   lapangan 

- Setiap kelompok membuat laporan hasil pengamatan  
- Setiap kelompok mempresentasikan ke depan kelas hasil 

pengamatannya, dan kelompok lain memberikan tanggapan 
- Setelah selesai presentasi, setiap kelompok membuat kesimpulan 

akhir dan selanjutnay diserahkan sebagai laporan hasil 
      c. Penutup : 
    -  Penilaian 
    -  Refleksi  : Siswa masih menyatakan kesulitan dalam membuat sketsa 
dan perlu  
                                     diulas pada pertemuan yang akan datang 
   
 
 
     Pertemuan 2  : 
     a. Pendahuluan : 
   - Apersepsi : Buatlah sketsa wilayah suatu tempat pada peta beserta 
objek-objek  
                                      geografinya 
   - Motivasi : o Guru menggambar simbol  objedk geografi dan siswa 
diberikan  
                                         kesempatan untuk mengartikan simbol-simbol tersebut 
secara  
                                         bergantian 
      o Guru memberikan petanyaan tentang jarak sedbenarnya 
di lapangan  
                                         yang dikaitkan jarak di peta dengan menyebutkan 
skalanya  
     b. Kegiatan Inti : 
   -  Kelas dibagi menjadi 4 kelompok 
             -  Setiap kelompok diberi lembar kertas kerja yang berisi tugas-tugas 
untuk di diskusikan 
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             -  Setiap kelompok melakukan identifikasi simbol-simbol geograf di peta 
pada lembar  
                 tugas 
   -  Setiap kelompok berdiskusi menghitung jarah dan luas wilayah yang 
ada di lembar 
                 tugas  
   -  Setiap kelompok membuat kesimpulan hasil diskusi 
   -  Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok dan di 
tanggapi oleh  
                 kelompok lain 

- Setelah presentasi kelompok berakhir, guru memberikan penguatan 
hasil kerja kelompok 

\   - Setiap kelompok membuat kesimpulan akhir setelah ada penegasan dari 
guru 
     c. Penutup : 
   -  Penilaian 
   -  Refleksi : 

     Siswa sudah dapat menentukan objek-objek geografi pada peta dann 
menghitung jarak dan luas dengan menggunakan skala, sehingga  sudah 
dapat   melanjutkan ke materi berikutnya 

 
 E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN : 
      1. Peta 
      2. Atlas 
      3. Globe 
      4. Lembar tugas(LKS)  
      5. Kertas penilaian Psikomotorik 
      6. OHP 
      7. Buku Geografi yang relevan  
 
 F. PENILAIAN : 
      1. Teknik Penilaian 
  a. Tes Tertulis 
  b. Tes untuk kerja 
      2. Bentuk Instrumen : 
  a. Tes Uraian 
  b. Tes Identifikasi 
     c. Uji petik kerja produk 
     3. Soal /Instrumen : 
  Tes Uraian : 
  (1). Sebutkan 3 objek geografi yang ada di peta 
  (2). Jika di peta jarak antara Semarang – Kudus pada peta 2 cm, 

sedangkan skala 1 : 2.500.000. Berapakah jarak yang sebenarnya di 
lapangan.  

            (3). Jarak sebenarnya antara Rembang – Semarang sejauh 100 km, sedang 
jarak di peta  5 cm. Hitunglah skala petanya ? 
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  (4). Apakah arti simbol dibawah ini ? 
         Simbol = O 
         Simbol = + - + - + -  

   Tes Identifikasi : 
   o  Amatilah peta pulau Jawa dan carialah wilayah yang menghasilkan 
tambang minyak 
                 bumi dan tambang emas dengan mengidentifikasi simbol peta 
   Uji petik kerja produk : 
   o  Buatlah sketsa wilayah Jawa Tengah dengan menampilkan beberapa 
simbol peta  
                                                                 ----OOO--- 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

 
SMP/MTs : SMP ............................. 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas/Semester : VII / 1
Standar Kompetensi : 3. Memahami usaha manusia memenuhi  

kebutuhan.
Kompetensi Dasar : 3.1. Mendidkripsikan manusia sebagai 

makhluk sosial dan ekonomi yang 
bermoral dalam memenuhi kebutuhan. 

Indikator : • Mendidkripsikan hakekat manusia 
sebagai makhluk sosial dan ekonomi 
yang bermoral. 

• Mengidentifikasikan makna manusia 
sbagai makhlluk soal dan ekonomi yang 
bermoral. 

• Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk sosial 
dan makhluk ekonomi yang bermoral. 

• Mewujudkan hubungan yang harmonis 
antara manusia sebagai makhluk sosial 
dan ekonomi yang bermoral. 

Alokasi Waktu : 8 Jam pelajaran (4 x pertemuan) 
 

 

A. Tujuan Pembelajaran   : 
               Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa 

dapat  : 

1. Mendiskripsikan hakekat manusia sebagai makhluk sosial. 
2. Mendiskripsikan hakekat manusia sebagai makhluk ekonomi yang 

bermoral. 
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3. Mengidentifikasi makna manusia sebagai makhluk sosial. 
4. Mengidentifikasi makna manusia sebagai makhluk ekonomi yang 

bermoral 
5. Mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk sosial 
6. Mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk ekonomi yang bermoral. 
7. Mendemontrasikan hubungan yang harmonis antar manusia sebagai 

mahkluk antar manusia sebagai makhluk sosial. 
8. Mendemontrasikan hubungan yang harmonis antar manusia sebagai 

mahkluk antar manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. 
 
 

B. Materi Pembelajaran 
1. Hakekat Manusia sebagai makhluk sosial. 
2. Hakekat manusia sebagai mahkluk ekonomi. 
3. Pengertian manusia sebagai makhluk sosial 
4. Pengertian manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. 
5. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial 
6. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. 
7. Contoh-contoh tindakan manusia sebagai makhluk sosial. 
8. Contoh-contoh tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. 
 

C. Metode  Pembelajaran 
1. Ceramah bervariasi              
2. Diskusi                                
3. Inquiri                                     
4. Tanya jawab 
5. Simulasi 
6. Observasi / Pengamatan 
 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Pertemuan 1 

a. Pendahuluan 
- Apersepsi : Guru memberikan tentang gambaran kegiatan  manusia 

dalam kehidupan sehari-hari. 
- Motivasi   :  

- Siswa diminta untuk saling bertukar informasi  tentang gambaran 
kegiatan manusia dalam kegiatan sehari-hari dengan temannya.  

- Alat bantu  yang dapat memudahkan untuk menemukan gambaran 
kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-
hari tersebut ? 

 
b. Kegiatan inti 

- Siswa dibagi dalam empat kelompok. 
- Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati kegiatan yang dilakukan 

manusia dalam kehidupan sehari-hari di dunia nyata. 
- Kelompok 1 : Merangkum gambaran tentang kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. 
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- Kelompok 2 : Mengidentifikasi kegiatan manusia 
sebagi makhluk social dan makhluk ekonomi yang 
bermoral. 

- Kelompok 3 : Mendriskipsikan hakekat manusia 
sebagai makhluk social. 

- Kelompok 4 : Mendriskipsikan hakekat manusia sebagai makhluk  
ekonomi yang bermoral. 

- Setiap kelompok membuat laporan hasil pengamatan. 
- Setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas hasil pengamatannya. 
- Tanya jawab tentang perbedaannya. 

 
c.    Penutup 

- Penilaian 
- Refleksi :  Siswa mengungkapkan kesan terhadap pentingnya 

mempelajari hakekat manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang 
bermoral. 

2. Pertemuan 2 
a.   Pendahuluan 

- Apersepsi  :   Menjelaskan gambaran  makna manusia sebagai makhluk 
sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. 

- Motivasi    :   Menceritakan  tentang makna  manusia sebagai makhluk 
sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral dalam kehidupan sehari-hari. 

b.   Kegiatan inti 
- Menjelaskan tentang pengertian manusia sebagai makhluk sosial. 
- Menjelaskan tentang pengertian manusia sebagai makhluk ekonomi yang 

bermoral. 
- Mengidentifikasi makna manusia sebagai makhluk sosial. 
-  Mengidentifikasi makna manusia sebagai makhluk ekonomi yang 

bermoral. 
 

c.   Penutup 
- Penilaian  
- Refleksi :  siswa menyimpulkan makna manusia sebagai makhluk sosial 

dan  makhluk ekonomi yang bermoral dalam kehidupan sehari-hari. 
 

