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ABSTRAK 

Erdian, Lelia Vika. 2011. Model Pembelajaran Problem Solving dengan Menggunakan 

Media Gambar untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS di Kelas IV SDN 

Gunungpati 02 Kota Semarang. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar,Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. 

Munisah,M.Pd, Pembimbing II: Drs. Susilo,M.Pd. 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran Problem Solving, Media Gambar, Pembelajaran 

IPS. 

   

Mata pelajaran IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, 

menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai 

aspek kehidupan atau satu perpaduan.  

Berdasarkan dokumentasi kelas IV daftar nilai IPS tahun ajaran 2010/2011 

menunjukkan ketuntasan klasikal hasil belajar mencapai 50%, dengan nilai terendah 40 

dan nilai tertinggi 90. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (1) Apakah model 

pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media gambar, dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS di kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota 

Semarang?; (2) Apakah model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan 

media gambar, dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS di kelas IV 

SDN Gunungpati 02 Kota Semarang?; (3) Apakah model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar, dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa 

kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang? Penelitian ini bertujuan (1) Untuk 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS, menggunakan model 

pembelajaran Problem Solving dengan media gambar; (2) Untuk meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS, menggunakan model pembelajaran Problem Solving 

dengan media gambar; (3) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS, menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan media gambar. 

Penelitian tindakan kelas ini, setiap siklus atau putaran terdiri dari empat tahapan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian yaitu guru dan 

siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang  Tahun Pelajaran 2010/2011, dengan 

jumlah siswa sebanyak  24 siswa terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. 

Fokus penelitian (1) Keterampilan Guru; (2) Aktivitas Siswa, (3) Hasil Belajar Siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan model pembelajaran Problem Solving dengan 

menggunakan media gambar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

Keterampilan guru siklus I dengan persentase 68% dalam kategori baik, siklus II dengan 

persentase 80% dalam kategori baik, dan siklus III dengan persentase 87% dalam kategori 

sangat baik. Aktivitas siswa siklus I dengan persentase 65% dalam kategori baik, siklus II 

dengan persentase 78% dalam kategori baik, dan siklus III dengan persentase 89% dalam 

kategori sangat baik. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa siklus I dengan persentase 

62,5% (15 dari 24 siswa mencapai KKM) dalam kategori cukup, siklus II dengan 

persentase 70,83% (17 dari 24 siswa mencapai KKM) dalam kategori baik, dan siklus III 

dengan persentase 83,33% (20 dari 24 siswa mencapai KKM) dengan kategori baik. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian tindakan kelas tersebut dapat disimpulkan, 

bahwa pembelajaran  IPS melalui model pembelajaran Problem Solving dengan 

menggunakan media gambar dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa.Saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebaiknya  guru dalam 

setiap pembelajaran perlu merencanakan model atau strategi dan mempersiapkan media 

pembelajaran yang digunakan sebagai alternatif pembelajaran bagi siswa Sekolah Dasar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat 

SD/MI tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah bahwa standar kompetensi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB 

sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang 

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

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

menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, 

serta warga dunia yang cinta damai. Dimasa yang akan datang peserta didik 

akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu 

mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis. 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar 

untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, 

dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan 
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kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global (KTSP, 2006:82). 

Karakteristik anak di sekolah dasar merupakan semua watak yang 

nyata dan timbul dalam suatu tindakan siswa dalam kehidupannya setiap saat. 

Pemahaman terhadap peserta didik dan tugas-tugas perkembangan anak 

sekolah dasar, dapat dijadikan titik awal untuk menentukan tujuan pendidikan 

di sekolah dasar, dan untuk menentukan waktu yang tepat dalam memberikan 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak itu sendiri. 

Karakteristik anak pada masa kelas rendah sekolah dasar (kelas 1, 2, dan 3) 

antara lain: (1) ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi 

sekolah; (2) suka memuji diri sendiri; (3) apabila tidak dapat menyelesaikan 

sesuatu, hal itu dianggapnya tidak penting; (4) suka membandingkan dirinya 

dengan anak lain dalam hal yang menguntungkan dirinya; (5) suka 

meremehkan orang lain. Sedangkan karakteristik anak pada masa kelas tinggi 

sekolah dasar (kelas 4, 5, dan 6) antara lain: (1) perhatiannya tertuju pada 

kehidupan praktis sehari-hari; (2) ingin tahu, ingin belajar, dan realistis; (3) 

timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus; (4) anak memandang nilai 

sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Menurut 

Piaget, usia siswa sekolah dasar (7-12 tahun) ada pada stadium operasional 

konkrit. Oleh karena itu guru harus mampu merancang pembelajaran yang 

dapat membangkitkan siswa, misalnya penggalan waktu belajar tidak terlalu 

panjang, peristiwa belajar harus bervariasi, dan sajian harus dibuat menarik 
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bagi siswa. (http://www.7generasi.co.cc/2010/04/karakteristik-dan-hakikat-

ips-di-sd.html) 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai guru yang profesional, 

guru memiliki empat kompetensi pendidik antara lain (1) kompetensi 

pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; (2) 

kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik; (3) 

kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara 

luas dan mendalam; (4) kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta 

didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat di 

sekitar. (UU No. 14 Tahun 2005) 

Pembelajaran yang efektif dan bermakna akan berlangsung apabila 

dapat memberikan keberhasilan bagi siswa maupun guru itu sendiri. Hal ini 

betul-betul terjadi karena seorang guru akan memperoleh kepuasan apabila 

telah melaksanakan tugas mengajar dengan baik dan akan dapat tercapai hasil 

belajar secara optimal, apabila proses pembelajaran yang berlangsung mampu 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik.  

Efektifitas pembelajaran antara lain terukur dengan tingkat 

ketercapaian  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran (IPA, 
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IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, PKn) di SDN Gunungpati 02 Kota 

Semarang adalah IPA 65, IPS 65, Matematika 63, Bahasa Indonesia 65, dan 

PKn 70. Dari dokumentasi kelas IV daftar nilai IPS tahun ajaran 2010/2011 

menunjukkan hasil belajar siswa masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 65. Dari data hasil belajar 

menunjukkan, bahwa 50% yaitu 12 dari 24 siswa mengalami ketuntasan 

belajar, dan 50% yaitu 12 dari 24 siswa mengalami ketidak tuntasan belajar. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 90, dengan 

rerata kelas 61,375. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada Selasa, 4 

Januari 2011, didapatkan bahwa pembelajaran IPS masih belum optimal. 

Penyebab dari pembelajaran yang kurang optimal antara lain: (1) karena guru 

kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran; (2) kurang adanya 

variasi dari guru dalam menerapkan model pembelajaran ataupun metode; (3) 

kurang adanya aktivitas yang berarti bagi siswa di dalam kelas; (4) 

penggunaan alat peraga dan media belum dilakukan oleh guru secara optimal, 

sehingga ini berdampak pada hasil belajar siswa.  Fenomena pelaksanaan 

pembelajaran IPS tersebut diatas, merupakan gambaran yang terjadi di kelas 

IV SDN Gunungpati 02, kota Semarang.  

Untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, maka ditetapkan 

alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang dapat 

mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan 

keterampilan guru. Dengan penggunaan model pembelajaran yang tepat akan 

menghidupkan pembelajaran yang ditandai dengan siswa aktif, kreatif, dan 
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menyenangkan. Untuk menjadikan siswa seperti tersebut diatas, guru harus 

pandai dalam memilih model pembelajaran yang digunakan. Maka peneliti 

menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu Problem Solving. Dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving menekankan aktivitas 

siswa dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang nyata sebagai media 

pembelajaran yang dikembangkan. 

Tujuan pengetahuan sosial menitik beratkan proses pembelajaran pada 

upaya mengembangkan kompetensi para siswa untuk berpikir logis dan kritis 

serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari. Dengan tujuan seperti 

tersebut, maka model pembelajaran Problem Solving dirasa tepat untuk 

mengembangkan pembelajaran yang aktif bagi siswa dan guru, sehingga 

berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS, dimana siswa lebih antusias, aktif, kreatif dan terampil 

dalam pembelajaran IPS, keterampilan guru dalam mengajar meningkat, serta 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS akan meningkat. 

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian 

tindakan dengan menerapkan model pembelajaran Problem Solving adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Putera Permana tahun 2011 pada 

siswa Kelas IV SDN Kontes 01 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 

dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Melalui Metode Problem Solving 

dalam Pembelajaran IPS Kelas IV SDN KONTES 01 Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Blitar”. Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa nilai 
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hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Kotes 01 Kabupaten Blitar masih kurang 

memuaskan, hal ini dapat diketahui dari nilai hasil belajar IPS yaitu hanya 14 

siswa dari 33 siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 

65. 

Hal ini disebabkan oleh guru menggunakan metode ceramah tanpa ada 

variasi metode inovatif, siswa kurang aktif, pembelajaran berpusat pada guru, 

tidak menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), tidak 

menggunakan media pembelajaran, siswa kurang diberi kesempatan untuk 

berkreatifitas, siswa tidak diajak untuk menemukan konsep tetapi ditunjukkan 

konsep yang harus selalu diingat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan penerapan metode Problem Solving dalam pembelajaran IPS 

dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS. 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam 

pelaksanaannya melalui empat tahapan tiap siklus yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa lembar observasi, lembar wawancara, tes dan dokumentasi. Hasil 

penelitian metode Problem Solving menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Proses peningkatan aktivitas siswa pada 

pertemuan 1 siklus I adalah 57, pada pertemuan 2 siklus I meningkat menjadi 

63, pada pertemuan 3 siklus I meningkat menjadi 63, pada pertemuan 1 siklus 

II meningkat menjadi 64, pada pertemuan 2 siklus II meningkat menjadi 66 

dan pada pertemuan 3 siklus II meningkat menjadi 69. Peningkatan hasil 
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belajar IPS dari pra tindakan berdasarkan persentase yaitu 14 anak atau 42% 

siswa tuntas, pada siklus I terjadi peningkatan mencapai 21 anak atau 64% 

siswa tuntas belajar, pada siklus II terjadi peningkatan dengan mencapai 32 

atau 97% siswa tuntas belajar dan 1 siswa tidak tuntas belajar karena 

tergolong siswa lambat belajar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode Problem Solving dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dan meningkatkan hasil belajar IPS. Dengan demikian, 

hendaknya dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif seperti 

Problem Solving, sehingga prestasi belajar siswa menjadi lebih baik lagi. 

Dari ulasan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Model Pembelajaran Problem 

Solving dengan Menggunakan Media Gambar untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPS di Kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang”. 

Model pembelajaran Problem Solving adalah suatu cara yang 

digunakan dalam mempelajari IPS dengan maksud mengubah keadaan yang 

aktual menjadi keadaan seperti yang dikehendaki dengan memperhatikan 

prosedur pemecahan yang sistematis. Model pembelajaran Problem Solving 

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain: (1) 

siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah; (2) menimbulkan 

keberanian pada diri siswa untuk mengemukakan pendapat dan ide-idenya; (3) 

merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif, 

rasional, logis dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya siswa banyak 

menggunakan mentalnya dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi 
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dan pendekatan dalam rangka mencari permasalahannya. Kekurangannya 

antara lain: (1) menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai 

dengan tingkat berpikir siswa itu tidak mudah; (2) proses pembelajaran 

memerlukan waktu yang lama sehingga terpaksa mengambil waktu mata 

pelajaran lain; (3) model pembelajaran ini kurang tepat jika digunakan pada 

siswa yang kurang dewasa. (Hidayati, 2008:6.20-6.21) 

Media pembelajaran adalah salah satu komponen dalam strategi 

penyampaian pembelajaran yang diperlukan untuk melakukan komunikasi 

yang akan disampaikan kepada siswa, baik berupa orang, alat, ataupun bahan. 

Media gambar adalah media dalam bentuk gambar yang membantu guru  

dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga lebih mudah diterima  oleh 

siswa. Media gambar sifatnya universal, mudah dimengerti, dan tidak terikat 

oleh keterbatasan bahasa. Kelebihan media gambar antara lain: (1) sifatnya 

konkret; (2) dapat mengatasi batasan ruang, waktu, dan indera; (3) harganya 

relatif murah, serta mudah dibuat dan digunakan dalam pembelajaran di kelas. 

Selain memiliki kelebihan, media gambar juga memiliki kelemahan antara 

lain: (1) hanya menekankan persepsi indera mata, ukurannya terbatas hanya 

dapat terlihat oleh sekelompok siswa; (2) jika gambar terlalu kompleks, 

kurang efektif untuk tujuan pembelajaran tertentu. (Solihatin, 2008:27-28) 
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B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Apakah model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan 

media gambar, dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS di kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang? 

b. Apakah model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan 

media gambar, dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS di kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang? 

c. Apakah model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan 

media gambar, dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 

IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang? 

2. Pemecahan Masalah 

Penggunaan model pembelajaran Problem Solving dengan media 

gambar dalam pembelajaran IPS mempunyai beberapa langkah-langkah 

atau tahapan-tahapan, antara lain: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara berkelompok. 

b. Pemberian masalah dalam bentuk gambar yang sama pada setiap 

kelompok. 
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c. Identifikasi masalah terhadap masalah yang telah diberikan dalam 

bentuk gambar. 

d. Merumuskan dan memahami masalah yang diberikan dalam bentuk 

gambar. 

e. Perencanaan pemecahan masalah. 

f. Menerapkan perencanaan yang telah dibuat. 

g. Membimbing siswa dalam melakukan penilaian terhadap perencanaan 

pemecahan masalah. 

h. Membimbing siswa untuk melakukan penilaian terhadap hasil 

pemecahan masalah. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas IV SDN 

Gunungpati 02 Kota Semarang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS, 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan media 

gambar. 

b. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS, 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan media 

gambar. 
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c. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS, 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan media 

gambar. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa suatu kontribusi 

terhadap pengembangan di berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi Siswa 

a. Memberi suasana belajar yang menyenangkan. 

b. Meningkatkan kualitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

c. Meningkatkan partisipasi belajar siswa. 

d. Prestasi belajar siswa meningkat. 

2. Bagi Guru 

a. Wawasan guru terhadap model-model pembelajaran bertambah. 

b. Guru akan terbiasa melakukan penelitian yang bermanfaat bagi 

perbaikan pembelajaran. 

c. Meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran yang mengarah 

sebagai fasilitator di kelas. 

3. Bagi Sekolah 

a. Dapat dijadikan salah satu model pembelajaran untuk semua bidang 

studi. 

b. Termotivasi untuk menggunakan model pembelajaran yang tepat. 

c. Peningkatan kualitas output/lulusan 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pengertian pembelajaran dari beberapa ahli antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. “Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menginisisasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas serta 

kualitas belajar pada diri peserta didik”. (Winataputra, 2008: 1.18) 

b. “Pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat 

individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam 

sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang”. (Sugandi, 2005: 9) 

c. “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. (Anitah, 

2009:1.18) 

d. “Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri 

atas komponen tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru. 