3. Pertemuan 3 
a.   Pendahuluan 

- Apersepsi  : Menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan ciri-ciri 
makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral dalam kehidupan 
sehari-hari. 

- Motivasi    : Siswa diajak keluar kelas untuk mengamati orang-orang 
yang sedang terlibat dalam suatu kegiatan kemanusiaan yang terdapat 
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

b.  Kegiatan inti 
- Tanya jawab tentang ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. 
- Tanya jawab tentang ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang 

bermoral dalam kehidupan sehari-hari. 
 

c.  Penutup 
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- Penilaian 
- Refleksi  :  Siswa membuat kesimpulan tentang ciri-ciri manusia sebagai 

makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. 
4. Pertemuan 4 

a.  Pendahuluan 
- Apersepsi  :  Jelaskan bagaimana sikap manusia yang satu dengan 

manusia yang yang saat bertemu, baik dijalan, di kantor, di acara resepsi, 
di acara rapat atau ditempat-tempat lain. 

- Motivasi    :  Mengamati sikap manusia saat baru bertemu pada tempat-
tempat tertentu. 

 
b.  Kegiatan inti 

- Tanya jawab tentang tindakan /sikap yang dilakukan masyarakat saat 
baru berjumpa. 

- Mendemontrasikan tindakan/sikap yang dilakukan masyarakat pada saat 
baru bertemu/berjumpa, baik dijalan, dikantor, dirumah saat bertamu, 
saat rapat, saat suasana berkabung dan sebagainya. 

 
c. Penutup 

- Penilaian 
- Refleksi  : Siswa menyampaikan kesan tentang sikap masyarakat saat 

baru berjumpa/bertemu baik di forum rapat, takziah, resepsi, kerjabakti, 
gotong royong dan sebagainya. 

 
 Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Film tentang acara resepsi, acara takziah, acara rapat dan sebagainya. 
2. Foto-foto hasil dokumentasi kegiatan masyarakat. 
3. Kertas karton/ HVS 
4. Lembar  Penilaian Psikomotorik 
5. OHP   
6. Buku ekonomi yang relevan 
7. Lingkungan masyarakat ( sekolah, keluarga, RT, RW dan sebagainya ) 

 
E. Penilaian 

1. Teknik Penilaian: 
a. Tes Tulis. 
b. Tes unjuk kerja. 
 

2. Bentuk Instrumen 
a. Tes uraian. 
b. Mengumpulkan foto/gambar-gambar yang menunjukkan hubungan yang 

harmonis antara presiden saat bertemu dengan para Perdana Menteri dari 
negara lain, atau gambar-gambar para pejabat saat bertemu dengan para 
pejabat yang lain. 

 
3. Soal/instrumen: 

(1) Berilah 3 contoh kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari! 
(2) Jelaskan makna /hakekat manusia sebagai makhluk sosial! 
(3) Jelaskan makna/hakekat manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral!  
(4) Jelaskan makna kata ekonomi! 
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(5) Sebutkan 5 ciri manusia sebagai makhluk sosial! 
(6) Sebutkan 5 ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral! 
(7) Apa yang dilakukan oleh manusia saat baru bertemu dengan manusia 

sebagai makhluk social! 
 

        ...........................................2006 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah      Guru Mata Pelajaran 
 
 
  
...........................................    ............................................ 
NIP.       NIP. 
 
 
Saran-saran : 
................................................................................................................................................
. 
................................................................................................................................................
. 
................................................................................................................................................ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

 
SMP/MTs : SMP ............................. 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas/Semester : VII / 1
Standar Kompetensi : 3. Memahami usaha manusia memenuhi  

kebutuhan.
Kompetensi Dasar : 3.2. Mengidentifikasi tindakan ekonomi 

berdasarkan motif dan prinsip ekonomi 
dalam berbagai kegiatan sehari-hari. 

Indikator : • Mendidkripsikan perilaku manusia dalam 
memanfaatkan sumber daya yang 
terbatas untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 

• Mendiskripsikan berbagai tindakan 
ekonomi rasional yang dilakukan 
manusia. 

• Mendefinisikan pengertian motif dan 
prinsip ekonomi. 

• Mengidentifikasi macam-macam motif 
dan prinsip ekonomi. 

• Mengaplikasikan kegiatan/tindakan 
ekonomi sehari-hari berdasarkan motf 
dan prinsip ekonomi. 

• Mengidentifikasi manfaat/pentingnya 
prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-
hari. 

Alokasi Waktu : 6 Jam pelajaran (3 x pertemuan) 
 
 
A.  Tujuan Pembelajaran   : 

Setelah selesai mengikuti proses pembelajaran siswa diharapkan dapat : 
1. Mendiskripsikan perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya 

yang terbatas dalam kegiatan sehari-hari. 
2. Menjelaskan tindakan ekonomi yang rasional dalam kehidupan sehari-hari. 
3. Menjelaskan pengertian tentang motif ekonomi. 
4. Menyebutkan macam-macam motif ekonomi. 
5. Mengamati kegiatan penduduk di sekitarnya berdasarkan prinsip ekonomi. 
6. Menyebutkan 5 macam kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari 

yang berdasarkan prinsip ekonomi. 
 
B.   Materi Pembelajaran 

1. Pemanfaatan sumberdaya ekonomi 
2. Tindakan ekonomi 
3. Pengertian motif dan prinsip ekonomi 
4. Macam-macam motif dan prinsip ekonomi 
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5. Kegiatan/tindakan ekonomi sehari-hari berdasarkan motif dan prinsip 
ekonomi 

6. Manfaat/pentingnya prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 
 
C.  Metode 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab bervariasi 
3. Observasi 
4. Diskusi 
5. Penugasan 

 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

1. Pertemuan 1 
a. Pendahuluan 

- Apersepsi : mengingatkan kembali tentang kelangkaan sumberdaya. 
- Motivasi   :  

- Ditampilkan gambar-gambar berbagai tindakan ekonomi yang 
rasional. 

 
b.Kegiatan inti 

- Mengarahkan siswa untuk membaca buku sumber. 
- Guru membagi dalam kelompok maksimal 5 siswa setiap kelompok 

untuk berdiskusi tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan 
sumberdaya yang terbatas. 

- Tanya jawab tentang tindakan ekonomi rasional yang dilakukan manusia. 
- Memberikan tugas rumah untuk membuat salah satu tindakan ekonomi 

yang rasional yang dapat dilakukan. 
 
c.    Penutup 

- Memberikn penguatan dari hasil tanya jawab maupun diskusi kelompok. 
- Membimbing siswa untuk memberikan refleksi. 
- Memberikan tes. 
- Memberikan tugas rumah pada siswa. 

2. Pertemuan 2 
a.   Pendahuluan 

- Apersepsi  :   dialog tentang motif dan prinsip ekonomi. 
- Motivasi    :   ditampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan motif 

dan prinsip ekonomi. 
b.   Kegiatan inti 

- Guru membagi kelompok maksimal 5 siswa dalam satu kelompok 
dengan tugas membahas : 
1) Pengertian motif ekonomi 
2) Menyebutkan macam-macam motif ekonomi 
3) Pengertian prinsip ekonomi 
4) Menyebutkan macam-macam prinsip ekonomi 

- Mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 
- Melakukan penilaian dari hasil pengamatan pelaksanaan diskusi dan 

presentasi. 
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c.   Penutup 
- Membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi. 
- Melakukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi diatas.  
- Refleksi :   
 

3. Pertemuan 3 
a.   Pendahuluan 

- Apersepsi  : Memeriksa kehadiaran siswa. 
- Motivasi    : Mengajukan pertanyaan misalnya ”Apakah kamu pernah 

melakukan tindakan ekonomi yang berdasarkan motif dan prinsip 
ekonomi? 

b.  Kegiatan inti 
- Guru memandu siswa untuk melaksanakan diskusi disekitar sekolah. 
- Masing-masing kelompok mendikusikan tentang kegiatan yang 

dilakukan penduduk berdasarkan motif ekonomi. 
- Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang kegiatan yang 

dilakukan penduduk berdasarkan prinsip ekonomi. 
 

c.  Penutup 
- Membuat kesimpulan bersama dari hasil diskusi dengan materi diatas. 
- Memberikan tugas individu pada siswa untuk mengimbangkan kegiatan 

ekonomi yang berdasarkan prinsip dan motif ekonomi. 
 