Sebagai sistem, komponen-komponen tersebut berkaitan erat, saling 

mempengaruhi. (Anitah, 2009: 1.31)  

Berdasarkan konsep tentang pembelajaran di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang 
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terarah pada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, yang selanjutnya 

dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. 

 

2. Pengertian Belajar 

Banyak definisi tentang belajar yang telah dirumuskan oleh para 

ahli, antara lain sebagai berikut : 

a. “Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam kemampuan (competencies), keterampilan 

(skills), dan sikap (attitudes)”. (Winataputra, 2008: 1.5) 

b.  “Belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman”. Gagne dan Berliner dalam 

Anni (2006:2) 

c.  “Belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman”. Slavin dalam Anni (2006:2) 

d. “Belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia, 

yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan 

perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan”. Gagne dalam Anni 

(2006:2) 

Dari rumusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia yang 

disebabkan oleh pengalaman untuk mendapatkan beraneka ragam 

kemampuan, keterampilan, dan sikap. 
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3. Keterampilan Dasar Mengajar Guru 

Keterampilan dasar mengajar (teaching skills) adalah kemampuan 

atau keterampilan yang bersifat khusus (most specific instructional 

behaviours) yang harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, instruktur atau 

widyaiswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, 

efisien dan professional. As. Glicman dalam Sukirman (2007). 

Dengan demikian keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan 

beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dan 

melekat harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap guru, dosen, instruktur atau 

widyaiswara, karena dengan keterampilan dasar mengajar bahwa mengajar 

bukan sekedar proses menyampaikan pengetahuan saja, akan tetapi 

menyangkut aspek yang lebih luas seperti: pembinaan sikap, emosional, 

karakter, kebiasaan dan nilai-nilai. 

Macam-macam keterampilan dasar yang diutamakan antara lain: 

a. Keterampilan memberi penguatan 

Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru 

dalam merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang 

memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. 

Tujuan dari memberikan penguatan tersebut adalah (1) 

meningkatkan perhatian siswa; (2) melancarkan atau memudahkan 

proses belajar; (3) membangkitkan dan mempertahankan motivasi; (4) 

mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah 

laku belajar yang produktif; (5) mengembangkan dan mengatur diri 
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sendiri dalam belajar; serta (6) mengarahkan kepada cara berpikir yang 

baik/divergen dan inisiatif pribadi. 

b. Keterampilan bertanya 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons dari 

seseorang yang dikenai. Respons yang diberikan dapat berupa 

pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil 

pertimbangan. Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang 

mendorong kemampuan berfikir. 

Tujuan dari memberikan pertanyaan adalah: (1) merangsang 

kemampuan berpikir siswa; (2) membantu siswa dalam belajar; (3) 

mengarahkan siswa pada tingkat interaksi belajar yang mandiri; (4) 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa dari kemampuan berpikir 

tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi; serta (5) membantu siswa 

dalam mencapai tujuan pelajaran yang dirumuskan. 

c. Keterampilan menggunakan variasi 

Menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam 

konteks proses belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan 

siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan serta secara 

aktif. 

Tujuan menggunakan variasi adalah: (1) memelihara dan 

meningkatkan perhatian siswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

aspek belajar; (2) meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi 



16 

 

 

 

rasa ingin tahu melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi; (3) 

membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah; (4) kemungkinan 

dilayaninya siswa secara individual sehingga memberi kemudahan 

belajar; serta (5) mendorong aktivitas belajar dengan berbagai kegiatan 

atau pengalaman belajar yang menarik dan berguna dalam berbagai 

tingkat kognitif 

d. Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang 

diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan 

hubungan. Penekanan memberikan penjelasan adalah proses penalaran 

siswa, dan bukan indoktrinasi. 

e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk 

menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa 

agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari. Sedangkan menutup 

pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan inti 

pelajaran. Maksudnya adalah memberikan gambaran menyeluruh 

tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian 

siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar. 

Tujuan dari kegiatan membuka dan menutup pelajaran adalah: 

(1) menimbulkan perhatian dan motivasi siswa terhadap tugas-tugas 

yang akan dihadapi; (2) memungkinkan siswa mengetahui batas-batas 

tugasnya yang akan dikerjakan; (3) siswa dapat mengetahui 
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pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam mempelajari 

bagian-bagian pelajaran; (4) memungkinkan siswa mengetahui 

hubungan antara pengalaman-pengalaman yang dikuasai dengan hal-

hal baru yang akan dia pelajari; (5) memberikan kemungkinan kepada 

siswa untuk menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan, 

konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa; serta (6) 

memungkinkan siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam 

pelajaran. 

f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai 

perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 

3-8 siswa untuk kelompok kecil, dan hanya seorang untuk perorangan. 

Pada dasarnya bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan 

membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. 

g. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, 

baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan 

remedial. 

h. Keterampilan membimbing diskusi kelompok 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur 

dengan melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka 
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kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai informasi atau 

pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. 

(Hasibuan, 2009:58-88) 

 

4. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat 

seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Aktivitas 

merupakan asas terpenting dalam belajar. Belajar adalah aktivitas yang 

dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari 

apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan 

sekitar. Aktivitas disini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa, raga, 

psikofisik menuju perkembangan pribadi individu seutuhnya, yang 

menyangkut unsur cipta (kognitif), rasa (afektif), karsa (psikomotorik). 

(Djamarah, 2008:2) 

Proses belajar adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat 

syaraf individu yang belajar. Proses belajar terjadi secara abstrak, karena 

terjadi secara mental dan tidak dapat diamati. Oleh karena itu proses 

belajar hanya dapat diamati jika ada perubahan tingkah laku dari seseorang 

yang berbeda dengan sebelumnya. (Baharuddin, 2010:16) 

Macam-macam kegiatan siswa yang antara lain dapat  digolongkan 

sebagai berikut: 

a. Visual activities 

Yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, memperhatikan 

gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 
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b. Oral activities 

Seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities 

Sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato. 

d. Writing activities 

Seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities 

Misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities 

Yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

g. Mental activities 

Sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities 

Seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, gugup. Paul B. Diedrich dalam Sardiman 

(2011:101) 

 Jadi dengan klasifikasi aktivitas seperti diuraikan di atas, 

menunjukkan bahwa ativitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. 

Jika berbagai macam kegiatan tersebut dapat diciptakan di sekolah, tentu 
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sekolah-sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan dan benar-benar 

menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal dan bahkan akan 

memperlancar peranannya sebagai pusat dan transformasi kebudayaan. 

 Dari definisi di atas dapat di simpulkan, bahwa aktivitas belajar 

siswa adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru 

dan siswa) yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental 

intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa 

perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 

5. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa 

setelah mengalami aktifitas belajar. Menurut Caroll dalam R. Angkowo & 

A. Kosasih (2007:51), bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh lima 

faktor yaitu (1) Bakat belajar; (2) Waktu yang tersedia dalam belajar; (3) 

Kemampuan individu; (4) Kualitas pengajaran; (5) Lingkungan.  

Menurut Hamalik (2009:112) hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang dari tidak tahu 

menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti, yang dipengaruhi 

oleh lima faktor, yaitu (1) bakat belajar; (2) waktu yang tersedia dalam 

belajar; (3) kemampuan individu; (4) kualitas pengajaran; (5) lingkungan 
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6. Model Pembelajaran Problem Solving 

Masalah dapat diartikan setiap hal yang mengundang keragu-

raguan, ketidakpastian atau kesulitan yang harus diatasi dan diselesaikan. 

Selanjutnya masalah sosial dapat diartikan suatu situasi yang 

mempengaruhi banyak orang dan dianggap sumber kesulitan atau 

ketidakpuasan yang menuntut untuk dipecahkan. Secara operasional, 

masalah sosial diartikan suatu situasi yang pada kenyataannya tidak sesuai 

dengan yang dikehendaki. 

Problem Solving merupakan suatu proses memecahkan masalah 

dan menyangkut mengubah keadaan yang aktual menjadi keadaan seperti 

yang dikehendaki (Ischak, 2004:9.7) 

Dengan demikian, Problem Solving adalah suatu cara yang 

digunakan dalam mempelajari IPS dengan maksud mengubah keadaan 

yang aktual menjadi keadaan seperti yang dikehendaki dengan 

memperhatikan prosedur pemecahan yang sistematis. Jadi aktivitas 

problem solving diawali dengan konfrontasi dan berakhir apabila sebuah 

jawaban telah diperoleh sesuai dengan kondisi masalah. 

Sebagai acuan dalam kriteria pemilihan masalah adalah: (1) 

masalah itu bersifat umum dan berulang-ulang sehingga cukup dikenal dan 

menarik perhatian siswa; (2) masalah itu cukup penting dibahas di kelas; 

(3) masalah itu dapat mengembangkan kelas ke arah tujuan yang 

dikehendaki; (4) melihat kemungkinan tersedianya bahan-bahan yang 

diperlukan untuk pemecahan masalah; dan (5) masalah itu dapat menjamin 
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kelanjutan pengalaman belajar siswa. Quillen dan Hanna dalam Ischak 

(2004:9.8) 

Kelebihan dan Kekurangan dalam Model pembelajaran Problem 

Solving menurut Hidayati, 2008:6.20-6.21 adalah: 

a. Kelebihan 

1) siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah. 

2) merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara 

kreatif, rasional, logis dan menyeluruh, karena dalam proses 

belajarnya siswa banyak menggunakan mentalnya dengan 

menyoroti permasalahan dari berbagai segi dan pendekatan dalam 

rangka mencari permasalahannya. 

3) pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, 

khususnya dunia  kerja. 

4) menimbulkan keberanian pada diri siswa untuk mengemukakan 

pendapat dan ide-idenya. 

b. Kekurangan 

1) menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai 

dengan tingkat berpikir siswa itu tidak mudah. 

2) mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan 

menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak 

berpikir untuk memecahkan permasalahan secara individu maupun 

kelompok yang kadang-kadang memerlukan berbagai sumber 

belajar, merupakan tantangan atau bahkan kesulitan tersendiri bagi 
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siswa. 

3) proses pembelajaran memerlukan waktu yang lama sehingga 

terpaksa mengambil waktu mata pelajaran lain. 

4) kurang sistematis apabila model pembelajaran ini diterapkan untuk 

menyampaikan bahan baru. 

5) model pembelajaran ini kurang tepat jika digunakan pada siswa 

yang kurang dewasa. 

Manfaat yang diperoleh setelah menggunakan model pembelajaran 

Problem Solving antara lain: (1) mengembangkan sikap atau keterampilan 

siswa untuk mampu memecahkan permasalahannya serta mengambil 

keputusan secara obyektif dan mandiri; (2) mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa. Proses berpikir terdiri dari serentetan keterampilan seperti 

mengumpulkan informasi/data, membaca dan menafsirkan data, dan lain-

lain yang penerapannya membutuhkan latihan dan pembiasaan; (3) siswa 

benar-benar menghayati untuk berpikir dan mengembangkan minat dalam 

berbagai kemungkinan; (4) membina pengembangan sikap penalaran lebih 

jauh dan cara berpikir obyektif, mandiri, kritis, dan analitis baik secara 

individual maupun kelompok. (Ischak, 2004: 9.7) 
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Tabel 1 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Problem Solving 

 
Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Identifikasi 

Permasalahan 

Memberi permasalahan pada 

siswa 

Memahami permasalahan 

Membimbing siswa dalam 

melakukan identifikasi 

permasalahan 

Melakukan identifikasi 

terhadap masalah yang dihadapi 

Penyajian 

Permasalahan 

Membantu siswa untuk 

merumuskan dan memahami 

masalah secara benar 

Merumuskan dan pengenalan 

permasalahan 

Perencanaan 

Pemecahan 

Membimbing siswa 

melakukan perencanaan 

pemecahan masalah 

Melakukan perencanaan 

pemecahan masalah 

Menerapkan / 

mengimplemen 

tasikan 

perencanaan 

Membimbing siswa 

menerapkan perencanaan yang 

telah dibuat 

Menerapkan rencana 

pemecahan masalah 

Menilai 

perencanaan 

Membimbing siswa dalam 

melakukan penilaian terhadap 

perencanaan pemecahan 

masalah 

Melakukan penilaian terhadap 

perencanaan pemecahan 

masalah 

Menilai hasil 

pemecahan 

Membimbing siswa 

melakukan penilaian terhadap 

hasil pemecahan masalah 

Melakukan penilaian terhadap 

hasil pemecahan masalah 

 (Wena, 2009:56) 

 Agar siswa dapat berhasil dalam belajar menggunakan model 

pembelajaran Problem Solving, siswa harus memiliki: (1) kemampuan 

mengingat konsep, aturan atau hukum yang telah dipelajari; (2) informasi 

yang terorganisasi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi; serta (3) 

kemampuan strategi kognitif, yaitu kemampuan yang berfungsi untuk 

mengarahkan dan memonitor penggunaan konsep-konsep atau aturan. 

(Winataputra, 2008:1.38) 

 Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving, guru hendaknya 

mengajukan berbagai permasalahan yang menarik. Masalah yang menarik 
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bagi siswa adalah sesuatu yang baru. Dalam arti masalah tersebut belum 

pernah disampaikan kepada siswa. Disamping itu masalah yang diberikan 

hendaknya berada dalam jangkauan siswa, yakni sesuai dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki. 

 Agar siswa berhasil dalam belajar menggunakan model 

pembelajaran Problem Solving, guru hendaknya memberikan petunjuk 

yang jelas kepada siswa. Petunjuk tersebut dapat berupa pertanyaan yang 

diajukan untuk mengingat kembali konsep, hukum atau aturan yang 

relevan dengan masalah yang dihadapi. Petunjuk tersebut dapat juga 

berupa bimbingan dalam mengarahkan pemikiran siswa. 

7. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran termasuk salah satu komponen yang perlu 

diperhatikan dalam strategi penyampaian pembelajaran. Beberapa definisi 

mengenai media pembelajaran dari para ahli antara lain: 

1) “Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang 

dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa, baik berupa 

orang, alat, ataupun bahan.” Dengeng dalam Wena (2009:9&15) 

2) “Media pembelajaran adalah semua sumber yang diperlukan untuk 

melakukan komunikasi dengan siswa.” Martin dan Briggs dalam Wena 

(2009:9&15) 

3) “Media pembelajaran adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan.” Sadiman dalam Wena (2009:9&15) 
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 Berdasarkan definisi-definisi mengenai media pembelajaran di 

atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah salah satu 

komponen dalam strategi penyampaian pembelajaran yang diperlukan 

untuk melakukan komunikasi yang akan disampaikan kepada siswa, baik 

berupa orang, alat, ataupun bahan. 

 Secara umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam 

pemilihan media pembelajaran adalah Tujuan, Sasaran Didik, 

Karakteristik Media yang Bersangkutan, Waktu, Biaya, Ketersediaan, serta 

Mutu Teknis. (Solihatin, 2008:31-32) 

 Setelah menentukan pilihan media yang akan digunakan, 

selanjutnya guru dituntut untuk dapat memanfaatkan dalam proses 

pembelajaran. Media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan 

belajar siswa. Hal ini mungkin terjadi jika guru tidak dapat 

menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu, media yang telah dipilih 

dengan tepat harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai prinsip 

pemanfaatan media. Adapun beberapa prinsip umum yang perlu 

diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran, adalah sebagai 

berikut: (1) setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak 

ada jenis media yang cocok untuk segala macam proses belajar dan dapat 

mencapai semua tujuan belajar; (2) penggunaan beberapa macam media 

secara bervariasi memang perlu, namun penggunaan media yang terlalu 

banyak sekaligus dalam suatu kegiatan pembelajaran, justru akan 

membingungkan siswa dan tidak akan memperjelas pelajaran; (3) 
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penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif; (4) 

sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam 

penyusunan rencana pelajaran; (5) hindari penggunaan media yang hanya 

dimaksudkan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong; dan (6) 

harus senantiasa dilakukan dengan persiapan yang cukup sebelum 

penggunaan media. (Solihatin, 2008: 32-33) 

 Media gambar adalah media yang dipergunakan untuk 

memvisualisasikan atau menyalurkan pesan dari sumber ke penerima 

(siswa). Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam komunikasi visual, 

disamping itu media gambar berfungsi juga untuk menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang 

mungkin akan cepat dilupakan. 

 Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemakaian media 

gambar, antara lain: (1) mempergunakan gambar untuk tujuan-tujuan 

pengajaran yang spesifik yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang 

akan mendukung penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok pelajaran; (2) 

memadukan gambar-gambar dengan pelajaran, sebab keefektivan 

pemakaian gambar-gambar di dalam proses belajar mengajar memerlukan 

keterpaduan; (3) dalam menggunakan gambar tidak boleh berlebihan; (4) 

mengurangi penambahan kata-kata pada gambar, oleh karena gambar-

gambar itu sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita 

atau dalam menyajikan gagasan baru. 
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 Beberapa kriteria dalam pemilihan gambar yang baik untuk 

kegiatan pengajaran, antara lain: (1) Keaslian gambar. Gambar 

menunjukkan situasi yang sebenarnya, seperti melihat keadaan atau benda 

yang sesungguhnya. Kekeliruan dalam hal ini akan memberikan pengaruh 

yang tak diharapkan gambar yang palsu dikatakan asli; (2) 

Kesederhanaan. Gambar itu sederhana dalam warna, menimbulkan kesan 

tertentu, mempunyai nilai estetis secara murni dan mengandung nilai 

praktis. Jangan sampai peserta didik menjadi bingung dan tidak tertarik 

pada gambar; (3) Bentuk item. Hendaknya si pengamat dapat memperoleh 

tanggapan yang tetap tentang obyek-obyek dalam gambar; (4) Perbuatan. 

Gambar hendaknya adalah suatu hal yang sedang melakukan perbuatan. 

Siswa akan lebih tertarik dan akan lebih memahami gambar-gambar yang 

sedang bergerak; (5) Fotografi. Siswa dapat lebih tertarik kepada gambar 

yang nilai fotografinya rendah, yang dikerjakan secara tidak profesional 

seperti terlalu terang atau gelap. Gambar yang bagus belum tentu menarik 

dan efektif bagi pengajaran; (6) Artistik. Segi artistik pada umumnya dapat 

mempengaruhi nilai gambar. Penggunaan gambar tentu saja disesuaikan 

dengan tujuan yang hendak dicapai 

 Media gambar sifatnya universal, mudah dimengerti, dan tidak 

terikat oleh keterbatasan bahasa. Kelebihan media gambar, antara lain: (1) 

sifatnya konkret; (2) dapat mengatasi batasan ruang, waktu, dan indera; 

dan (3) harganya relatif murah, serta mudah dibuat dan digunakan dalam 

pembelajaran dikelas. Selain memiliki kelebihan, gambar pun memiliki 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/01/profesionalisme-guru.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/10/silabus-teknik-gambar-bangunan.html
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kelemahan, antara lain: (1) hanya menekankan persepsi indera mata, 

ukurannya terbatas hanya dapat terlihat oleh sekelompok siswa; (2) jika 

gambar terlalu kompleks, kurang efektif untuk tujuan pembelajaran 

tertentu. (http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/05/pengertian-media-

pemanfaatan-media.html) 

 Jadi, berdasarkan uraian di atas, media gambar adalah media dalam 

bentuk gambar yang membantu guru  dalam menyampaikan materi 

pelajaran sehingga lebih mudah diterima  oleh siswa. Media gambar pada 

dasarnya membantu mendorong para siswa dan dapat membangkitkan 

minatnya pada pelajaran. Membantu siswa dalam kemampuan berbahasa, 

kegiatan seni, dan pernyataan kreatif dalam bercerita, dramatisasi, bacaan, 

penulisan, melukis dan menggambar serta membantu siswa menafsirkan 

dan mengingat-ingat isi materi bacaan dari buku teks. 

 

8. Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Berkaitan dengan pembelajaran yang berkualitas, Muljono 

(2006:29) menyebutkan bahwa konsep kualitas pembelajaran mengandung 

lima rujukan: yaitu “(1) kesesuaian; (2) daya tarik; (3) efektivitas; (4) 

efisiensi; dan (5) produktivitas pembelajaran”. Penjelasan kelima rujukan 

yang membentuk konsep kualitas pembelajaran dari Muljono (2006:29-30) 

adalah sebagai berikut: 

Kesesuaian meliputi indikator sebagai berikut: sepadan dengan 

karakteristik peserta didik, serasi dengan aspirasi masyarakat maupun 

perorangan, cocok dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kondisi 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/05/pengertian-media-pemanfaatan-media.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/05/pengertian-media-pemanfaatan-media.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/01/perkembangan-seni-rupa.html
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lingkungan, selaras dengan tuntutan zaman, dan sesuai dengan teori, 

prinsip, dan atau nilai baru dalam pendidikan. 

Pembelajaran yang berkualitas juga harus mempunyai daya tarik 

yang kuat, indikatornya meliputi: kesempatan belajar yang tersebar dan 

arena itu mudah dicapai dan diikuti, isi pendidikan yang mudah dicerna 

karena telah diolah sedemikian rupa, kesempatan yang tersedia yang dapat 

diperoleh siapa saja pada setiap saat diperlukan, pesan yang diberikan pada 

saat dan peristiwa yang tepat, keterandalan yang tinggi, terutama karena 

kinerja lembaga dan lulusannya yang menonjol, keanekaragaman sumber 

baik yang sengaja dikembangkan maupun yang sudah tersedia dan dapat 

dipilih serta dimanfaatkan untuk kepentingan belajar, dan suasana yang 

akrab, hangat dan merangsang pembentukan kepribadian peserta didik. 

Efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan tercapainya 

tujuan, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu 

situasi, atau “doing the right things”. Pengertian ini mengandung ciri: 

bersistem (sistematik), yaitu dilakukan secara teratur, konsisten atau 

berurutan melalui tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, 

penilaian dan penyempurnaan, sensitif terhadap kebutuhan akan tugas 

belajar dan kebutuhan pembelajar, kejelasan akan tujuan dan karena itu 

dapat dihimpun usaha untuk mencapainya, bertolak dari kemampuan atau 

kekuatan mereka yang bersangkutan (peserta didik, pendidik, masyarakat 

dan pemerintah). 
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Efisiensi pembelajaran dapat diartikan sebagai kesepadanan antara 

waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dengan hasil yang diperoleh atau 

dapat dikatakan sebagai mengerjakan sesuatu dengan benar. Ciri yang 

terkandung meliputi: merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran mengacu pada kepentingan, kebutuhan kondisi 

peserta didik pengorganisasian kegiatan belajar dan pembelajaran yang 

rapi, misalnya lingkungan atau latar belakang diperhatikan, pemanfaatan 

berbagai sumber daya dengan pembagian tugas seimbang, serta 

pengembangan dan pemanfaatan aneka sumber belajar sesuai keperluan, 

pemanfaatan sumber belajar bersama, usaha inovatif yang merupakan 

penghematan, seperti misalnya pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran 

terbuka yang tidak mengharuskan pembangunan gedung dan mengangkat 

tenaga pendidik yang digaji secara tetap. Inti dari efisiensi adalah 

mengembangkan berbagai faktor internal maupun eksternal (sistemik) 

untuk menyusun alternatif tindakan dan kemudian memilih tindakan yang 

paling menguntungkan. 

Produktivitas pada dasarnya adalah keadaan atau proses yang 

memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dan lebih banyak. 

Produktivitas pembelajaran dapat mengandung arti: perubahan proses 

pembelajaran (dari menghafal dan mengingat ke menganalisis dan 

mencipta), penambahan masukan dalam proses pembelajaran (dengan 

menggunakan berbagai macam sumber belajar), peningkatan intensitas 

interaksi peserta didik dengan sumber belajar, atau gabungan ketiganya 
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dalam kegiatan belajar-pembelajaran sehingga menghasilkan kualitas yang 

lebih baik, keikutsertaan dalam pendidikan yang lebih luas, lulusan lebih 

banyak, lulusan yang lebih dihargai oleh masyarakat, dan berkurangnya 

angka putus sekolah. (Sambas, Ali. 

http://sambasalim.com/pendidikan/kualitas-proses-pembelajaran.html.)  

Pembelajaran yang berkualitas meliputi beberapa komponen, yaitu, 

kurikulum, guru, siswa, metode, materi dan bahan ajar, media 

pembelajaran atau alat pembelajaran, dan evaluasi. Lebih jelasnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Kurikulum 

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang 

sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan.  

b. Guru 

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini 

jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Selain siswa, faktor penting dalam proses 

belajar mengajar adalah guru.  

c. Siswa 

Siswa atau Murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikut 

suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, 

di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. 

d. Metode 

http://sambasalim.com/pendidikan/kualitas-proses-pembelajaran.html
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Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang 

sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang tersusun dapat 

tercapai secara optimal.  

e. Materi dan bahan ajar 

Materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. 

f. Media pembelajaran atau alat pembelajaran 

Media Pembelajaran merupakan sumber belajar eksternal yang 

menjadi bagian dari Metodologi Pembelajaran yang diatur oleh 

pengajar.  

g. Evaluasi 

Evaluasi ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap belajar siswa 

maupun keefektifan kurikulum dan pembelajaran. 

(http://husamah.staff.umm.ac.id/files/2010/03/belajar-dan 

pembelajaran-kel-2.pdf 30 Januari 2011) 

Jadi kualitas pembelajaran merupakan suatu gambaran mengenai 

baik-buruknya hasil yang dicapai oleh peserta didik yang meliputi 

kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas 

pembelajaran dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan, yang terdiri 

dari beberapa komponen, yaitu kurikulum, guru, siswa, metode, materi 

dan bahan ajar, media pembelajaran atau alat pembelajaran, dan evaluasi. 

 

 

 

 

http://husamah.staff.umm.ac.id/files/2010/03/belajar-dan%20pembelajaran-kel-2.pdf%2030%20Januari%202011
http://husamah.staff.umm.ac.id/files/2010/03/belajar-dan%20pembelajaran-kel-2.pdf%2030%20Januari%202011
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9. Hakikat Pembelajaran IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah bidang studi yang mempelajari, 

menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan 

meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. (Ischak, 

2004:1.36) 

Hakikat IPS adalah bidang studi yang mempelajari dan menelaah 

serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat ditinjau dari 

berbagai aspek kehidupan secara terpadu, yang bertujuan membentuk 

warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya 

sendiri ditengah-tengah kekuatan fisik dan sosial, yang pada gilirannya 

akan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. (Ischak, 

2004:1.42) 

Tujuan IPS menurut Kurikulum 2006 di tingkat SD menyatakan 

bahwa pengetahuan sosial bertujuan untuk: (1) mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) 

memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 

(3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional 

dan global. (KTSP 2006:82) 

Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari IPS antara lain: (1) 

pengalaman langsung apabila guru IPS memanfaatkan lingkungan alam 
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sekitar sebagai sumber belajar; (2) kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat; (3) kemampuan berkomunikasi dengan sesama 

warga; (4) kemampuan mengembangkan pengetahuan sebagai bekal untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta mempersiapkan 

diri untuk terjun sebagai anggota masyarakat. (Ischak, 2004:1.42) 

Rasionalisasi mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan 

menengah adalah agar siswa dapat: (1) mensistematisasikan bahan, 

informasi, dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan 

lingkungannya menjadi lebih bermakna; (2) lebih peka dan tanggap 

terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab; 

(3) mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri 

dan antar manusia. (Hidayati, 2008:1.12) 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

IPS adalah bidang studi yang mempelajari dan menelaah serta 

menganalisis gejala dan masalah sosial yang meliputi: sosial, ekonomi, 

psikologi, budaya, sejarah, geografi, dan politik. IPS terdiri dari berbagai 

himpunan pengetahuan tentang kehidupan sosial dan dari realita-realita 

kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Di dalam IPS, dihimpun 

semua materi yang berhubungan secara langsung dengan masalah 

penyusunan dan pengembangan masyarakat serta yang menyangkut 

dengan pengembangan pribadi manusia sebagai anggota masyarakat yang 

berguna. 
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B. Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang terdapat dalam 

jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap model 

pembelajaran Problem Solving dalam meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

IPS yaitu keterampilan guru dalam mengelola kelas, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa. 

Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Putera Permana tahun 2011 pada 

siswa Kelas IV SDN Kontes 01 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 

dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Melalui Metode Problem 

Solving dalam Pembelajaran IPS Kelas IV SDN KONTES 01 Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Blitar”. Berdasarkan hasil observasi awal diketahui 

bahwa nilai hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Kotes 01 Kabupaten 

Blitar masih kurang memuaskan, hal ini dapat diketahui dari nilai hasil 

belajar IPS yaitu hanya 14 siswa dari 33 siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65. Hal ini disebabkan oleh guru 

menggunakan metode ceramah tanpa ada variasi metode inovatif, siswa 

kurang aktif, pembelajaran berpusat pada guru, tidak menggunakan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), tidak menggunakan media 

pembelajaran, siswa kurang diberi kesempatan untuk berkreatifitas, siswa 

tidak diajak untuk menemukan konsep tetapi ditunjukkan konsep yang 

harus selalu diingat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

penerapan metode Problem Solving dalam pembelajaran IPS dan 
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mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS. Pendekatan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam pelaksanaannya 

melalui empat tahapan tiap siklus yaitu perencanaan, tindakan, observasi 

dan refleksi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

observasi, lembar wawancara, tes dan dokumentasi. Hasil penelitian 

metode Problem Solving menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Proses peningkatan aktivitas siswa pada pertemuan 1 

siklus I adalah 57, pada pertemuan 2 siklus I meningkat menjadi 63, pada 

pertemuan 3 siklus I meningkat menjadi 63, pada pertemuan 1 siklus II 

meningkat menjadi 64, pada pertemuan 2 siklus II meningkat menjadi 66 

dan pada pertemuan 3 siklus II meningkat menjadi 69. Peningkatan hasil 

belajar IPS dari pra tindakan berdasarkan persentase yaitu 14 anak atau 

42% siswa tuntas, pada siklus I terjadi peningkatan mencapai 21 anak atau 

64% siswa tuntas belajar, pada siklus II terjadi peningkatan dengan 

mencapai 32 atau 97% siswa tuntas belajar dan 1 siswa tidak tuntas belajar 

karena tergolong siswa lambat belajar. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Problem Solving 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dan meningkatkan hasil belajar IPS. 