E.  Sumber dan Media Pembelajaran 
 -     Buku IPS ..........Pengarang .......Halaman. 

- Kertas gergaris / HVS 
- Guru 
- Lembar  Penilaian  
- OHP   
- Buku ekonomi yang relevan 
- Lingkungan masyarakat ( sekolah, keluarga, RT, RW dan sebagainya ) 

 
F. Penilaian 

1. Tes Tertulis ( Terlampir ) 
2. Penugasan ( Terlampir ) 
3. Observasi ( Terlampir ) 

 
      

 ..........................................................2006 
         
Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran 
Kepala Sekolah 
  
 
........................................    ......................................... 
NIP.        NIP. 
 
Saran-saran : 
.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

 
SMP/MTs : SMP ............................. 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas/Semester : VII / 2
Standar Kompetensi : 6. Memahami kegiatn ekonomi 

masyarakat.
Kompetensi Dasar : 6.1 Mendiskripsikan pola kegiatan 

ekonomi penduduk, penggunaan lahan, dan 
pola permukiman berdasarkan kondisi fisik 
permukaan bumi.

Indikator : • Mengidentifikasikan mata pencaharian 
penduduk ( pertanian, non pertanian ). 

• Mendiskripsikan bentuk penggunaan 
lahan dipedesaan dan perkotaan. 

• Mendiskripsikan pola permukiman 
penduduk ( mengikuti alur sungai, jalan, 
pantai ) 

• Mendiskripsikan persebaran ( agihan ) 
permukiman penduduk di berbagai 
bentang lahan dan mengungkapkan 
alasan penduduk memilih bermukim di 
lokasi tersebut. 

• Mendiskripsikan bentang lahan dengan 
pesebaran permukiman penduduk. 

Alokasi Waktu : 4 Jam pelajaran (2 x pertemuan) 
 
 
A.  Tujuan Pembelajaran   : 

Setelah selesai mengikuti proses pembelajaran siswa diharapkan dapat : 
1. Mendiskripsikan mata pencaharian penduduk dibidang pertanian. 
2. Mendiskripsikan mata pencaharian penduduk dibidang non pertanian. 
3. Mendiskripsikan bentuk penggunaan di pedesaan 
4. Mendiskripsikan bentuk penggunaan di perkotaan 
5. Mendiskripsikan factor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 

permukiman penduduk. 
6. Mendiskripsikan macam-macm pola permukiman penduduk di pedesaan. 
7. Mendiskripsikan macam-macam pola permukiman penduduk di perkotaan. 
8. Mendiskripsikan persebaran permukiman penduduk di pedesaan 
9. Mendiskripsikan persebaran permukiman penduduk di perkotaan 
10. Mendiskripsikan factor-faktor yang mempengaruhi persebaran 

permukiman penduduk di berbagai bentang lahan. 
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B.   Materi Pembelajaran 
1. Mata Pencaharian penduduk ( pertanian dan nonpertanian ) 
2. Bentuk penggunaan lahan di pedesaan dan perkotaan 
3. Pola permukiman penduduk 
4. Persebaran (agihan ) permukiman penduduk di berbagai bentang lahan 
5. Lokasi persebaran (agihan ) permukiman 

 
C.  Metode 

1. Ceramah bervariasi 
2. Tanya Jawab 
3. Observasi 
4. Diskusi 
6. Penugasan 

 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

1.   Pertemuan 1 
a. Pendahuluan 

- Apersepsi : Menyebutkan macam-macam mata pencaharian penduduk 
Indonesia dan penggunaan lahan penduduk di pedesaan dan perkotaan 

- Motivasi   :  
- Ditampilkan gambar-gambar berbagai mata pencaharian penduduk 

dan penggunaan lahan penduduk dipedesaan dan perkotaan. 
 

b.   Kegiatan inti 
- Mengarahkan siswa untuk membaca buku sumber. 
- Guru membagi dalam kelompok maksimal 5 siswa setiap kelompok 

untuk berdiskusi tentang mata pencaharian penduduk di pedesaaan dan 
perkotaan. 

- Tanya jawab tentang macam-macam mata pencaharian penduduk 
Indonesia pada umumnya. 

- Tanya jawab tentang macam-macam bentuk penggunaan lahan di 
pedesaan dan perkotaan penduduk Indonesia pada umumnya. 

- Memberikan tugas rumah untuk membuat rangkuman mata pencaharian 
dan bentuk penggunaan lahan di Indonesia. 

 
c.    Penutup 

- Memberikn penguatan dari hasil tanya jawab maupun diskusi kelompok. 
- Membimbing siswa untuk memberikan refleksi. 
- Memberikan tes. 
- Memberikan tugas rumah pada siswa. 

2. Pertemuan 2 
a.   Pendahuluan 

- Apersepsi  :   dialog tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
pertumbuhan/perkembangan permukiman. 

- Motivasi    :   ditampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan pola-
pola permukiman penduduk. 

b.   Kegiatan inti 
- Guru membagi kelompok maksimal 5 siswa dalam satu kelompok 

dengan tugas membahas : 
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1) Pengertian tentang permukiman . 
2) Menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan/perkembangan permukiman penduduk. 
3) Menyebutkan macam-macam pola permukiman penduduk. 
4) Menjelaskan persebaran (agihan) permukiman penduduk 
5) Menjelaskan lokasi persebaran permukiman penduduk. 

- Mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 
- Melakukan penilaian dari hasil pengamatan pelaksanaan diskusi dan 

presentasi. 
 

c.   Penutup 
- Membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi. 
- Melakukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi diatas.  
- Refleksi :   
 

 
 
E.  Sumber dan Media Pembelajaran 
 -     Buku IPS ..........Pengarang .......Halaman. 

- Kertas gergaris / HVS 
- Guru 
- Lembar  Penilaian  
- OHP   
- Buku ekonomi yang relevan 
- Lingkungan masyarakat ( sekolah, keluarga, RT, RW dan sebagainya ) 

 
F.Penilaian 

4. Tes Tertulis ( Terlampir ) 
5. Penugasan ( Terlampir ) 
6. Observasi ( Terlampir ) 

 
 
 

      
 ..........................................................2006 
         
Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran 
Kepala Sekolah 
  
 
........................................    ......................................... 
NIP.        NIP. 
 
Saran-saran : 
.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

 
SMP/MTs : SMP ............................. 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas/Semester : VII / 2
Standar Kompetensi : 6. Memahami kegiatn ekonomi 

masyarakat.
Kompetensi Dasar : 6.2. Mendiskripsikan  kegiatan pokok 

ekonomi, yang meliputi kegiatan konsumsi, 
produksi, dan distribusi barang/jasa. 

Indikator : • Mendefinisikan pengertian dan macam-
macam kegiatan ekonomi. 

• Mendefinisikan pengertian konsumsi dan 
jenis barang yang dikonsumsi siswa dan 
keluarga ( harian, mingguna, dan bulanan 
) 

• Menyusun skala prioritas dalam 
memenuhi kebutuhan sebagai siswa. 

• Mengidentifikasikan aspek-aspek positif 
dan negatif perilaku konsumtif seseorang. 

• Mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi konsumsi seseorang. 

• Mendefinisikan pengertian produksi dan 
sumber daya ekonomi. 

• Mengklasifikasi macam-macam sumber 
daya ekonomi 

• Mengidentifikasi etika ekonomi dalam 
memanfaatkan faktor-faktor produksi 
dalam kehidupan suatu usaha/bisnis 

• Mengidentifikasi usaha-usaha yang dapat 
dilakukan guna meningkatkan jumlah 
dan mutu hasil produksi ( bidang industri 
dan pertanian ) baik melalui intensifikasi 
maupun ekstensifikasi. 

• Mendefiniskan pengertian dan tujuan 
distribusi. 