Dengan demikian, hendaknya dapat menerapkan metode pembelajaran 

yang lebih inovatif seperti Problem Solving, sehingga prestasi belajar 

siswa menjadi lebih baik lagi. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Tin Rustini dengan judul Penerapan Model 

Problem Solving untuk Meningkatkan Pengembangkan Potensi Berpikir 

dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar ini, dilakukan di SD Negeri 

Marga Endah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian tindakan ini adalah meningkatkan kemampuan 

guru dalam menerapkan model Problem Solving untuk meningkatkan 

pengembangan potensi berpikir siswa pada pembelajaran IPS di sekolah 

dasar. Manfaat hasil penelitian adalah dapat meningkatkan kemampuan 

guru dalam melakukan perubahan untuk perbaikan pembelajaran 

Pendidikan IPS di kelasnya, sehingga dapat menumbuhkan motivasi, dan 

partisipasi siswa terhadap pembelajaran IPS. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan kelas, bersifat partisipatorik dan 

kolaboratif antara guru dan mitra penelitian bertujuan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran. Proses penelitian berlangsung empat siklus, dengan 

kegiatan pokok perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan refleksi. 

Selama proses penelitian berlangsung, terjadi perubahan meningkatnya 

unjuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Pembelajaran yang dikembangkan guru dengan menggunakan variasi 

strategi, metode, media serta evaluasi pembelajaran benar-benar 

bermakna. Kebermaknaan siswa dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas, 

dan kreativitas siswa selama mengikuti pelajaran. Kesimpulan hasil 

penelitian tindakan ini adalah: 1) penerapan model Problem Solving 

dengan strategi yang dikembangkan guru secara bervariasi melalui 
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pembelajaran IPS dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa 

secara kreatif dan menyeluruh; 2) penerapan model Problem Solving 

melalui pembelajaran IPS yang dikembangkan guru, mampu 

meningkatkan proses belajar siswa kelas V melalui aktivitas, motivasi dan 

kreativitas hingga berimplikasi pada hasil belajar yang lebih baik. Yang 

menjadi rekomendasi dari hasil penelitian ini, antara lain: 1) bagi peneliti 

khususnya, penerapan model Problem Solving dalam pembelajaran IPS di 

sekolah dasar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan dikembangkan 

dalam topik yang berbeda; 2) bagi sejawat pengembang Pendidikan IPS, 

proses dan studi ini menjadi bahan diskusi untuk memperluas wacana 

model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan tujuan dan karakteristik 

siswa sekolah dasar; 3) bagi peminat/pemerhati profesi pendidikan dan 

tenaga kependidikan di sekolah dasar, proses dan hasil studi ini dapat 

menjadi model pengembang untuk meningkatkan mutu unjuk kerja 

profesional guru sekolah dasar; 4) bagi para guru sekolah dasar, proses dan 

hasil studi tentang penerapan model Problem Solving di dalam 

pembelajaran pendidikan IPS dapat mengembangkan kemampuan meneliti 

dan melakukan tindakan perbaikan dalam meningkatkan proses dan hasil 

belajar siswa; 5) bagi kepala sekolah, hendaknya dapat mendorong para 

guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas dalam rangka perbaikan 

pembelajaran di sekolah dasar. (http://digilib.upi.edu/pasca/available/etd-

1212105-112717/) 

 

http://digilib.upi.edu/pasca/available/etd-1212105-112717/
http://digilib.upi.edu/pasca/available/etd-1212105-112717/
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C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, pada hakekatnya 

kegiatan belajar mengajar merupakan proses komunikasi antara guru dan 

siswa. Guru harus dapat menciptakan komunikasi yang memberikan 

kemudahan bagi siswa agar mampu menerima pengetahuan yang diberikan 

oleh guru. Kenyataannya komunikasi dalam proses belajar mengajar tidak 

dapat berlangsung seperti yang diharapkan. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang monoton yaitu ceramah. Siswa hanya menerima informasi 

saja tanpa adanya kegiatan praktek, sehingga membuat siswa menjadi cepat 

bosan dan mengantuk. Siswa tidak memiliki kreatifitas, tidak mempunyai 

kesempatan berpartisipasi aktif dalam KBM sehingga prestasi belajar yang 

dihasilkan rendah. 

Kondisi seperti ini memerlukan suatu perbaikan, salah satu diantaranya 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang lebih baik sehingga dapat 

meningkatkan kualitas Kegiatan Belajar Mengajar. Mata pelajaran IPS, yang 

mengintegrasikan konsep-konsep esensial dari ilmu-ilmu sosial dan sarat 

dengan konsep-konsep konotatif, maka perlu dicari model pembelajaran yang 

dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran IPS. Untuk itu, penggunaan 

model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media gambar 

dirasakan paling tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS ini, 

dengan tujuan untuk: (1) meningkatkan daya penalaran siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena siswa dituntut untuk bisa memecahkan masalah 

sendiri; (2) meningkatkan rasa percaya diri karena siswa dituntut untuk berani 
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mengemukakan pendapatnya; (3) meningkatkan rasa senang siswa untuk 

mempelajari IPS; (4) meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pelajaran karena siswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah; (5) 

Meningkatkan prestasi belajar siswa; dan (6) meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS. 

Dari pemikiran inilah maka diharapkan kualitas pembelajaran IPS 

yang selama ini kurang memenuhi harapan dapat ditingkatkan, dimana siswa 

dapat berpartisipasi aktif dalam Kegiatan Belajar Mengajar, sehingga suasana 

kelas menjadi hidup. Kemudian, diharapkan pada akhir pembelajaran siswa 

dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kualitas 

pembelajaran IPS. 
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Bagan alur kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI AWAL 

Kualitas Pembelajaran IPS belum optimal 

dengan indikasi. 

1. Keterampilan guru 

a. Guru dalam mengajar masih monoton. 

b. Guru belum memanfaatkan media 

dan sumber belajar secara efektif dan 

efisien. 

c. Guru kurang melibatkan siswa dalam 

pembelajaran. 

2. Aktivitas siswa 

a. Siswa kurang antusias dalam 

pembelajaran. 

b. Siswa kurang berpartisipasi aktif 

dalam diskusi. 

c. Siswa tidak berani mengeluarkan 

pendapat. 

3. Hasil belajar siswa 

Masih dibawah KKM yang di tetapkan 

sekolah, yaitu 65. Dari data hasil belajar, 

bahwa 50% yaitu 12 dari 24 siswa 

mengalami ketuntasan belajar dan  50% 

yaitu 12 dari 24 siswa mengalami 

ketidaktuntasan belajar. Hal ini 

ditunjukkan dengan rentan nilai, bahwa 

nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 90, 

dengan rerata kelas 61,375.  

PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN PROBLEM 

SOLVING DENGAN MEDIA 

GAMBAR 

Penggunaan model pembelajaran 

Problem Solving dengan media gambar 

dalam pembelajaran IPS mempunyai 

beberapa langkah-langkah-langkah atau 

tahapan-tahapan, antara lain: 

1. Siswa bekerja dalam kelompok 

secara berkelompok. 

2. Pemberian masalah dalam bentuk 

gambar yang sama pada setiap 

kelompok. 

3. Identifikasi masalah terhadap 

masalah yang telah diberikan dalam 

bentuk gambar. 

4. Merumuskan dan memahami 

masalah yang diberikan dalam 

bentuk gambar. 

5. Perencanaan pemecahan masalah. 

6. Menerapkan perencanaan yang telah 

dibuat. 

7. Membimbing siswa dalam 

melakukan penilaian terhadap 

perencanaan pemecahan masalah. 

8. Membimbing siswa untuk melakukan 

penilaian terhadap hasil pemecahan 

masalah. 

PELAKSANAAN TINDAKAN 

Menerapkan model pembelajaran Problem 

Solving dengan media gambar. 
 

KONDISI AKHIR 

Kualitas pembelajaran IPS meningkat 

ditandai dengan Keterampilan Guru, 

Aktivitas Siswa, dan Hasil Belajar 

meningkat dengan perolehan nilai diatas 

KKM yaitu 65. 

Pembelajaran berlangsung secara efektif, 

efisien dan lebih bermakna. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori, kajian empirik dan kerangka berpikir di atas 

maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Problem Solving dengan Media 

Gambar, Keterampilan Guru, Aktifitas Siswa, dan Hasil Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran IPS akan Meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), setiap siklus atau putaran terdiri dari empat tahapan dengan tahapan, 

yaitu perencanaan (planning), aksi atau tindakan (acting), observasi 

(observing), dan refleksi (reflecting). Sesudah satu siklus selesai 

diimplementasikan, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan ulang yang 

dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. Demikian seterusnya, atau 

dengan beberapa siklus (Aqib, 2006). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Istilah 

“deskriptif” dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang 

fenomena yang diteliti, misalnya kondisi sesuatu atau kejadian, disertai 

dengan informasi tentang faktor penyebab sehingga mungkin muncul kejadian 

yang dideskripsikan secara rinci, urut dan jujur (Arikunto, 2007:26). 

Penelitian ini berupaya memperoleh pembelajaran IPS dari keterampilan guru 

dan aktivitas siswa yang diteliti yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang. 

Pelaksanaan penelitian bersifat kolaboratif bersama teman guru 

sebagai upaya bersama untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan. 

Penelitian Tindakan Kelas terdiri dari empat tahapan, yaitu: (1) perencanaan; 

(2) pelaksanaan; (3) observasi; dan (4) refleksi. 

Selengkapnya dapat dilihat dalam Bagan Penelitian Tindakan Kelas berikut: 
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(Aqib, 2009:308) 

 

Permasalahan 

Refleksi  

Siklus I 

Perencanaan  

Siklus I 

Pelaksanaan 

Siklus I 

Observasi 

Siklus I 

Refleksi 

Siklus II 

Observasi 

Siklus II 

Pelaksanaan 

Siklus II 

Perencanaan 

Siklus II 

Dan  serterusnya 

Perencanaan 

Siklus III 
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1. Perencanaan Awal 

Dalam tahap perencanan dilakukan oleh peneliti dan kolaborator, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. menelaah materi-materi pembelajaran IPS serta menelaah indikator 

yang telah ditetapkan bersama kolabolator. 

b. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

indikator yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran sesuai 

dengan model pembelajaran Problem Solving. 

c. alat evaluasi berupa tes tertulis, unjuk kerja dan lembar kerja siswa 

melalui pengamatan proses dan hasil. 

d. lembar observasi. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri 

yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial (termasuk 

pendidikan) untuk memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri, kemmis 

dalam Suprawoto (2010). Pelaksanaan PTK ini direncanakan bersiklus 

tiga. Siklus pertama yaitu Kompetensi Dasar, (2.4) mengenal 

permasalahan sosial didaerahnya dengan indikator, mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan pribadi yang ada pada dirinya masing-masing. 

Selanjutnya siklus kedua, dengan Kompetensi Dasar yang sama tetapi 

indikator berbeda yaitu, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan 

sosial di lingkungan sekitar. Kemudian siklus yang ketiga masih dengan 

Kompetensi Dasar yang sama yaitu, (2.4) mengenal permasalahan sosial 
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didaerahnya, tetapi dengan indikator yang berbeda yaitu, mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan sosial di lingkungan nasional (Wilayah 

Indonesia). 

 

3. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung (Sukmadinata, 2009:220). Kegiatan observasi ini 

dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas untuk mengamati 

proses pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota 

Semarang. Observasi ini menitik beratkan pada keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar. 

 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan suatu upaya untuk mengkaji apa yang telah 

terjadi, yang telah dihasilkan, atau apa yang belum dihasilkan, atau apa 

yang belum tuntas dari langkah atau upaya yang telah dilakukan (Santyasa, 

2007). Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu mengenai keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar, apakah sudah efektif dengan melihat ketercapaian dalam indikator 

kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat 
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daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama. 

Kemudian peneliti bersama kolabolator membuat perencanaan tindak 

lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

B. Perencanaan Tahap Penelitian 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Perencanaan siklus I dilakukan oleh peneliti dan kolaborator, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) RPP dengan materi “Masalah-Masalah Pribadi” 

2) sumber : 

a) KTSP 

b) silabus Kelas IV 

c) BSE, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas IV SD/MI 

depdiknas 

d) BSE, Terampil dan Cerdas Belajar IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 

e) BSE, Ayo Belajar Sambil Bermain IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 

3) media : gambar masalah-masalah pribadi. 

4) alat evaluasi berupa : 

Tes Tertulis   Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Unjuk Kerja  Performance 
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5) lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Eksplorasi 

1) Guru menyampaikan materi dengan memberikan garis besar materi 

pembelajaran dan meminta siswa untuk menyiapkan buku 

referensi dan buku tulis. 

2) Guru memberi permasalahan yang sama dalam bentuk gambar 

pada setiap kelompok untuk didiskusikan untuk mencari 

penyelesaiannya. 

Elaborasi 

3) Siswa mengelompok dengan kelompoknya masing-masing dan 

memahami masalah dalam bentuk gambar yang diberi oleh guru. 

4) Guru membimbing kelompok untuk melakukan indentifikasi 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu dimulai dengan 

membedakan antara masalah pribadi dan masalah sosial, 

kemudian menuliskan ciri-ciri masalah pribadi, kemudian 

mendeskripsikan pengertian dari masalah pribadi. 

5) Secara kelompok, siswa melakukan identifikasi terhadap 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu membedakan antara 

masalah pribadi dan masalah sosial, kemudian menuliskan ciri-
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ciri masalah pribadi, kemudian mendeskripsikan pengertian dari 

masalah pribadi. 

6) Guru meminta kelompok untuk berdiskusi mengenai sebab, akibat 

dan cara mengatasi masalah pribadi tersebut. 

7) Secara kelompok, siswa berdiskusi mengenai sebab, akibat dan 

cara mengatasi masalah pribadi tersebut. 

8) Guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

maju kedepan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Kelompok yang tidak maju supaya memperhatikan dan 

memberikan saran bila tidak sependapat. 

Konfirmasi  

9) Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari masing-

masing kelompok. 

10) Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang baik dan 

memberikan motivasi terhadap kelompok yang kurang. 

11) Guru memberikan umpan balik. 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Perencanaan siklus II dilakukan oleh peneliti dan kolaborator, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) RPP dengan materi “Masalah-Masalah Sosial di Lingkungan 

Sekitar 
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2) sumber : 

a) KTSP 

b) silabus Kelas IV 

c) BSE, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas IV SD/MI 

depdiknas 

d) BSE, Terampil dan Cerdas Belajar IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 

e) BSE, Ayo Belajar Sambil Bermain IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 

3) media : Gambar-gambar yang berkaitan dengan masalah-masalah 

sosial di lingkungan Sekitar. 

4) Tes Tertulis   Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Unjuk Kerja  Performance 

5) lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Problem Solving dengan menggunakan media gambar. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Eksplorasi 

1) Guru menyampaikan materi dengan memberikan garis besar materi 

pembelajaran dan meminta siswa untuk menyiapkan buku 

referensi dan buku tulis. 
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2) Guru memberi permasalahan yang sama dalam bentuk gambar 

pada setiap kelompok untuk didiskusikan untuk mencari 

penyelesaiannya. 

Elaborasi 

3) Siswa mengelompok dengan kelompoknya masing-masing dan 

memahami masalah dalam bentuk gambar yang diberi oleh guru. 

4) Guru membimbing kelompok untuk melakukan indentifikasi 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu dimulai dengan 

menuliskan ciri-ciri masalah sosial di lingkungan sekitar, 

kemudian mendeskripsikan pengertian dari masalah sosial di 

lingkungan sekitar. 

5) Secara kelompok, siswa melakukan identifikasi terhadap 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu menuliskan ciri-ciri 

masalah sosial di lingkungan sekitar, kemudian mendeskripsikan 

pengertian dari masalah sosial di lingkungan sekitar. 

6) Guru meminta kelompok untuk berdiskusi mengenai sebab, akibat 

dan cara mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitar tersebut. 

7) Secara kelompok, siswa berdiskusi mengenai sebab, akibat dan 

cara mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitar tersebut. 

8) Guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

maju kedepan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Kelompok yang tidak maju supaya memperhatikan dan 

memberikan saran bila tidak sependapat. 
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Konfirmasi  

9) Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari masing-

masing kelompok. 

10) Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang baik dan 

memberikan motivasi terhadap kelompok yang kurang. 

11) Guru memberikan umpan balik. 

 

3. Siklus III 

a. Perencanaan 

Perencanaan siklus III dilakukan oleh peneliti dan kolaborator, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) RPP dengan materi “Masalah-Masalah Sosial di Lingkungan 

Nasional (Wilayah Indonesia) ” 

2) sumber : 

a) KTSP 

b) silabus Kelas IV 

c) BSE, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas IV SD/MI 

depdiknas 

d) BSE, Terampil dan Cerdas Belajar IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 

e) BSE, Ayo Belajar Sambil Bermain IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 
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3) media : Gambar-gambar yang berkaitan dengan masalah-masalah 

sosial yang ada di lingkungan nasional (Wilayah Indonesia). 

4) alat evaluasi berupa : 

Tes Tertulis   Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Unjuk Kerja  Performance 

5) lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Problem Solving dengan menggunakan media gambar. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Eksplorasi 

1) Guru menyampaikan materi dengan memberikan garis besar materi 

pembelajaran dan meminta siswa untuk menyiapkan buku 

referensi dan buku tulis. 

2) Guru memberi permasalahan yang sama dalam bentuk gambar 

pada setiap kelompok untuk didiskusikan untuk mencari 

penyelesaiannya. 

Elaborasi 

3) Siswa mengelompok dengan kelompoknya masing-masing dan 

memahami masalah dalam bentuk gambar yang diberi oleh guru. 

4) Guru membimbing kelompok untuk melakukan indentifikasi 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu dimulai dengan 

menuliskan ciri-ciri masalah sosial di lingkungan nasional 
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(wilayah indonesia), kemudian mendeskripsikan pengertian dari 

masalah sosial di lingkungan nasional (wilayah indonesia). 

5) Secara kelompok, siswa melakukan identifikasi terhadap 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu menuliskan ciri-ciri 

masalah sosial di lingkungan nasional (wilayah indonesia), 

kemudian mendeskripsikan pengertian dari masalah sosial di 

lingkungan nasional (wilayah indonesia). 

6) Guru meminta kelompok untuk berdiskusi mengenai sebab, akibat 

dan cara mengatasi masalah sosial di lingkungan nasional 

(wilayah indonesia) tersebut. 

7) Secara kelompok, siswa berdiskusi mengenai sebab, akibat dan 

cara mengatasi masalah sosial di lingkungan nasional (wilayah 

indonesia) tersebut. 

8) Guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk 

maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Kelompok yang tidak maju supaya memperhatikan dan 

memberikan saran bila tidak sependapat. 

Konfirmasi  

9) Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari masing-

masing kelompok. 

10) Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang baik dan 

memberikan motivasi terhadap kelompok yang kurang. 

11) Guru memberikan umpan balik. 
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C. Subyek Penelitian 

Pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 

Kota Semarang. 

a. Profil Guru 

Nama   : Lelia Vika Erdian 

Tanggal Lahir  : 24 Juli 1989 

b. Siswa yang berjumlah 24 siswa, yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 11 

siswa perempuan, tahun ajaran 2010/2011. 

 

D. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 02, 

Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Pemilihan di kelas ini berdasarkan 

pada pertimbangan peneliti dan kolaborator (guru kelas). Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas, dimana peneliti berperan sebagai guru 

pelaksana tindakan. 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

E. Data dan Teknis Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

1) siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus I sampai siklus III, hasil evaluasi 

(tes). 

2) guru kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS. 

3) data dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai tes sebelum dilakukan 

tindakan dan pengamatan aktivitas siswa dalam proses Kegiatan 

Belajar Mengajar. Data dokumen ini dapat lebih valid atau akurat 

apabila dilengkapi dengan foto sebagai bukti bahwa penelitian sudah 

dilaksanakan. 

b. Jenis Data 

1) data kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar yang diperoleh siswa. 
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2) data kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS. 

c. Teknik Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah metode tes, metode observasi, dan dokumentasi. 

1) Metode tes 

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan 

aturan-aturan yang sudah ditentukan (Arikunto, 2002:53). Tes dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar. 

2) Metode observasi 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung (Sukmadinata, 2009:220).  Observasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media gambar. 
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3) Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik (Sukmadinata, 

2009:221). Dokumentasi disini adalah untuk mengumpulkan dokumen 

tertulis dari keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

serta bukti foto penelitian. 

 

F. Teknis Analisis Data 

Teknis analisis data adalah suatu cara menganalisa data yang diperoleh 

selama peneliti mengadakan penelitian sehingga akan diketahui kebenaran 

atas suatu permasalahan. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

a. Data Keterampilan Guru dianalisa dengan: 

Analisis data keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran 

dilakukan dengan memberikan skor pada kategori yang muncul  dengan 

kriteria: skor 4 = sangat baik, skor 3 = baik, skor 2 = cukup, skor 1 = 

kurang pada saat pembelajaran berlangsung dengan pedoman penilaian 

sebagai berikut: 

Pedoman Penilaian 
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Keterangan: 

B : Bobot  

n  : Skor yang muncul  

N : Skor maksimal 

Hasil perolehan nilai dikonsultasikan dengan tabel deskriptif 

persentase sebagai berikut: 

Tabel 2 

Kriteria Tingkat Keterampilan Guru dalam Persen (%) 

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 
Kualifikasi 

Tingkat Keberhasilan 

Keterampilan Guru 

dalam Mengajar 

85-100% Sangat Baik (SB) Berhasil 

65-84% Baik (B) Berhasil 

55-64% Cukup (C) Tidak Berhasil 

0-54% Kurang (K) Tidak Berhasil 

(Aqib, 2009:161) 

Berdasarkan tabel di atas, guru dalam mengelola pembelajaran  IPS 

melalui model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar memperoleh kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Guru  

memperoleh nilai 85-100% dalam kategori sangat baik, memperoleh nilai 

65-84% dalam kategori baik, memperoleh nilai 55-64% dalam kategori 

cukup, dan memperoleh nilai 0-54% dalam kategori kurang. 

b. Data Aktivitas Siswa dianalisa dengan: 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dianalisis secara deskriptif  

menggunakan persentase. Rumus yang digunakan untuk mencari 

persentase aktivitas siswa dengan cara jumlah skor aspek dibagi jumlah 

skor aspek yang diamati (maksimal) dikalikan seratus persen.  
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Hasil perolehan nilai dikonsultasikan dengan tabel deskriptif 

persentase sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 3 

Kriteria Tingkat Aktivitas Siswa dalam Persen (%) 

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 
Kualifikasi 

Tingkat Keberhasilan 

Aktivitas Siswa dalam 

Pembelajaran 

85-100% Sangat Baik (SB) Berhasil 

65-84% Baik (B) Berhasil 

55-64% Cukup (C) Tidak Berhasil 

0-54% Kurang (K) Tidak Berhasil 

(Aqib, 2009:161) 

 

c. Data Hasil Belajar Siswa dianalisa dengan: 

Untuk mengukur hasil belajar siswa dilakukan dalam 2 tahap yaitu: 

1) tes awal (Pretest), yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan siswa atau pengetahuan awal siswa terhadap konsep yang 

akan diajarkan dan dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

2) tes akhir (Postest), yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa terhadap konsep yang diajarkan dan dilaksanakan pada tiap akhir 

pembelajaran. Data yang diolah adalah postes, kriteria ketuntasan 

minimal pelajaran IPS kelas IV adalah 65, cara mengolah hasil belajar 

siswa pada aspek produk (postes) yaitu setiap soal skor 10 x 

banyaknya soal (banyak soal 10) maka cara mengolah 10 x 10 = 100. 

Dengan rumus sebagai berikut: 
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(Depdiknas, 2007) 

Keterangan: 

Na = Nilai Akhir 

n = Nilai yang Diperoleh 

N = Nilai Maksimal 

Untuk mencari nilai rata-rata satu kelas, yaitu dengan rumus 

sebagai berikut :  

 

(Aqib, 2010:40) 

Keterangan :  

x  = Nilai rata-rata 

∑X = Jumlah semua nilai siswa 

∑N = Jumlah siswa 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) belajar yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori 

yaitu tuntas dan tidak tuntas sebagai berikut: 

  Tabel 4 

Kriteria Ketuntasan Minimal Belajar 

 
Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

 (KKM mata pelajaran IPS kelas IV SDN Gunungpati 02) 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 



63 

 

 

 

 

 

(Aqib, 2010:41) 

 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan tabel kriteria 

penilaian kualitatif yang dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu 

sangat baik, baik, cukup, dan kurang sebagai berikut: 

Tabel 5 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 
Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 
Kualifikasi 

Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

85-100% Sangat Baik (SB) Berhasil 

65-84% Baik (B) Berhasil 

55-64% Cukup (C) Tidak Berhasil 

0-54% Kurang (K) Tidak Berhasil 

    (Aqib, 2009:161) 

G. Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran  IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang dengan 

indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Problem Solving dengan menggunakan media gambar meningkat dengan 

kriteria minimal baik dalam lembar observasi pengamatan keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem 

Solving dengan menggunakan media gambar. 
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b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Problem Solving dengan menggunakan media gambar meningkat dengan 

kriteria minimal baik dalam lembar observasi pengamatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. 

c. 75% siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang mengalami 

ketuntasan secara klasikal, artinya 75% dari siswa mencapai nilai KKM 

yaitu 65.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan temuan permasalahan pada awal semester genap tahun 

2010/2011, dari hasil pengamatan dan studi dokumentasi yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa pembelajaran IPS masih belum optimal. Penyebab dari 

pembelajaran yang kurang optimal antara lain: (1) karena guru kurang 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran; (2) guru kurang bervariasi 

dalam menerapkan model pembelajaran ataupun metode; (3) kurang adanya 

aktivitas yang berarti bagi siswa di dalam kelas; (4) penggunaan alat peraga 

dan media belum dilakukan oleh guru secara optimal, sehingga ini berdampak 

pada hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Adapun hasil belajar yang 

diperoleh siswa dalam mengerjakan soal pretest sebelum diadakan tindakan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6 

Rekapitulasi Nilai Pretest Siswa Kelas IV 

SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

 
No. Uraian Keterangan 

1. Kriteria ketuntasan minimum (KKM) IPS 65 

2. Nilai Tertinggi 85 

3. Nilai Terendah 40 

4. Rata-Rata Kelas 62 

5. Siswa yang mencapai KKM 13 

6. Siswa yang tidak mencapai KKM 11 

7. Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar 54,2% 
 

Berdasarkan data nilai pretest maka diketahui bahwa nilai Ketuntasan 

Belajar Klasikal sebelum perbaikan pembelajaran telah dicapai oleh 13 siswa 
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atau 54,2% dari sejumlah 24 siswa. Sedangkan nilai tertinggi adalah 85, nilai 

terendah 40, dan  nilai rata-rata kelas 62. 

Peneliti memperoleh temuan-temuan terhadap keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS, antara lain: (1) Guru dalam memberikan apersepsi 

terlalu cepat sehingga kurang mengena dengan materi ; (2) Guru menjelaskan 

materi tanpa adanya penekanan terhadap hal-hal yang penting; (3) Guru 

mengadakan tanya jawab yang cukup singkat; dan (4) Proses pembelajaran 

IPS masih berpusat pada guru, dengan kata lain guru kurang mengaktifkan 

siswa dalam pembelajaran. Permasalahan yang berasal dari siswa kelas IV 

SDN Gunungpati 02 Kota Semarang yang berhubungan dengan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran, antara lain; (1) Pada mata pelajaran IPS, masih banyak 

siswa yang belum mencapai nilai KKM yang di tentukan yaitu ≤65 (54,2%, 

yaitu 13 dari 24 siswa belum mencapai KKM); (2) Siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran, karena guru kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran; (3) 

Sebagian siswa merasa jenuh dengan model pembelajaran yang dilaksanakan. 

1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

a. Perencanaan Siklus I 

Perencanaan pada siklus I dilakukan oleh peneliti dan 

kolaborator. Hal-hal yang perlu disiapkan dalam tahap perencanaan, 

antara lain: 

1) menyusun rencana pembelajaran IPS materi Masalah-Masalah 

Pribadi dengan model pembelajaran Problem Solving 

menggunakan media gambar.  
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2) membuat lembar pretest, lembar postest, lembar diskusi kelompok 

dan lembar observasi.  

a) lembar pretest berisi soal-soal yang berisi dengan gambaran 

umum materi untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan 

awal siswa. 

b) lembar postest berisi soal-soal yang sesuai materi untuk 

mengetahui penerapan model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar dalam setiap tahap dalam 

pelajaran IPS.  

c) lembar diskusi kelompok berisi permasalahan yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran masalah-masalah 

pribadi yang harus diselesaikan siswa secara diskusi dengan 

teman satu kelompok dan dijadikan bahan untuk dipaparkan di 

depan kelas. 

d) lembar observasi merupakan lembar penilaian observer 

(pengamat) terhadap pelaksanaan pembelajaran. Lembar 

observasi berisi pengamatan terhadap keterampilan guru dalam 

mengajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

3) menyiapkan media yang diperlukan sebagai penunjang 

pembelajaran, yaitu gambar masalah-masalah pribadi. 