• Mengklasifikasi sistem distribusi beserta 
contohnya ( langsung, tidak langsung, 
dan semi langsung )

Alokasi Waktu : 6 Jam pelajaran (3 x pertemuan) 
 
 
A.  Tujuan Pembelajaran   : 

Setelah selesai mengikuti proses pembelajaran siswa diharapkan dapat : 
1. Mendiskripsikan pengertian kegiatan ekonomi. 
2. Mendiskripsikan macam-macam kegiatan ekonomi 
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3. Mendiskripsikan pengertian konsumsi 
4. Menyebutkan barang-barang yang dikonsumsi siswa dan keluarganya. 
5. Menyusun skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan siswa. 
6. Mengidentifikasi aspek-aspek positif dan negative perilaku konsumtif 

seseorang. 
7. Mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang. 
8. Mendefinisikan pengertian produksi 
9. Mendefinisikan pengertian sumberdaya ekonomi 
10. Mengklasifikasi macam-macam sumber daya ekonomi 
11. Mengidentifikasi etika ekonomi dalam memanfaatkan factor-faktor 

produksi dalam kehidupan suatu usaha/bisnis. 
12. Mengidentifikasi usaha-usaha yang dapat dilakukan guna meningkatkan 

jumlah dan mutu hasil produksi ( bidang industri dan pertanian ) melalui 
intensifikasi maupun ekstensifikasi. 

13. Mendefinisikankan pengertian dan tujuan distribusi. 
14. Mengklasifikasi system distribusi ( langsung, tidak langsung, dan semi 

langsung ) 
15. Menyebutkan contoh-contoh distribusi langsung, tidak langsung, dan semi 

langsung. 
 
B.   Materi Pembelajaran 

1. Kegiatan Ekonomi ( Konsumsi, Produksi, dan Konsumsi ) 
2. Skala Prioritas 
3. Aspek positif dan negative perilaku konsumtif seseorang 
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang. 
5. Pengertian Konsumsi, Produksi, dan Distribusi 
6. Macam-macam Sumber Daya Ekonomi ( Faktor-faktor Produksi ) 
7. Etika ekonomi dalam memanfaatkan factor-faktor produksi dalam 

kehidupan suatu usaha/bisnis. 
8. Usaha peningkatan jumlah, mutu dan hasil produksi ( secara intensifikasi 

dan ekstensifikasi ) 
9. Tujuan distribusi 
10. Sistem distribusi ( langsung, tidak langsung, dan semi langsung )  

 
C.  Metode 

1. Ceramah bervariasi 
2. Tanya Jawab 
3. Observasi 
4. Diskusi 
5. Penugasan 

 
 
D.Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

1.   Pertemuan 1 
a. Pendahuluan 

- Apersepsi : Menyebutkan macam-macam kegiatan yang dilakukan 
penduduk dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. 
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- Motivasi   :  
- Ditampilkan gambar-gambar dan film dalam CD yang 

menggambarkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk. 
 

b.   Kegiatan inti 
1. Mengarahkan siswa untuk membaca buku sumber. 
2. Guru membagi dalam kelompok maksimal 5 siswa setiap kelompok 

untuk berdiskusi tentang macam-macam kegiatan ekonomi yang 
dilakukan oleh masyarakat. 

3. Tanya jawab tentang pengertian konsumsi dan jenis barang yang 
dikonsumsi oleh siswa dan keluarganya. 

4. Tanya jawab tentang skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan sebagai 
siswa. 

5. Tanya jawab tentang aspek-aspek positif dan negative perilaku 
konsumstif seseorang. 

6. Tanya jawab mengenai factor-faktor yang mempengaruhi konsumsi 
seseorang. 

7. Memberikan tugas rumah dan membuat  rangkuman mengenai hal-hal 
yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi. 

8. Mempresentasikan hasil resum mengenai kegiatan konsumsi. 
 
c.    Penutup 

- Memberikn penguatan dari hasil tanya jawab maupun diskusi kelompok. 
- Membimbing siswa untuk memberikan refleksi. 
- Memberikan tes. 
- Memberikan tugas rumah pada siswa. 

2. Pertemuan 2 
a.   Pendahuluan 

- Apersepsi  :   dialog tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kegiatan produksi. 

- Motivasi    :   ditampilkan gambar-gambar hasil-hasil produksi. 
b.   Kegiatan inti 

- Guru membagi kelompok maksimal 5 siswa dalam satu kelompok 
dengan tugas membahas : 
1) Pengertian tentang produksi 
2) Pengertian sumber daya produksi/faktor-faktor produksi 
3) Menyebutkan macam-macam sumber daya produksi/faktor produksi. 
4) Mengidentifikasi etika ekonomi dalam memanfaatkan faktor 

produksi dalam kehidupan suatu usaha/bisnis. 
5) Menyebutkan usaha-usaha dalam meningkatkan jumlah, mutu, dan 

hasil produksi. 
- Mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 
- Melakukan penilaian dari hasil pengamatan pelaksanaan diskusi dan 

presentasi. 
 

c.   Penutup 
- Membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi. 
- Melakukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi diatas.  
- Refleksi :   
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3. Pertemuan 3 
a.   Pendahuluan 

- Apersepsi  :   dialog tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kegiatan distribusi. 

- Motivasi    :   ditampilkan gambar-gambar berhubungan dengan kegiatan 
distribusi. 

b.   Kegiatan inti 
- Guru membagi kelompok maksimal 5 siswa dalam satu kelompok 

dengan tugas membahas : 
1) Pengertian tentang distribusi 
2) Menyebutkan tujuan distribusi 
3) Menyebutkan fungsi distribusi 
4) Menyebutkan manfaat distribusi 
5) Menyebutkan macam-macam distributor 
6) Mengklasifikasikan sistem distribusi. 

- Mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 
- Melakukan penilaian dari hasil pengamatan pelaksanaan diskusi dan 

presentasi.  
 

c.   Penutup 
- Membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi. 
- Melakukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi diatas.  
- Refleksi :   

 
 
E.  Sumber dan Media Pembelajaran 
 -     Buku IPS ..........Pengarang .......Halaman. 

6. Kertas gergaris / HVS 
7. Guru 
8. Lembar  Penilaian  
9. OHP   
10. Buku ekonomi yang relevan 
11. Lingkungan masyarakat ( sekolah, keluarga, RT, RW dan sebagainya ) 

 
F.Penilaian 

7. Tes Tertulis ( Terlampir ) 
8. Penugasan ( Terlampir ) 
9. Observasi ( Terlampir ) 

 
      ..........................................................2006 

         
Mengetahui,      Guru Mata Pelajaran 
Kepala Sekolah 
  
 
........................................    ......................................... 
NIP.        NIP. 
 
Saran-saran : 
.............................................................................................................................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

SMP/MTs   : .................................................................. 
Mata Pelakajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : VII/2 
Standar Kompetensi               : 5. Memahami perkembangan masyarakat 

sejak masa 
                                                      Hindu Budha sampai masa kolonial 

Eropa. 
Kompetensi Dasar                  : 5. 2 Mendeskripsikan perkembangan 

masyarakat,  
                                                         kebudayaan, dan pemerintahan pada 

masa Hindu  
                                                         Budha serta peninggalan-

peninggalannya. 
Indikator   :  

• Mendeskripsikan masuk dan 
berkembangnya gama Hindu Budha di 
Indonesia 

• Menunjukkan pada peta daerah-daerah 
yang dipengaruhi unsur Hindu Budha 
di Indonesia 

• Menyusun kronologi perkembangan 
kerajaan Hindu Budha di berbagai 
wilayah Indonesia 

• Mengidentifikasi dan memberi contoh 
peninggalan-peninggalan sejarah 
kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu 
Budha di berbagai daerah 

Alokasi Waktu  :  6 X 40 Menit (3 kali pertemuan) 
 
 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran Siswa dapat : 

1. Mendeskripsikan masuk dan berkembangnya agama Hindu Budha 
di Indonesia 

2. Menyebutkan 3 dewa yang terpenting dalam agam Hindu 
3. menyebutkan 4 tempat suci agama Budha 
4. Menemutunjukkan pada peta daerah-daerah yang dipengaruhi 

unsur Hindu Budha di Indonesia 
5. Menjelaskan isi Prasasti Balitung 907 M dari kerajaan Mataram 

Lama 
6. Mendeskripsikan kebijakan pemerintahan ratu Shima dari Kaling 
7. Menguraikan faktor-faktor yang mendorong Sriwijaya menjadi 

kerajaan maritim Nasional Indonesia 



134 
 

 

8. Mengidentifikasi dan memberi contoh peninggalan-peninggalan 
sejarah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Budha di berbagai 
daerah di Indonesia 

 
B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Proses masuk dan berkembangnya agama Hindu Budha di 
Indonesia 

2. Dewa-dewa terpenting dalam agama Hindu 
3. Tempat-tempat suci agama Budha 
4. Peta daerah-daerah yang dipengaruhi unsur Hindu Budha di 