 

b. Pelaksanaan Siklus I 

Siklus I dilakukan  pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011 

dengan alokasi waktu 3 x 35 menit atau tiga jam pelajaran. Mata 
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Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  materi Masalah-Masalah Pribadi. 

Standar Kompetensi: Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, 

dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota, dan provinsi. 

Kompetensi Dasar: Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 

Indikator Pembelajaran: (1) memahami pengertian masalah sosial. (2) 

mengidentifikasi masalah-masalah pribadi yang ada pada dirinya 

sendiri. Kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

1) pra kegiatan (± 5 menit) 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan salam, 

pengkondisian kelas, doa, dan presensi.  

Guru memasuki ruangan kelas. Kemudian berdiri di depan 

kelas sambil mengucap salam. 

Guru : “Selamat pagi anak-anak! Assalamu’alaikum Wr. Wb.” 

Siswa : “Selamat pagi bu! Wa’alaikumsalam Wr. Wb.” (Serentak 

semua siswa menjawab) 

Guru : “Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu 

kalian rapikan meja dan kursi kalian sampai rapi! Setelah 

semuanya rapi, ibu harap kalian semuanya tenang. 

Sekarang letakkan tangan di atas meja, kemudian tundukan 

kepala! Dan ketua kelas silahkan memimpin doa!” 

Siswa : “Ya bu!”  
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Guru : “ Semoga dengan berdoa, pelajaran pada hari ini dapat 

berjalan dengan lancar. Anak-anak, siapakah hari ini yang 

tidak masuk sekolah?” 

Siswa : “Masuk semua bu!”  

2) kegiatan awal (± 10 menit) 

 Pada tahap kegiatan awal, kegiatan terdiri dari apersepsi, 

menarik perhatian, memberi motivasi, dan memberi acuan. 

Guru : “Kalian semua pasti sudah pernah mengikuti tes. Apa 

yang kalian rasakan jika nilai tes kalian jelek?” 

Siswa : “Menangis bu!” (Salah satu siswa menjawab dengan nada 

keras) 

Guru : “Menangis? Pasti kalian menyesal karena tidak bisa 

mendapat nilai yang baik. Kemuadian, apa yang kalian 

lakukan agar nilai tes tidak jelek? Bagaimana cara untuk 

mengatasinya?” 

Siswa : “Belajar bu!”  

Guru : “Nilai tes yang jelek itulah yang disebut dengan masalah 

pribadi. Coba sekarang sebutkan salah satu contoh masalah 

pribadi yang ada pada diri masing-masing yang pernah 

kalian alami! Yang berani, angkat tangan kalian! Nanti ibu 

tunjuk salah satu. Ya Rendi, silahkan maju ke depan!” 



70 

 

 

 

Siswa : “Salah satu masalah pribadi yang pernah saya alami 

adalah bangun kesiangan sehingga saya terlambat masuk 

sekolah bu.” 

Guru : “Ya betul, salah satu contoh masalah pribadi yang 

disebutkan oleh Rendi sudah betul.” 

 Setelah guru menarik perhatian siswa dengan meminta 

beberapa siswa maju ke depan untuk menyebutkan masalah-

masalah pribadi yang ada pada diri masing-masing, kemudian 

dilanjutkan guru memberi motivasi kepada siswa. 

Guru : “Sekarang perhatikan petunjuk dari ibu! Kalian harus 

perhatikan dengan seksama materi yang ibu sampaikan hari 

ini, kemudian pahami baik-baik agar kalian mengerti 

terhadap materi yang ibu sampaikan!” 

Siswa : “Ya bu!”  

  Guru memberi acuan dengan menyampaikan tema dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta menyampaikan 

informasi bssahwa pembelajaran akan dilakukan dengan 

berkelompok. 

Guru : “Sekarang kita sudah sampai pada materi Masalah Sosial, 

tapi sebelumnya kita akan belajar mengenai Masalah 

Pribadi. Ibu bacakan kelompoknya, kemudian setelah itu 

kalian berkumpul dengan kelompoknya masing!” 
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Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa menjawab, sambil 

bergabung dengan kelompoknya masing-masing) 

Guru : “Ya! Kalau begitu, sekarang kalian perhatikan ibu guru! 

Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu ibu akan 

memberikan soal pretest kepada kalian!” 

3) kegiatan inti (± 70 menit) 

 Pada tahap kegiatan inti, kegiatannya terbagi menjadi tiga 

macam, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Guru : “Tadi kalian sudah mengetahui apa saja contoh dari 

masalah pribadi, sekarang apakah yang di maksud dengan 

masalah pribadi itu?” 

Siswa : “Masalah pribadi adalah masalah yang ada dalam diri 

sendiri bu.” (Salah satu siswa menjawab) 

Guru : “Ya betul, masalah pribadi adalah masalah yang ada 

dalam diri sendiri. Contohnya apa saja?” 

Siswa : “Bangun kesiangan, terlambat datang ke sekolah.” 

Guru : “Sekarang kalian ibu beri masalah-masalah dalam bentuk 

gambar, kemudian kalian identifikasi dengan membedakan 

antara masalah pribadi dan masalah sosial, kemudian 

setelah itu kalian sebutkan ciri-ciri dari masalah pribadi, 

setelah itu kalian deskripsikan masalah pribadi tersebut. 

Setelah semuanya selesai, kemudian kalian cari sebab, 
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akibat, dan upaya penyelesainnya. Kerjakan secara 

berkelompok! 

Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa menjawab) 

Guru : “Sudah selesai semuanya belum?” 

Siswa : “Sudah bu!” (Semua siswa menjawab) 

Guru : “Bagus. Sekarang ibu minta perwakilan dari setiap 

kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya. Kemudian kelompok lain memperhatikan, 

apabila ada pendapat lain tolong disampaikan!” 

Siswa  : “Ya bu!” 

Guru : “Kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok dengan 

baik. Meskipun masih ada kelompok yang masih 

kebingungan. Tapi tidak apa-apa, kalian semua harus tetap 

semangat. Dan setelah ibu perhatikan, kelompok yang 

terbaik pada hari ini adalah kelompok 6, kemudian terbaik 

kedua adalah kelompok 1, dan terbaik ketiga adalah 

kelompok 3. Perwakilan dari masing-masing kelompok, 

maju ke depan untuk menerima hadiah. Dan kelompok 

yang belum baik, bisa memperbaikinya minggu depan!” 

4) kegiatan akhir (± 20 menit) 

Guru : “Sekarang mari kita simpulkan materi pelajaran hari ini. 

Dan setelah itu, ibu akan berikan kalian soal evaluasi 

individu” 
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Siswa : “Masalah pribadi adalah masalah yang ada pada diri 

sendiri. Contoh masalah pribadi adalah terlambat datang ke 

sekolah, nilai ulangan jelek, sakit. 

 Setelah proses pembelajaran pada siklus I selesai. Seluruh 

data yang diperoleh dari hasil pengamatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa selanjutnya didiskusikan 

dengan kolabolator (guru mitra) untuk diketahui kekurangan dan 

kelebihan sebagai acuan untuk perencanaan siklus II 

c. Observasi Penelitian Siklus I 

Kegiatan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian 

dilakukan secara langsung oleh satu orang pengamat pada saat proses 

pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Problem Solving 

menggunakan media gambar. Observer adalah tim kolaborasi (Guru 

Kelas IV). Kegiatan yang diamati meliputi : (1) keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar; (2) aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar; dan (3) hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan media gambar. Hasil 

observasi dicatat dalam lembar observasi untuk dianalisa dan 

dilakukan refleksi. 

1) Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran Siklus I 
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Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran IPS menggunakan 

model pembelajaran Problem Solving dengan media gambar sesuai 

dengan pedoman Proses Belajar Mengajar (Hasibuan, 2009:58-88) 

adalah: 

a) dalam membuka pelajaran, guru terlihat kurang 

mengkoordinasi siswa, hal ini terbukti dengan siswa yang 

masih belum siap menerima pelajaran, masih banyak siswa 

yang ramai. Kegiatan apersepsi juga kurang efektif, karena 

terlalu lama. 

b) guru dalam menjelaskan masih belum mengaitkan materi 

dengan kehidupan nyata, sehingga siswa kurang jelas dengan 

materi yang disampaikan. 

c) guru sudah memberikan penguatan, tetapi guru masih kurang 

dalam melakukan penekanan terhadap hal-hal yang penting. 

d) dalam kegiatan Tanya jawab, pertanyaan yang diberikan oleh 

guru kurang menyeluruh kepada siswa, dan banyak jawaban 

yang dijawab oleh guru sendiri. 

e) guru sudah baik dalam menggunakan variasi dalam kegiatan 

belajar mengajar, yaitu guru menggunakan media yang sudah 

disiapkan, namun pemanfaatan media tersebut masih belum 

maksimal. 

f) guru cukup jelas dalam memberi informasi tentang materi yang 

disampaikan. 
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g) guru sudah mengajar dalam kelompok maupun perorangan 

dengan baik, tetapi belum maksimal karena banyaknya 

kelompok. 

h) dalam mengelola kelas guru masih kurang, karena masih 

banyak siswa yang gaduh saat proses Kegiatan Belajar 

Mengajar berlangsung. Pengelolaan waktu juga kurang efektif 

terlihat waktu berakhirnya pelajaran mundur 10 menit dari 

waktu yang telah ditentukan. 

i) dalam memberi petunjuk/membimbing kegiatan guru terlihat 

membimbing penuh, karena siswa kebingungan pada saat 

mengerjakan tugas secara kelompok. Sehingga siswa sangat 

bergantung kepada guru. 

j) model pembelajaran Problem Solving dengan media gambar 

sudah diterapkan dengan baik. Karena ini merupakan model 

pembelajaran yang baru diterapkan di kelas IV SDN 

Gunungpati 02 Kota Semarang, jadi siswa masih bingung, 

mengakibatkan siswa sering bertanya, dan kondisi kelas 

menjadi gaduh. 

k) guru cukup memanfaatkan media dan sumber belajar yang 

telah dipersiapkan, media yang berupa gambar, dan sumber 

belajar yang berupa buku-buku referensi dan fakta-fakta sosial 

yang ada di lingkungan sekitar. 
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l) dalam menutup pelajaran, guru sudah menyampaikan 

kesimpulan dengan baik, namun dalam memberikan motivasi 

dan dorongan belajar yang diberikan kepada siswa masih 

kurang. 

Berdasarkan hasil pengamatan oleh observer berpedoman 

pada lembar pengamatan keterampilan guru, maka data hasil 

pengamatan keterampilan guru dapat diamati pada tabel 7. 

Tabel 7 

Data Hasil Keterampilan Guru dalam Pembelajaran IPS 

Menggunakan Model Pembelajaran Problem Solving dengan 

Media Gambar 

Siklus I 

 
No. Keterampilan yang diamati Skor 

1. Keterampilan membuka pelajaran 2 

2. Keterampilan menjelaskan 3 

3. Keterampilan mengadakan variasi 3 

4. Keterampilan memberi penguatan 2 

5. Keterampilan mengelola kelas 2 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok 3 

7. Keterampilan bertanya 3 

8. Keterampilan membimbing kelompok kecil dan 

perorangan 
3 

9. Keterampilan menerapkan model pembelajaran Problem 

Solving 
4 

10. Keterampilan menggunakan media dan sumber 

pembelajaran 
3 

11. Keterampilan menutup pelajaran 2 

Jumlah Total Perolehan Skor 30 

Persentase 68% 

Kategori Baik 
 

Berdasarkan tabel 7 diatas, ada 11 aspek keterampilan guru 

yang diamati dengan pencapaian persentase 68%, dengan mengacu 

pada tabel deskriptif keterampilan guru, maka keterampilan guru 

siklus I masuk dalam kategori baik berdasarkan Aqib, 2009:161. 
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Aspek yang diamati terdiri dari: (1) keterampilan membuka 

pelajaran mendapat skor 2; (2) keterampilan menjelaskan mendapat 

skor 3; (3) keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 3; (4) 

keterampilan memberi penguatan mendapat skor 2; (5) 

keterampilan mengelola kelas mendapat skor 2; (6) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok mendapat skor 3; (7) keterampilan 

bertanya mendapat skor 3; (8) keterampilan membimbing 

kelompok kecil dan perorangan mendapat skor 3; (9) keterampilan 

menerapkan model pembelajaran Problem Solving mendapat skor 

4; (10) keterampilan menggunakan media dan sumber 

pembelajaran mendapat skor 3; (11) keterampilan menutup 

pelajaran mendapat skor 2.  

Hasil pengamatan secara keseluruhan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS menunjukkan bahwa guru baik dalam 

mengelola pembelajaran dan pembelajaran dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Guru membuka pelajaran dengan mengucap 

salam, melakukan doa, presensi dan pengkondisian kelas. Namun 

dalam pengkondisian kelas, guru masih merasa kesulitan karena 

banyak siswa yang susah diatur. Dalam kegiatan awal, guru sudah 

melakukan apersepsi, menarik perhatian, memberi motivasi dan 

acuan pembelajaran. Namun guru dalam memberikan apersepsi 

masih kurang jelas, sehingga kurang mengena pada materi yang 
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akan disampaikan. Dalam kegiatan inti, guru sudah mampu dalam 

pembagian kelompok, hal ini di tunjukkan dengan kelompok yang 

heterogen, yaitu di dalam kelompok terdapat siswa yang pintar, 

sedang, dan kurang. Masih terdapat siswa yang gaduh dalam 

kelompok, dan masih ada siswa yang kurang berpartisipasi dalam 

kelompok. Dalam kegiatan akhir, guru sudah memberikan 

penguatan, kesimpulan, dan ringkasan serta evaluasi. Namun guru 

belum sempat mengevaluasi hasil kerja siswa karena pembelajaran 

bertambah 10 menit lebih lama.  

2) Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus I 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I dalam 

proses pembelajaran dinyatakan dengan persentase aktivitas siswa 

dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 8 

Data Hasil Pengamatan 

Aktivitas Siswa Siklus I 
No. Aspek yang diamati Persentase 

1. Kesiapan dalam menerima pelajaran 63% 

2. Partisipasi siswa dalam mendengarkan dan memahami 

penjelasan dari guru 
63% 

3. Kemampuan dalam memahami permasalahan 67% 

4. Kemampuan dalam melakukan identifikasi terhadap 

masalah 
63% 

5. Kemampuan dalam merumuskan dan pengenalan 

permasalahan 
67% 

6. Kemampuan dalam melakukan perencanaan 

pemecahan masalah 
63% 

7. Kemampuan dalam menerapkan rencana pemecahan 

masalah 
58% 

8. Kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap 

perencanaan pemecahan masalah 
67% 

9. Kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap hasil 

pemecahan masalah 
63% 

10. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving 

dengan media gambar 

71% 

11. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok saat diskusi 67% 

Jumlah 712 

Rata-Rata Persentase 65% 

Kategori Baik 
 

Berdasarkan tabel 8 diatas, ada 11 aspek aktivitas siswa 

yang diamati dengan pencapaian persentase rata-rata 65%, dengan 

mengacu pada tabel deskriptif aktivitas siswa, maka aktivitas siswa 

siklus I masuk dalam kategori Baik berdasarkan Aqib, 2009:161. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran baik. Aspek yang diamati meliputi: (1) 

kesiapan dalam menerima pelajaran dengan pencapaian persentase 

sebanyak 63%; (2) partisipasi siswa dalam mendengarkan dan 

memahami penjelasan dari guru dengan pencapaian persentase 
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sebanyak 63%; (3) kemampuan dalam memahami permasalahan 

dengan pencapaian persentase sebanyak 67%; (4) kemampuan 

dalam melakukan identifikasi terhadap masalah dengan pencapaian 

persentase sebanyak 63%; (5) kemampuan dalam merumuskan dan 

pengenalan permasalahan dengan pencapaian persentase sebanyak 

67%; (6) kemampuan dalam melakukan perencanaan pemecahan 

masalah dengan pencapaian persentase sebanyak 63%; (7) 

kemampuan dalam menerapkan rencana pemecahan masalah 

dengan pencapaian persentase sebanyak 58%; (8) kemampuan 

dalam melakukan penilaian terhadap perencanaan pemecahan 

masalah dengan pencapaian persentase sebanyak 67%; (9) 

kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap hasil pemecahan 

masalah dengan pencapaian persentase sebanyak 63%; (10) 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan media 

gambar dengan pencapaian persentase sebanyak 63%; dan (11) 

kemampuan bekerjasama dalam kelompok saat diskusi dengan 

pencapaian persentase sebanyak 67%. 

3) Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Siklus I 

Hasil tes pada siklus I merupakan hasil tes individu dalam  

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar. Jumlah siswa yang 

mengikuti tes siklus I berjumlah 24 siswa. Tes siklus I yang 
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dilakukan adalah mengerjakan soal evaluasi dengan materi 

Masalah-masalah pribadi. Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi 

masalah-masalah pribadi melalui model pembelajaran Problem 

Solving dengan menggunakan media gambar dapat dilihat pada 

tabel 9 berikut: 

Tabel 9 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 
No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 69,375 

2. Nilai Tertinggi 89 

3. Nilai Terendah 45 

4. Siswa Memenuhi KKM 15 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 9 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 62,5% 
 

Dari tabel 9 di atas menunjukkan bahwa, rata-rata hasil 

belajar siswa secara klasikal pada siklus I sebesar 69,375, dengan 

perolehan nilai tertinggi 89 dan nilai terendah 45. Siswa yang 

memenuhi KKM sebanyak 15 siswa dan yang belum memenuhi 

KKM sebanyak 9 siswa. Dan pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 62,5 %, dengan kategori cukup berdasarkan Aqib, 

2009:161. 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar siklus I dapat disajikan dalam tabel pemaparan distribusi 

nilai sebagai berikut: 
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Tabel 10 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa 

Siklus I 

 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi Persentase 

1 Sangat baik 85 – 100 2 8,34% 

2 Baik 65 – 84 13 54,16% 

3 Cukup 55 – 64 8 33,34% 

4 Kurang 0 – 54 1 4,16% 

Jumlah 24 100% 
 

Dengan perolehan hasil belajar seperti tersebut di atas, 

peneliti masih perlu melakukan penelitian tindakan untuk siklus 

selanjutnya. Di karenakan dari 24 siswa, yang memperoleh nilai 

dengan kategori sangat baik hanya 2 siswa atau 8,34% yaitu 

rentang skor antara 85-100, dengan jumlah skor 174. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu 13 siswa atau 54,16% 

yaitu rentang skor antara 65-84, dengan jumlah skor 960. Siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 8 siswa atau 

33,34%, yaitu rentang skor antara 55-64, dengan jumlah skor 486. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang yaitu 1 

siswa atau 4,16% yaitu rentang skor antara 0-54, dengan jumlah 

skor 45. Hasil belajar siswa kelas IV dalam pembelajaran IPS 

masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan penerapan model 

pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar masih kali pertama di SDN Gunungpati 02 Kota 

Semarang, khususnya kelas IV. Karena penerapan model 

pembelajaran yang masih baru inilah yang membuat siswa ramai 
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sendiri, karena siswa belum begitu terbiasa dan belum 

menguasainya. Meskipun demikian, di sisi lain siswa juga merasa 

senang dan antusias terhadap model pembelajaran yang baru. 

Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal postes 

siklus I yang diberikan oleh guru dengan beberapa macam soal. 

Bagian I yaitu pilihan ganda dengan jumlah 10 soal, Bagian II 

yaitu jawaban singkat dengan jumlah 10 soal, dan Bagian III yaitu 

jawaban uraian dengan jumlah 5 soal. 

 

d. Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I, diperoleh data berupa 

hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem 

Solving dengan menggunakan media gambar perlu dianalisis kembali 

bersama kolaborator (observer) sebagai bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki pembelajaran siklus II. 

Adapun refleksinya adalah sebagai berikut: 

1) guru masih terlalu singkat dalam melakukan apersepsi. 

2) perhatian guru terhadap siswa dalam pembelajaran melalui model 

pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar perlu ditingkatkan, karena guru masih terpusat pada 

beberapa siswa dan guru belum memberikan motivasi secara 

menyeluruh kepada siswa agar lebih giat belajar. 
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3) kemampuan guru dalam mengajukan pertanyaan perlu ditingkatkan 

karena guru belum berusaha memancing siswa untuk mengajukan 

pertanyaan berdasarkan pertanyaan guru dan belum memberi 

kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya. 

4) siswa kurang memperhatikan penjelasan dari guru sehingga dalam 

mengerjakan tugas kelompok masih banyak siswa yang bertanya. 

5) siswa kurang bekerjasama dalam kelompok, sehingga siswa yang 

pandai lebih mendominasi dalam menyelesaikan tugas. 

6) keseriusan siswa dalam mengerjakan soal perlu ditingkatkan 

karena masih ada beberapa siswa yang mengerjakan soal 

seenaknya sendiri tanpa memperhatikan petunjuk pengerjaan soal, 

serta ada beberapa siswa yang bercanda dengan teman. 

7) kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat dan mau 

menerima pendapat dari siswa lain perlu ditingkatkan, karena 

masih terdapat siswa yang hanya diam tanpa bertanya sama sekali. 

8) beberapa kelompok tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

9) ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus I yang diperoleh 

adalah 62,5% yaitu 15 dari 24 siswa tuntas belajar dan 37,5% yaitu 

9 dari 24 siswa tidak tuntas belajar. Dengan nilai terendah 45 dan 

nilai tertinggi 89. Adapun rerata kelas yaitu 69,375. Hasil tersebut 

belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan 
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yaitu 75% siswa tuntas belajar dengan memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) 65. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Problem Solving dengan menggunakan media gambar perlu 

diperbaiki dengan melanjutkan ke siklus II karena indikator 

keberhasilan belum terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, 

hal-hal yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap 

pelaksanaan berikutnya adalah: 

1) guru menegaskan kembali mengenai pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar. 

2) guru lebih memberikan motivasi dan penguatan agar siswa 

tidak takut dan tidak canggung untuk mengeluarkan pendapat 

ataupun berperan aktif dalam pembelajaran. 

3) guru lebih meratakan perhatian dan bimbingan baik secara 

individu maupun kelompok. 

4) guru harus lebih luwes ketika memancing siswa untuk 

mengajukan pertanyaan dan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan. 

5) siswa diberi penjelasan bagaimana cara membagi tugas dalam 

kelompok, sehingga tidak ada siswa yang mendominasi 

maupun siswa yang tidak terlibat dalam kelompok. 
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6) pembelajaran dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan 

media yang beragam, sehingga siswa lebih tertarik untuk 

memperhatikan pelajaran. 

 

2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

a. Perencanaan Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi dan revisi siklus I, maka peneliti 

bersama kolaborator melakukan identifikasi permasalahan dan 

merumuskan pemecahan masalah untuk memperbaiki RPP dan 

langkah-langkah pembelajaran, serta instrument-instrumen penelitian. 

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam tahap perencanaan, antara lain: 

1)  membuat rencana pelaksanaan pembelajaran IPS materi Masalah-

Masalah Sosial di Lingkungan sekitar dengan model pembelajaran 

Problem Solving menggunakan media gambar.  

2) membuat lembar pretest, lembar postest, lembar diskusi kelompok 

dan lembar observasi.  

a) lembar pretest berisi soal-soal yang berisi dengan gambaran 

umum materi untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan 

awal siswa. 

b) lembar postest berisi soal-soal yang sesuai materi untuk 

mengetahui penerapan model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar dalam setiap tahap dalam 

pelajaran IPS.  
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c) lembar diskusi kelompok berisi permasalahan yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran masalah-masalah 

sosial yang harus diselesaikan siswa secara diskusi dengan 

teman satu kelompok dan dijadikan bahan untuk dipaparkan di 

depan kelas. 

d) lembar observasi merupakan lembar penilaian observer 

(pengamat) terhadap pelaksanaan pembelajaran. Lembar 

observasi berisi pengamatan terhadap keterampilan guru dalam 

mengajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

3) menyiapkan media yang diperlukan sebagai penunjang 

pembelajaran, yaitu gambar masalah-masalah sosial di lingkungan 

sekitar. 

 

b. Pelaksanaan Siklus II 

Siklus II dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2011 

dengan alokasi waktu 3 x 35 menit atau tiga jam pelajaran. Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  materi Masalah-Masalah Sosial di 

Lingkungan Sekitar. Standar Kompetensi: Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota, dan provinsi. Kompetensi Dasar: Mengenal 

permasalahan sosial di daerahnya. Indikator Pembelajaran: (1) 

Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial di lingkungan 

sekitar. Kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 
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1) pra kegiatan (± 5 menit) 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan salam, 

pengkondisian kelas, doa, dan presensi. 

Guru memasuki ruangan kelas. Kemudian berdiri di depan 

kelas sambil mengucap salam. 

Guru : “Selamat pagi anak-anak!  Assalamu’alaikum Wr. Wb.” 

Siswa : “Selamat pagi bu! Wa’alaikumsalam Wr. Wb.” (Serentak 

semua siswa menjawab) 

Guru : “Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu 

kalian rapikan meja dan kursi kalian sampai rapi! Setelah 

semuanya rapi, ibu harap kalian semuanya tenang. 

Sekarang letakkan tangan di atas meja, kemudian tundukan 

kepala! Dan ketua kelas silahkan memimpin doa!” 

Siswa : “Ya bu!”  

Guru : “ Semoga dengan berdoa, pelajaran pada hari ini dapat 

berjalan dengan lancar. Anak-anak, siapakah hari ini yang 

tidak masuk sekolah?” 

Siswa : “Masuk semua bu!” (Serentak semua siswa menjawab) 

2) kegiatan awal (± 10 menit) 

 Pada tahap kegiatan awal, kegiatan terdiri dari apersepsi, 

menarik perhatian, memberi motivasi, dan memberi acuan. 

Guru : “ Minggu kemarin kita sudah mempelajari masalah 

pribadi yang ada pada diri sendiri, sekarang kita akan 
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mempelajari masalah yang ada di lingkungan sekitar. Coba 

perhatikan keadaan masyarakat di lingkungan sekitar 

kalian. Seiring dengan dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, masalah sosial semakin beragam. Sekarang 

perhatikan gambar yang ada di depan kalian! Gambar apa 

ini? 

Siswa : “Gambar anak tawuran bu!” (Serentak semua siswa 

menjawab) 

Guru : “Ya betul. Gambar anak tawuran inilah yang disebut 

dengan masalah sosial.” Coba sekarang sebutkan salah satu 

contoh masalah-masalah sosial di sekitarmu! Wawan, coba 

sebutkan! 

Siswa : “Banyak sampah di desa saya bu.” 

Guru : “Ya betul. Sampah yang menggunung itu termasuk 

masalah sosial yang dapat menimbulkan bencana.” 

 Setelah guru menarik perhatian dengan meminta beberapa 

siswa maju ke depan untuk menyebutkan contoh masalah-masalah 

sosial di lingkungan sekitar, kemudian dilanjutkan dengan guru 

memberi motivasi kepada siswa. 

Guru : “Anak-anak, kalian harus perhatikan semua yang ibu 

sampaikan pada hari ini, kemudian kalian pahami agar 

kalian mengerti. Sehingga pada saat ibu melakukan 

evaluasi, nilai kalian bagus-bagus.” 
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Siswa : “Ya bu!” (serentak semua siswa menjawab) 

 Guru memberi acuan dengan menyampaikan tema dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta menginformasikan 

bahwa pembelajaran akan dilaksanakan secara berkelompok. 

Guru : “Pada hari ini kita akan belajar mengenai Masalah Sosial 

di lingkungan sekitar. Ibu akan membagi kalian kedalam 

enam kelompok dengan anggota maksimal empat orang. 

Ibu bacakan kelompoknya, kemudian setelah itu kalian 

berkumpul dengan kelompoknya masing!” 

Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa menjawab, sambil 

bergabung dengan kelompoknya masing-masing) 

Guru   :“Ya! Kalau begitu, sekarang kalian perhatikan ibu guru! 

Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu ibu akan 

memberikan soal pretest kepada kalian!” 

3) kegiatan inti (±70 menit) 

Guru : “Tadi ibu sudah menunjukkan gambar dan kalian sudah 

mengetahui apa saja contoh masalah sosial di lingkungan 

sekitar, sekarang apakah yang di maksud dengan masalah 

sosial itu?” 

Siswa : “Masalah sosial adalah masalah-masalah yang timbul di 

lingkungan masyarakat bu.” (Salah satu siswa menjawab) 

Guru : “Sekarang kalian ibu beri masalah-masalah dalam bentuk 

gambar, kemudian kalian identifikasi dengan menyebutkan 
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ciri-ciri dari masalah sosial di lingkungan sekitar, setelah 

itu kalian deskripsikan masalah sosial di lingkungan sosial 

tersebut tersebut. Setelah semuanya selesai, kemudian 

kalian cari sebab, akibat, dan upaya penyelesainnya. 

Kerjakan secara berkelompok! 

Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa menjawab) 

Guru : “Sudah selesai semuanya belum?” 

Siswa : “Sudah bu!” 

Guru : “Bagus. Sekarang ibu minta perwakilan dari setiap 

kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya. Kemudian kelompok lain memperhatikan, 

apabila ada pendapat lain tolong disampaikan!” 

Siswa  : “Ya bu!” 