Indonesia 
5. Prasasti-prasasti masa Mataram Lama 
6. Kehidupan pemerintahan dan masyarakat Kaling 
7. Faktor-faktor pendorong Sriwijaya menjadi kerajaan maritim 

nasional di Indonesia 
8. peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu 

Budha di Indonesia 
 

C. METODE 
1. Ceramah 
2. tanya Jawab 
3. Diskusi 
4. Tugas 

 
 

D. STRATEGI PEMBELAJARAN 
 

PERTEMUAN PERTAMA 
1. Kegiatan Pendahuluan 

Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 
• Apersepsi   : mengkaitkan materi Pra aksara dengan 

mater masuk dan   
                                      berkembangnya gama Hindu Budha di 
Indonesia. 
• Motivasi  : menampilkan gambar candi-candi 

peninggalan Hindu  
                                      Budha 

2. Kegiatan Inti 
a. Mengarahkan siswa untuk mendiskusikan tentang pengertian 

dan kurun waktu masa Pra Aksara 
b. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, maksimal 5 

orang dengan tugas membahas perkembangan kerajaan-
kerajaan Hindu Budha di Indonesia, setiap kelompok satu 
kerajaan, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
dan kelompok lain memberikan tanggapan. 
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c. Mengamati gambar dan tanya jawab tentang peninggalan-
peninggalan sejarah yang bercolrak Hindu Budha 

d. Tugas rumah,embuat mading peninggalan-peninggalan sejarah 
yang bercorak Hindu Budha. 

3. Penutup 
a. memberikan penguatan dari hasil tanya jawab maupun 

diskusi kelompok siswa 
b. membimbing siswa untuk memberikan refleksi 
c. memberikan post test  
d. memberikan tugas rumah untuk membuat Mading 

peninggalan-peninggalan Hindu Budha dalam bidang 
arsitektur 

 
E. SUMBER BELAJAR 
 

1. Buku Sejarah pegangan siswa dan buku referensi 
2. Atlas Sejarah 

 
F. PENILAIAN 

1. Tes Tulis (terlampir) 
2. Penugasan (terlampir) 

 
 

      
 ...........................,................................ 2006  
 Mengetahui,     Guru Mata Pelajaran, 
Kepala SMP/MTs..................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah :  SMP Negeri 12 Semarang 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester :  VIII / I 

Standar Kompetensi :  3. Mengidentifikasi penyimpangan sosial. 

Kompetensi Dasar   : 3.1. Mengidentifikasi penyakit sosial (miras, judi, narkoba, 

HIV,  dsb) sebagai akibat penyimpangan sosial 

dalam keluarga dan masyarakat. 

Indikator         : - Mengidentifikasi penyimpangan sosial dalam keluarga  dan     

masyarakat. 

-  Mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan sosial 

dalam keluarga dan masyarakat. 

-  Memberi contoh penyimpangan sosial yang terjadi 

dalam kelaurga dan masyarakat. 

Alokasi Waktu :   4 jam pelajaran ( 2 x pertemuan ) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran siswa dapat : 

1. Mengidentifikasi penyimpangan sosial di dalam keluarga. 

2. Mengidentifikasi penyimpangan sosial di dalam masyarakat. 

3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di 

dalam keluarga. 

4. Mengidentifikasi penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. 

5. Mengidentifikasi pelaksanaan penyimpangan sosial yang terjadi di dalam 

keluarga. 
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B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian penyimpangan sosial. 

2. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di dalam keluarga dan 

masyarakat. 

3. Contoh penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. 

 

C. METODE PENGAJARAN 

1. Ceramah bervariasi  

2. Diskusi 

3. Inquiry 

4. Tanya Jawab 

5. Observasi/Pengamatan 

 

D. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.  Pertemuan I     

 a. Pendahuluan 

1. Apersepsi  :  Sebutkan jenis-jenis penyimpangan sosial di sekitarmu? 

2. Motivasi    :  Guru menceritakan peristiwa-peristiwa sosial di  

                              Lingkungan sekolah dan sekitarnya. 

b. Kegiatan Inti 

1. Siswa di bagi empat kelompok 

2. Setiap kelompok di beri tugas  : 

− Kelompok I : mengidentifikasi penyimpangan sosial di dalam 

keluarga. 

− Kelompok II : mengidentifikasi penyimpangan sosial di dalam 

masyarakat. 

− Kelompok III : mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan 

sosial dalam keluarga. 
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− Kelompok IV : mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan 

sosial dalam masyarakat. 

3. Setiap kelompok membuat laporan dan mempresentasikan di depan 

kelas. 

4. Tanya jawab tentang pengertian sosial dan bentuk-bentuk 

penyimpangan sosial. 

 c.  Penutup 

1. Penilaian 

2. Refleksi  : siswa membuat kesimpulan    

2.  Pertemuan II    

 a. Pendahuluan 

1. Apersepsi : Berilah contoh penyimpangan sosial yang ada di 

sekitarnya? 

2. Motivasi  : Siswa di minta untuk saling memberikan contoh 

bentuk penyimpangan sosial dalam keluarga yang ada di 

televise/keluarga selebritis.                                 

b. Kegiatan Inti 

1. Tanya jawab tentang peran keluarga dalam membentuk kepribadian 

anak. 

2. Memberikan contoh penyimpangan dalam membentuk kepribadian 

anak. 

3. Membedakan jenis penyimpangan sosial dalam keluarga dan 

penyimpangan sosial dalam masyarakat. 

c. Penutup 

1. Penilaian 

2. Refleksi  : siswa menyimpulkan tentang pengaruh penyimpangan 

sosial dalam keluarga dan masyarakat terhadap kepribadian anak. 
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E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Buku IPS terpadu, penerbit Tiga Serangkai 

2. Guru 

3. LCD 

4. CD 

5. Masyarakat di sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar. 

 F.  PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Teknik 

a. Tes lesan 

b. Tes tertulis 

c. Tes unjuk kerja 

d. Penugasan 

e. Demonstrasi/Simulasi 

f. Observasi 

2. Bentuk Instrumen 

a. Daftar pertanyaan 

b. Tes lisan singkat 

c. Tes pilihan ganda 

d. Tes uraian 

e. Pekerjaan rumah 

f. Simulasi ( rubrik) 

g. Lembar observasi ( rubrik) 

 

Semarang,           2009  

Mengetahui: 

Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran 

 

 

Drs. Parlin, M.Ag    Marhaenisme Sri A, S.Pd 

NIP.19570227198031006   NIP.196004121981112006  
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  :  SMP Negeri 12 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester  :  VIII / I 

Standar Kompetensi  :  4. Memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat. 

Kompetensi Dasar    : 4.1. Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber 

daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

Indikator               : -   Mendeskripsikan arti kelangkaan dan faktor-faktor 

penyebab terjadinya kelangkaan. 

- Mengidentifikasi usaha-usaha manusia dalam 

mengatasi kelangkaan memanfaatkan sumber daya 

yang langka untuk berbagai alternatif dalam 

memenuhi kebutuhan. 

- Mengidentifikasi arti dan jenis kebutuhan. 

- Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kebutuhan 

manusia beraneka ragam. 

- Menjelaskan pengertian skala prioritas dan menyusun 

skala prioritas kebutuhan manusia pada umumnya. 

- Mengidentifikasi arti dan macam-macam alat 

pemenuhan kebutuhan. 

  Alokasi Waktu   : 6 jam pelajaran ( 3 x pertemuan ) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran siswa dapat : 

1. Mendeskripsikan kebutuhan dan macamnya. 
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2. Mendefinisikan alat pemenuh kebutuhan. 

3. Mendeskripsikan usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan. 

4. Menguraikan  faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia beraneka ragam. 

5. Mendeskripsikan pemenuhan skala prioritas dari berbagai kebutuhan 

manusia beraneka ragam. 

6. Mendefinisikan pengertian dan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Kelangkaan sumber daya ekonomi. 

2. Usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan memanfaatkan sumber 

daya yang langka  

3. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

4. Faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia beraneka ragam. 

5. Memenuhi skala prioritas dari berbagai jenis kebutuhan. 

6. Pengertian dan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. 

 

C. METODE PENGAJARAN 

1. Ceramah bervariasi  

2. Tanya Jawab 

3. Diskusi 

4. Penugasan 

 

D. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.  Pertemuan I    

Materi  : 1. Kelangkaan sumber daya ekonomi. 

   2. Usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan 

memanfaatkan  

sumber daya yang langka. 

 a. Pendahuluan 
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1. Memeriksa kebersiahan kelas. 

2. Menanyakan murid yang tidak masuk. 

3. Apersepsi  : menanyakan tentang kebutuhan manusia? 

4. Motivasi    : apakah semua kebutuhan manusia bias terpenuhi?  

b. Kegiatan Inti. 

1. Mendeskripsikan tentang kebutuhan 

2. Mendeskripsikan tentang kelangkaan. 

3. Menguraikan tentang penggolongan kebutuhan. 

4. Mendeskripsikan tentang kebutuhan menurut intensitas sifat, 

waktu, dan subyek. 

5. Menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. 

6. Mendeskripsikan usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk 

mengatasi kelangkaan. 

c. Penutup 

1. Refleksi  : menbuat kumpulan tentang kebutuhan. 

2. Penugasan ; buatlah dari data ini kebutuhan manurut 

penggolongannya. 

             

2.  Pertemuan II    

 a. Pendahuluan : 

1. Apersepsi  : menanyakan kepada anak apa yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

2. Motivasi    : siswa diminta untuk memberikan contoh alat 

pemenuhan kebutuhan (barang dan jasa)     

                      

b. Kegiatan Inti. 

1. Siswa dibagi atas 4 kelompok. 

2. Setiap kelompok diberi tugas. : 
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Kelompok  I   : - menyebutkan contoh-contoh barang substitusi. 

        - menyebutkan contoh-contoh barang 

komplementer 

Kelompok  II  : - menyebutkan contoh-contoh barang setengah 

jadi. 

       - menyebutkan contoh-contoh barang jadi 

Kelompok  III : - menyebutkan contoh-contoh barang 

konsumsi. 

         - menyebutkan contoh-contoh barang produksi. 

Kelompok  IV : - menyebutkan contoh-contoh barang bergerak. 

       - menyebutkan contoh-contoh barang tidak 

bergerak. 

3. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

c. Penutup 

1. Menyimpulkan 

2. Memberi tugas PR. 

 

3. Pertemuan III 

Materi  : Menentukan skala prioritas dari berbagai jenis kebutuhan. 

 a. Pendahuluan : 

1. Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas. 

2. Motivasi dengan mengajukan pertanyaan misalnya : 

- Sebutkan barang yang kamu pakai! 

- Termasuk barang apakah yang  kamu pakai itu? 

3. Apersepsi  : barang yang kalian pakai itu merupakan alat 

kebutuhan. 

 

b. Kegiatan Inti. 
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1. Guru memandu siswa untuk melaksanakan diskusi dan semua 

kelompok di persilahkan untuk mengatur tempat duduk, pembagian 

tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan diskusi. 

2. Guru mempersiapkan siswa menyiapkan bahan diskusi. 

3. Masing-masing kelompok mempresentasikan diskusi dengan 

berdialog. 

4. Kelompok lain mengamati presentasi kelompok yang selesai 

melakukan diskusi. 

5. Aspek yang diperlukan dalam diskusi adalah : 

- kemampuan menggolongkan kebutuhan yang paling 

utama/mendesak, kurang mendesak dan tidak mendesak. 

- Kemampuan menyusun daftar jenis barang sesuai dengan skala 

kebutuhan. 

6. Mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. 

7. Melakukan penilaian. 

 

c. Penutup 

1. membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi  

2. melakukan post tes. 

 

E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Buku yang relevan ( IPS/Ekonomi) 

2. Kertas HVS 

3. Contoh barang ( yang ada disekitar kelas) 

 

F.  PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Teknik Penilaian. 

a. Tes tertulis 

b. Penugasan 
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Semarang,         2009  

Mengetahui: 

Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran  

 

 
Drs. Parlin, M.Ag    Marhaenisme Sri A, S.Pd 

NIP. 19570227198031006   NIP. 196004121981112006 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 12 Semarang    

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester  : IX / 1  

Standar Kompetensi  : Memahami Kondisi Perkembangan Negara di 

dunia 

Kompetensi Dasar  : Mendeskripsikan ciri – ciri negara berkembang 

dan negara maju 

Indikator                             : - Mengidentifikasi cirri – ciri Negara maju dan 

Negara berkembang  

-    Membuat peta wilayah Negara maju dan Negara 

berkembang 

-    Menunjukan  Negara  maju  dan  Negara 

berkembang 

- Memberi contoh – contoh Negara – Negara yang 

tergolong  kedalam  Negara  maju  dan  Negara 

berkembang serta alasan – alasannya. 

Alokasi Waktu  : 4 x 40 menit ( 2 x pertemuan ) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat: 

1. Menjelaskan pebedaan ciri negara‐negara maju dan negara berkembang 

2. Membuat peta wilayah negara‐negara maju dan negara berkembang 

3. Menunjukan contoh negara‐negara maju dan negara berkembang di dunia serta 

alasan‐alasannya. 
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B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Ciri – ciri negara maju dan negara berkembang 

2. Peta wilayah negara‐negara maju dan negara berkembang 

3. Contoh  negara‐negara  maju  dan  negara  berkembang  di  dunia,  serta  alasan‐

alasannya. 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Diskusi 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan 

4. Ceramah 

 

D. LANGKAH‐LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan I 

a. Pendahuluan 

- Apersepsi : Guru menanyakan kepada siswa apakah Indonesia merupakan 

Negara maju 

- Motivasi  :     Dari  jawaban  siswa, guru memberi  informasi bahwa didunia 

ada negara yang maju dan ada negara berkembang. 

b. Kegiatan inti 

- Guru menyuruh  siswa membentuk  kelompok  yang  terdiri  dari  4  orang 

tiap kelompok 

- Siswa mendiskusikan ciri‐ciri negara maju  

- Siswa mendiskusikan ciri‐ciri negara berkembang 

- Siswa  mendiskusikan  pengertian  dunia  ketiga  dan  membedakannya 

dengan dunia pertama dan kedua 

- Setelah  diskusi,  beberapa  kelompok  disuruh mengemukakan  hasil  dari 

diskusinya 

- Kelompok lain menanggapinya 

- Siswa menulis laporan diskusi dan kesimpulan akhir. 

c. Kegiatan akhir 
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- Memberikan evaluasi 

- Memberikan tugas rumah 

- Memberi salam tanda pelajaran telah berakhir 

 

 

 

2. Pertemuan II 

a. Pendahuluan 

- Apersepsi  : Guru menanyakan kepada  siswa apakah  semua negara 

kaya tergolong negara maju 

- Motivasi   : Guru menanyakan kepada  siswa pelajaran yang  telah 

lalu mengenai penyebaran negara – negara maju didunia. 

b. Kegiatan inti 

- Guru  menyuruh  siswa  membentuk  kelompok  yang  terdiri  dari  4 

orang tiap kelompok 

- Siswa mendiskusikan  contoh  negara  –  negara maju  di  dunia  dan 

alasan – alasannya negara tersebut digolongkan negara maju 

- Siswa  mendiskusikan  contoh  negara  –  negara  berkembang  serta 

alasan – alasannya 

- Setelah  diskusi,  beberapa  kelompok  disuruh mengemukakan  hasil 

dari diskusinya 

- Kelompok lain menanggapinya 

- Siswa menulis laporan diskusi dan kesimpulan akhir. 

c. Kegiatan akhir 

- Memberikan evaluasi 

- Memberikan tugas rumah 

- Memberi salam tanda pelajaran telah berakhir 

 

E. SUMBER BELAJAR 

- Buku Geografi SMP  jilid 3 kelas  IX KTSP 2006 oleh P.Ginting. Cs. Halaman 1‐10, 

Penerbit Erlangga Jakarta. 
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- LKS 

- Peta Dunia 

- Atlas 

- Koran, Majalah 

- CD 

 

F. PENILAIAN 

1. Teknik 

g. Tes lesan 

h. Tes tertulis 

i. Tes unjuk kerja 

j. Penugasan 

k. Demonstrasi/Simulasi 

l. Observasi 

2. Bentuk Instrumen 

h. Daftar pertanyaan 

i. Tes lisan singkat 

j. Tes pilihan ganda 

k. Tes uraian 

l. Pekerjaan rumah 

m. Simulasi ( rubrik) 

n. Lembar observasi ( rubrik) 

 

Semarang,           2009  

Mengetahui: 

Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran 

 

Drs. Parlin, M.Ag     Sri Marsuni, S.Pd 

NIP.19570227198031006   NIP.195203011980032004 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 12 Semarang    

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester  : IX / 1  

Standar Kompetensi  : Memahami usaha mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

Kompetensi Dasar                : Mengidentifikasi usaha perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan indonesia 

Alokasi Waktu  : 4 x 40 menit (2 x Pertemuan) 

 

a. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat: 

1. Menjelaskan faktor – faktor penyebab terjadinya konflik antara Indonesia 

dengan Belanda 

2. Mengidentifikasi peran dunia internasional dalam konflik Indonesia – 

Belanda 

3. Memberi contoh perjuangan rakyat dan pemerintah di Indonesia di 

berbagai daerah dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

4. Menjelaskan faktor-faktor yang memaksa Belanda keluar dari Indonesia. 

 

b. MATERI PELAJARAN 

i. Faktor – faktor penyebab terjadinya konflik antara Indonesia dengan 

Belanda 

ii. Peran dunia internasional dalam konflik Indonesia – Belanda 
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iii. Kronologi peristiwa penting baik di pusat maupun daerah dalam usaha 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

iv. Faktor-faktor yang memaksa Belanda keluar dari Indonesia. 

 

c.  METODE PEMBELAJARAN 

i. Ceramah Bervariasi 

ii. Diskusi 

iii. Penugasan 

iv. Tanya Jawab 

 

d. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

i. Pertemuan I 

a. Pendahuluan 

- Apersepsi : Mengabsen siswa 

- Motivasi : Mengamati peta negara Belanda 

b. kegiatan inti 

- Membentuk kelompok dengan cara berhitung  1 sampai 3, no  

bergabung dengan no 1 dan seterusnya. 

- Kelompok gabungan no 1 membuat rangkuman materi terjadinya 

konflik Indonesia- Belanda 

- Kelompok gabungan dari no 2 menyimpulkan materi peran dunia 

internasional dalam konflik Indonesia – belanda 

- Kelompok gabungan dari no 3 mengarsir peta wilayah kekuasaan 

Belanda di Indonesia dan negara Belanda 

- Masing – masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi 
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- Melakukan pengamatan pelaksanaan diskusi 

c. kegiatan akhir 

- Membuat kesimpulan bersama tentang hasil diskusi 

ii. Pertemuan II 

a. Pendahuluan 

- Apersepsi : Mengamati situasi kelas dilanjutkan dengan absensi 

- Motivasi :  Menyampaikan tujuan pembelajaran, menanyakan 

mana perjuangan yang lebih sulit dicapai antara 2 hal ini yaitu 

mendapatkan atau mempertahankan. 

b. Kegiatan Inti 

- Siswa menonton CD Perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

- Setelah menonton CD, Siswa diminta diskusi, satu kelompok 4 

orang 

- Mempresentasikan hasil diskusi sesuai kelompoknya 

- Mengamati jalannya diskusi dan memberi penilaian setelah diberi 

penjelasan tentang pentingnya suatu kemerdekaan 

- Membuat laporan hasil diskusi dan kesimpulan akhir 

c. Kegiatan Akhir 

- Membuat kesimpulan bersama tentang hasil diskusi 

 

e. SUMBER PEMBELAJARAN  

i. Buku sejarah yang relevan  

ii. Peta dunia 

iii. Atlas 

iv. Gambar / Foto masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan 
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v. Film dokumentasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

 

f. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian. 

c. Tes tertulis 

d. Penugasan 

 

 

  Mengetahui:     Semarang,              2009 

  Kepala Sekolah    Guru Mata Pelajaran 

 

 

  Drs. Parlin, M.Ag    Dra. Prihati 

  NIP. 19570227198031006   NIP. 196503042005012003 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 12 Semarang    

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester  : IX / 1  

Standar Kompetensi  : Memahami Lembaga Keuangan dan Bank 

Kompetensi Dasar                : Mendeskripsikan  uang dan lembaga keuangan 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 1 x Pertemuan ) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat: 

i. Menjelaskan pengertian lembaga keuangan perbankan dan sejarah 

terjadinya bank 

ii. Mengidentifikasi azas, prinsip, fungsi dan tujuan perbankan di Indonesia 

iii. Mendeskripsikan jenis- jenis bank serta tugas pokoknya 

iv. Menjelaskan peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 

v. Mengiden tifikasi produk – produk bank. 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian lembaga keuangan perbankan dan sejarah terjadinya bank 

2. Azas, prinsip, fungsi dan tujuan perbankan di Indonesia 

3. Jenis- jenis bank serta tugas pokoknya 

4. Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 

5. Produk – produk bank. 
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C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Inquiry 

D. LANGKAH- LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

a. Pendahuluan 

Guru memeriksa kebersihan dan mengabsen siswa 

b. Kegiatan Inti 

- Siswa secara berkelompok mempersiapkan presentasi tentang Pengertian 

Bank dan Sejarah terjadinya Bank, azas, prinsip, fungsi dan tujuan 

perbankan di Indonesia Jenis – jenis bank. 

- Salah satu kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

- Kelompok lain menanggapi presentasi 

- Guru mengamati dan memberikan penilaian perorangan 

- Siswa menuliskan laporan hasil diskusi dan kesimpulan akhir kegiatan 

c. Kegiatan Akhir 

- Penilaian : Guru memberikan Post test 

- Refleksi : Siswa memberikan komentar pentingnya Bank dalam 

perekonomian  

 

E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber Belajar  

- Buku panduan ilmu pengetahuan sosial, dan buku – buku lain yang 

relevan 

- Lingkungan tempat tinggal, sekolah dan media massa. 
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2. Media : Gambar – Gambar 

 

F. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian. 

e. Tes tertulis 

f. Penugasan 

 

Semarang,         2009  

Mengetahui: 

Kepala Sekolah    Guru Mata Pelajaran  

 

 
Drs. Parlin, M.Ag    Marhaenisme Sri A, S.Pd 

NIP. 19570227198031006   NIP. 196004121981112006 

 
 



157 
 

 

 
UJI RELIABILITAS OBSERVASI 

 

No Kode Observasi T T² 1 2 
1 R - 01 19 18 37 1369 
2 R - 02 24 24 48 2304 
3 R - 03 26 25 51 2601 
4 R - 04 21 22 43 1849 
5 R - 05 24 22 46 2116 
6 R - 06 23 20 43 1849 
7 R - 07 21 21 42 1764 
8 R - 08 22 21 43 1849 
9 R - 09 19 19 38 1444 
10 R - 10 21 21 42 1764 
11 R - 11 19 19 38 1444 
12 R - 12 23 23 46 2116 
13 R - 13 20 19 39 1521 
14 R - 14 21 21 42 1764 
15 R - 15 22 22 44 1936 
16 R - 16 23 23 46 2116 
17 R - 17 26 26 52 2704 
18 R - 18 26 26 52 2704 
19 R - 19 19 19 38 1444 
20 R - 20 21 22 43 1849 
21 R - 21 17 18 35 1225
22 R - 22 15 17 32 1024 
23 R - 23 21 21 42 1764 
24 R - 24 18 19 37 1369 
25 R - 25 20 21 41 1681 
26 R - 26 19 19 38 1444 
27 R - 27 16 16 32 1024 
28 R - 28 19 19 38 1444 
29 R - 29 20 20 40 1600 
30 R - 30 20 21 41 1681 
31 R - 31 20 21 41 1681 
32 R - 32 19 19 38 1444 
33 R - 33 19 20 39 1521 
34 R - 34 20 20 40 1600 
35 R - 35 25 26 51 2601 
36 R - 36 21 21 42 1764 
37 R - 37 29 28 57 3249 
38 R - 38 29 28 57 3249 
39 R - 39 25 24 49 2401 
40 R - 40 28 29 57 3249 
41 R - 41 27 29 56 3136 



158 
 

 

42 R - 42 27 26 53 2809 
43 R - 43 26 25 51 2601 
44 R - 44 28 27 55 3025 
45 R - 45 26 27 53 2809 
46 R - 46 25 23 48 2304 
47 R - 47 27 27 54 2916 
48 R - 48 29 29 58 3364 
49 R - 49 29 29 58 3364 
50 R - 50 34 31 65 4225 
51 R - 51 30 30 60 3600 
52 R - 52 26 26 52 2704 
53 R - 53 25 25 50 2500 
54 R - 54 27 27 54 2916 
55 R - 55 31 31 62 3844 
56 R - 56 26 26 52 2704 
57 R - 57 26 26 52 2704 
58 R - 58 25 25 50 2500 
59 R - 59 27 27 54 2916 
60 R - 60 30 30 60 3600 
61 R - 61 28 28 56 3136 
62 R - 62 24 24 48 2304 
63 R - 63 29 26 55 3025 
64 R - 64 24 24 48 2304 
65 R - 65 23 23 46 2116 
66 R - 66 27 27 54 2916 
67 R - 67 23 23 46 2116 
68 R - 68 27 27 54 2916 
69 R - 69 21 21 42 1764 
70 R - 70 26 26 52 2704 
71 R - 71 22 22 44 1936 
72 R - 72 26 26 52 2704 
73 R - 73 21 21 42 1764 
74 R - 74 25 25 50 2500 
75 R - 75 28 28 56 3136 
76 R - 76 25 25 50 2500 
77 R - 77 30 30 60 3600 
78 R - 78 30 30 60 3600 
79 R - 79 25 25 50 2500 
80 R - 80 27 27 54 2916 
81 R - 81 26 25 51 2601 
82 R - 82 25 25 50 2500 
83 R - 83 28 24 52 2704 
84 R - 84 23 21 44 1936 
85 R - 85 26 26 52 2704 
86 R - 86 24 24 48 2304 
87 R - 87 23 23 46 2116 
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88 R - 88 27 27 54 2916 
89 R - 89 26 26 52 2704 
90 R - 90 25 25 50 2500 
91 R - 91 24 22 46 2116 
92 R - 92 20 20 40 1600 
93 R - 93 23 23 46 2116 
94 R - 94 22 22 44 1936 
95 R - 95 25 25 50 2500 
96 R - 96 25 25 50 2500 
97 R - 97 25 25 50 2500 
98 R - 98 24 24 48 2304 
99 R - 99 25 25 50 2500 
100 R - 100 24 24 48 2304 
101 R - 101 26 26 52 2704 
102 R - 102 30 28 58 3364 
103 R - 103 30 30 60 3600 
104 R - 104 22 22 44 1936 
105 R - 105 27 27 54 2916 
106 R - 106 26 26 52 2704 
107 R - 107 25 25 50 2500 
108 R - 108 26 26 52 2704 
109 R - 109 20 20 40 1600 
110 R - 110 23 23 46 2116 
111 R - 111 26 26 52 2704 
112 R - 112 25 25 50 2500 
113 R - 113 21 21 42 1764 

  R   2739 2720 5459 268993

  R²   7502121 7398400 14900521   
  5459 

  

    14900521 
    268993 
    134543

 n   113 
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   Perhitungan Validitas Observasi Aktivitas belajar siswa 
 
Rumus 

{ }{ }∑ ∑∑ ∑
∑∑∑

−−

−
=

2222 )()(

))((

YYNXXN

YXYXN
rxy

 

 
Kriteria 
Dinyatakan valid jika rxy > r tabel 
 
Perhitungan 
No Kode X Y X² Y² XY 
1 R - 01 19 18 361 324 342 
2 R - 02 24 24 576 576 576 
3 R - 03 26 25 676 625 650 
4 R - 04 21 22 441 484 462 
5 R - 05 24 22 576 484 528 
6 R - 06 23 20 529 400 460 
7 R - 07 21 21 441 441 441 
8 R - 08 22 21 484 441 462 
9 R - 09 19 19 361 361 361 
10 R - 10 21 21 441 441 441 
11 R - 11 19 19 361 361 361 
12 R - 12 23 23 529 529 529 
13 R - 13 20 19 400 361 380 
14 R - 14 21 21 441 441 441 
15 R - 15 22 22 484 484 484 
16 R - 16 23 23 529 529 529 
17 R - 17 26 26 676 676 676 
18 R - 18 26 26 676 676 676 
19 R - 19 19 19 361 361 361 
20 R - 20 21 22 441 484 462 
21 R - 21 17 18 289 324 306 
22 R - 22 15 17 225 289 255 
23 R - 23 21 21 441 441 441 
24 R - 24 18 19 324 361 342 
25 R - 25 20 21 400 441 420 
26 R - 26 19 19 361 361 361 
27 R - 27 16 16 256 256 256 
28 R - 28 19 19 361 361 361 
29 R - 29 20 20 400 400 400 
30 R - 30 20 21 400 441 420 
31 R - 31 20 21 400 441 420 
32 R - 32 19 19 361 361 361 
33 R - 33 19 20 361 400 380 
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34 R - 34 20 20 400 400 400 
35 R - 35 25 26 625 676 650 
36 R - 36 21 21 441 441 441 
37 R - 37 29 28 841 784 812 
38 R - 38 29 28 841 784 812 
39 R - 39 25 24 625 576 600 
40 R - 40 28 29 784 841 812 
41 R - 41 27 29 729 841 783 
42 R - 42 27 26 729 676 702 
43 R - 43 26 25 676 625 650 
44 R - 44 28 27 784 729 756 
45 R - 45 26 27 676 729 702 
46 R - 46 25 23 625 529 575 
47 R - 47 27 27 729 729 729 
48 R - 48 29 29 841 841 841 
49 R - 49 29 29 841 841 841 
50 R - 50 34 31 1156 961 1054 
51 R - 51 30 30 900 900 900 
52 R - 52 26 26 676 676 676 
53 R - 53 25 25 625 625 625 
54 R - 54 27 27 729 729 729 
55 R - 55 31 31 961 961 961 
56 R - 56 26 26 676 676 676 
57 R - 57 26 26 676 676 676 
58 R - 58 25 25 625 625 625 
59 R - 59 27 27 729 729 729 
60 R - 60 30 30 900 900 900 
61 R - 61 28 28 784 784 784 
62 R - 62 24 24 576 576 576 
63 R - 63 29 26 841 676 754 
64 R - 64 24 24 576 576 576 
65 R - 65 23 23 529 529 529 
66 R - 66 27 27 729 729 729 
67 R - 67 23 23 529 529 529 
68 R - 68 27 27 729 729 729 
69 R - 69 21 21 441 441 441 
70 R - 70 26 26 676 676 676 
71 R - 71 22 22 484 484 484 
72 R - 72 26 26 676 676 676 
73 R - 73 21 21 441 441 441 
74 R - 74 25 25 625 625 625 
75 R - 75 28 28 784 784 784 
76 R - 76 25 25 625 625 625 
77 R - 77 30 30 900 900 900 
78 R - 78 30 30 900 900 900 
79 R - 79 25 25 625 625 625 
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80 R - 80 27 27 729 729 729 
81 R - 81 26 25 676 625 650 
82 R - 82 25 25 625 625 625 
83 R - 83 28 24 784 576 672 
84 R - 84 23 21 529 441 483 
85 R - 85 26 26 676 676 676 
86 R - 86 24 24 576 576 576 
87 R - 87 23 23 529 529 529 
88 R - 88 27 27 729 729 729 
89 R - 89 26 26 676 676 676 
90 R - 90 25 25 625 625 625 
91 R - 91 24 22 576 484 528 
92 R - 92 20 20 400 400 400 
93 R - 93 23 23 529 529 529 
94 R - 94 22 22 484 484 484 
95 R - 95 25 25 625 625 625 
96 R - 96 25 25 625 625 625 
97 R - 97 25 25 625 625 625 
98 R - 98 24 24 576 576 576 
99 R - 99 25 25 625 625 625 
100 R - 100 24 24 576 576 576 
101 R - 101 26 26 676 676 676 
102 R - 102 30 28 900 784 840 
103 R - 103 30 30 900 900 900 
104 R - 104 22 22 484 484 484 
105 R - 105 27 27 729 729 729 
106 R - 106 26 26 676 676 676 
107 R - 107 25 25 625 625 625 
108 R - 108 26 26 676 676 676 
109 R - 109 20 20 400 400 400 
110 R - 110 23 23 529 529 529 
111 R - 111 26 26 676 676 676 
112 R - 112 25 25 625 625 625 
113 R - 113 21 21 441 441 441 

Jumlah 2739 2720 67805 66738 67225 
 
Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh

 
{ }{ }22 )2720()66738(113)2739()67805(113

)2720)(2739()67225(13
−−

−
=xyr  

            = 0,967 
 

Pada α = 5 % dengan n = 113 diperoleh r tabel = 0,194 

Karena rxy > r tabel, maka observasi tersebut valid 