Guru : “Kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok dengan 

baik. Meskipun masih ada juga kelompok yang masih 

kebingungan. Kalian semua harus tetap semangat. Minggu 

depan kita masih belajar dengan pembelajaran seperti ini, 

maka dari itu pelajari lagi di rumah. Dan setelah ibu 

perhatikan, kelompok yang terbaik pada hari ini adalah 

kelompok 5, kemudian terbaik kedua adalah kelompok 3, 

dan terbaik ketiga adalah kelompok 2. 
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4) kegiatan akhir (± 20 menit) 

Guru : “Sekarang mari kita simpulkan materi pelajaran yang  

baru saja kita pelajari! Setelah itu ibu akan memberikan 

soal evaluasi individu kepada kalian.” 

Siswa : “Masalah sosial adalah masalah yang timbul di 

lingkungan masyarakat. Contoh masalah sosial di 

lingkungan sekitar adalah tawuran antar warga, sampah 

yang menggunung, dan kemiskinan bu. 

Setelah proses pembelajaran pada siklus II selesai. Seluruh 

data yang diperoleh dari hasil pengamatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa selanjutnya didiskusikan 

dengan kolabolator (guru kelas IV) untuk diketahui kekurangan 

dan kelebihan sebagai acuan untuk perencanaan siklus III 

 

c. Observasi Penelitian Siklus II 

Kegiatan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian 

dilakukan secara langsung oleh satu orang pengamat pada saat proses 

pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Problem Solving 

menggunakan media gambar. Observer adalah tim kolaborasi (Guru 

Kelas IV). Kegiatan yang diamati meliputi : (1) keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar; (2) aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar; dan (3) hasil belajar siswa dalam 
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pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar. Hasil observasi dicatat dalam 

lembar observasi untuk dianalisa dan dilakukan refleksi. 

1) Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran Siklus II 

a) dalam membuka pelajaran, guru sudah baik dalam 

mengkoordinasi siswa, hal ini terbukti dengan siswa yang 

sebagian besar sudah siap menerima pelajaran. Kegiatan 

apersepsi yang dilakukan oleh guru sudah baik, hal ini terbukti 

dengan antusiasme siswa ketika menjawab pertanyaan-

pertanyaan awal dari guru. 

b) dalam aspek menjelaskan, guru sudah mengalami peningkatan, 

karena guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. 

c) guru sudah baik dalam memberikan penguatan, hal ini terbukti 

dengan guru melakukan penekanan terhadap hal-hal yang 

penting secara berulang-ulang. 

d) dalam kegiatan tanya jawab, pertanyaan yang diberikan oleh 

guru sudah cukup menyeluruh kepada siswa, meskipun masih 

ada  jawaban yang dijawab oleh guru sendiri. 

e) guru sudah baik dalam menggunakan variasi dalam kegiatan 

belajar mengajar, yaitu guru menggunakan media yang sudah 

disiapkan, dan pemanfaatan media tersebut sudah cukup 

maksimal. 
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f) guru cukup jelas dalam memberi informasi tentang materi yang 

disampaikan, karena media yang sangat mendukung. 

g) guru sudah mengajar dalam kelompok maupun perorangan 

dengan baik, hal ini ditandai dengan intensitas waktu guru yang 

diberikan ke kelompok-kelompok sudah berjalan, yaitu 

bergantian setiap periode 10 menit. 

h) dalam mengelola kelas guru sudah meningkat, hal ini ditandai 

dengan berkurangnya siswa yang gaduh saat proses kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Meskipun pengelolaan waktu 

masih kurang efektif, terlihat waktu berakhirnya pelajaran 

masih mundur 10 menit dari waktu yang telah ditentukan. 

i) guru terlihat membimbing penuh, meskipun sudah jarang siswa 

yang terlihat kebingungan pada saat mengerjakan tugas secara 

kelompok. Sebagian siswa terlihat sudah mandiri dan tidak 

bergantung pada guru. 

j) model pembelajaran Problem Solving dengan media gambar 

sudah diterapkan dengan baik. Hal ini ditandai dengan sebagian 

siswa yang sudah tidak bingung lagi terhadap tahapan-tahapan 

dalam menerapkan model pembelajaran Problem Solving  

tersebut, dan keadaan kelas sudah terkondisikan dengan 

berkurangnya siswa yang gaduh. 

k) guru sudah memanfaatkan media dan sumber belajar yang telah 

dipersiapkan, media yang berupa gambar, dan sumber belajar 
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yang berupa buku-buku referensi dan fakta-fakta sosial yang 

ada di lingkungan sekitar. 

l) dalam menutup pelajaran, guru sudah menyampaikan 

kesimpulan dengan baik, dan dalam memberikan motivasi serta 

dorongan belajar yang diberikan kepada siswa juga sudah baik. 

Berdasarkan hasil pengamatan oleh observer berpedoman pada 

lembar pengamatan keterampilan guru, maka data hasil pengamatan 

keterampilan guru dapat diamati pada tabel 11. 

Tabel 11 

Data Hasil Keterampilan Guru dalam Pembelajaran IPS 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving 

dengan media gambar 

Siklus II 
 

No. Keterampilan yang diamati Skor 

1. Keterampilan membuka pelajaran 3 

2. Keterampilan menjelaskan 3 

3. Keterampilan mengadakan variasi 3 

4. Keterampilan memberi penguatan 3 

5. Keterampilan mengelola kelas 2 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok 4 

7. Keterampilan bertanya 4 

8. Keterampilan membimbing kelompok kecil dan 

perorangan 
3 

9. Keterampilan menerapkan model pembelajaran Problem 

Solving 
4 

10. Keterampilan menggunakan media dan sumber 

pembelajaran 
3 

11. Keterampilan menutup pelajaran 3 

Jumlah Total Perolehan Skor 35 

Persentase 80% 

Kategori Baik 
 

Berdasarkan tabel 11 diatas, ada 11 aspek keterampilan 

guru yang diamati dengan pencapaian persentase 80%, dengan 

mengacu pada tabel deskriptif keterampilan guru, maka 
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keterampilan kualitas guru siklus II masuk dalam kategori baik 

berdasarkan Aqib, 2009:161. 

Aspek yang diamati terdiri dari: (1) keterampilan membuka 

pelajaran mendapat skor 3; (2) keterampilan menjelaskan mendapat 

skor 3; (3) keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 3; (4) 

keterampilan memberi penguatan mendapat skor 3; (5) 

keterampilan mengelola kelas mendapat skor 2; (6) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok mendapat skor 4; (7) keterampilan 

bertanya mendapat skor 4; (8) keterampilan membimbing 

kelompok kecil dan perorangan mendapat skor 3; (9) keterampilan 

menerapkan model pembelajaran Problem Solving mendapat skor 

4; (10) keterampilan menggunakan media dan sumber 

pembelajaran mendapat skor 3; (11) keterampilan menutup 

pelajaran mendapat skor 3.  

Hasil pengamatan secara keseluruhan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS menunjukkan bahwa guru meningkat 

dalam mengelola pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran 

pada siklus I dan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Guru membuka pelajaran dengan mengucap 

salam, melakukan doa, presensi dan pengkondisian kelas. Dalam 

melakukan pengkondisian kelas, guru sudah baik, hal ini ditandai 

dengan berkurangnya siswa yang gaduh. Dalam kegiatan awal, 



97 

 

 

 

guru sudah melakukan apersepsi, menarik perhatian, memberi 

motivasi dan acuan pembelajaran. Dan apersepsi diberikan dengan 

baik dan jelas, hal ini ditandai dengan antusiasme siswa dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan awal yang diberikan oleh guru 

mengena pada materi yang akan disampaikan. Dalam kegiatan inti, 

guru sudah mampu dalam pembagian kelompok, hal ini di 

tunjukkan dengan kelompok yang heterogen, yaitu di dalam 

kelompok terdapat siswa yang pintar, sedang, dan kurang. 

Kemudian berkurangnya siswa yang gaduh dalam kelompok, hal 

ini dikarenakan siswa dalam kelompok sudah diberi tugas masing-

masing, sehingga semua siswa sudah berpartisipasi aktif dalam 

kelompoknya. Dalam kegiatan akhir, guru sudah memberikan 

penguatan, kesimpulan, dan ringkasan serta evaluasi. Dalam 

memberikan penguatan, guru melakukan penekanan-penekanan 

terhadap hal-hal yang penting, sehingga memudahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan dan ringkasan. Dalam siklus II, guru juga 

belum sempat mengevaluasi hasil kerja siswa karena pembelajaran 

bertambah 10 menit lebih lama. 
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Diagram 1 

Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

 

 

Diagram 1 menunjukkan peningkatan keterampilan guru 

pada siklus II meningkat sebesar 12% dari hasil pengamatan 

keterampilan guru siklus I. 

 

2) Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus II 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II dalam 

proses pembelajaran dinyatakan dengan persentase aktivitas siswa 

dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 12 

Data Hasil Pengamatan 

Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Aspek yang diamati 
Persentase 

Siklus I Siklus II 

1. Kesiapan dalam menerima 

pelajaran 

63% 79% 

2. Partisipasi siswa dalam 

mendengarkan dan memahami 

penjelasan dari guru 

63% 75% 

3. Kemampuan dalam memahami 

permasalahan 

67% 79% 

4. Kemampuan dalam melakukan 

identifikasi terhadap masalah 

63% 75% 

5. Kemampuan dalam merumuskan 

dan pengenalan permasalahan 

67% 75% 

6. Kemampuan dalam melakukan 

perencanaan pemecahan masalah 

63% 79% 

7. Kemampuan dalam menerapkan 

rencana pemecahan masalah 

58% 79% 

8. Kemampuan dalam melakukan 

penilaian terhadap perencanaan 

pemecahan masalah 

67% 67% 

9. Kemampuan dalam melakukan 

penilaian terhadap hasil pemecahan 

masalah 

63% 79% 

10. Keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran 

Problem Solving dengan media 

gambar 

71% 88% 

11. Kemampuan bekerjasama dalam 

kelompok saat diskusi 

67% 83% 

Jumlah 712 858 

Rata-Rata 65% 78% 

Kategori Baik Baik 

 

Berdasarkan tabel 12 diatas, ada 11 aspek aktivitas siswa 

yang diamati dengan pencapaian persentase rata-rata 78%, dengan 

mengacu pada tabel deskriptif aktivitas siswa, maka aktivitas siswa 

siklus II masuk dalam kategori baik berdasarkan Aqib, 2009:161. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar menunjukkan bahwa aktivitas 
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siswa dalam pembelajaran baik. Aspek yang diamati meliputi: (1) 

kesiapan dalam menerima pelajaran dengan pencapaian persentase 

sebanyak 79%; (2) partisipasi siswa dalam mendengarkan dan 

memahami penjelasan dari guru dengan pencapaian persentase 

sebanyak 75%; (3) kemampuan dalam memahami permasalahan 

dengan pencapaian persentase sebanyak 79%; (4) kemampuan 

dalam melakukan identifikasi terhadap masalah dengan pencapaian 

persentase sebanyak 75%; (5) kemampuan dalam merumuskan dan 

pengenalan permasalahan dengan pencapaian persentase sebanyak 

75%; (6) kemampuan dalam melakukan perencanaan pemecahan 

masalah dengan pencapaian persentase sebanyak 79%; (7) 

kemampuan dalam menerapkan rencana pemecahan masalah 

dengan pencapaian persentase sebanyak 79%; (8) kemampuan 

dalam melakukan penilaian terhadap perencanaan pemecahan 

masalah dengan pencapaian persentase sebanyak 67%; (9) 

kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap hasil pemecahan 

masalah dengan pencapaian persentase sebanyak 79%; (10) 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan media 

gambar dengan pencapaian persentase sebanyak 88%; dan (11) 

kemampuan bekerjasama dalam kelompok saat diskusi dengan 

pencapaian persentase sebanyak 83%. 
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Diagram 2 

Peningkatan Aktivitas Siswa Pada Siklus I dan Siklus II 

 

 

Diagram 2 menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada siklus 

II mengalami peningkatan sebesar 13% dari hasil pengamatan 

aktivitas siswa siklus I. 

 

3) Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Hasil tes pada siklus II merupakan hasil tes individu dalam  

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar. Jumlah siswa yang 

mengikuti tes siklus II berjumlah 24 siswa. Tes siklus II yang 

dilakukan adalah mengerjakan soal evaluasi dengan materi 

Masalah-masalah sosial di Lingkungan Sekitar. Hasil tes pada 

mata pelajaran IPS materi masalah-masalah sosial di lingkungan 
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sekitar melalui model pembelajaran Problem Solving dengan 

menggunakan media gambar dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 

Tabel 13 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 
No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 74,75 

2. Nilai Tertinggi 90 

3. Nilai Terendah 54 

4. Siswa Memenuhi KKM 17 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 7 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 70,83% 
 

Dari tabel 13 di atas menunjukkan bahwa, rata-rata hasil 

belajar siswa secara klasikal pada siklus II sebesar 74,75, dengan 

perolehan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 54. Siswa yang 

memenuhi KKM sebanyak 17 siswa dan yang belum memenuhi 

KKM sebanyak 7 siswa. Dan pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 70,83 %, dengan kategori baik berdasarkan Aqib, 

2009:161. 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar siklus II dapat disajikan dalam tabel pemaparan distribusi 

nilai sebagai berikut: 
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Tabel 14 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa 

Siklus II 

 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi Persentase 

1 Sangat baik 85 – 100 7 29,17% 

2 Baik 65 – 84 10 41,67% 

3 Cukup 55 – 64 6 25% 

4 Kurang 0 – 54 1 4,16% 

Jumlah 24 100% 
 

Dengan perolehan hasil belajar seperti tersebut di atas, 

peneliti masih perlu melakukan penelitian tindakan lagi untuk 

siklus selanjutnya. Di karenakan dari 24 siswa, yang memperoleh 

nilai dengan kategori sangat baik yaitu 7 siswa atau 29,17% yaitu 

rentang skor antara 85-100, dengan jumlah skor 611. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu 10 siswa atau 41,67% 

yaitu rentang skor antara 65-84, dengan jumlah skor 761. Siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 6 siswa atau 

25%, yaitu rentang skor antara 55-64, dengan jumlah skor 368. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang yaitu 1 

siswa atau 4,16% yaitu rentang skor antara 0-54, dengan jumlah 

skor 54. Hasil belajar siswa kelas IV dalam pembelajaran IPS 

masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan siswa yang kurang 

teliti dalam mengerjakan soal atau tidak memperhatikan petunjuk 

pengerjaan soal. Dan masih ada 7 siswa yang belum mencapai 

batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang di tentukan yaitu 

65. 
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Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal postes 

siklus II yang diberikan oleh guru dengan beberapa macam soal. 

Bagian I yaitu pilihan ganda dengan jumlah 10 soal, Bagian II 

yaitu jawaban singkat dengan jumlah 10 soal, dan Bagian III yaitu 

jawaban uraian dengan jumlah 5 soal.  

Tabel 15 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

No. Kategori 
Siklus I Siklus II 

Frekuensi % Frekuensi % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

2 

13 

8 

1 

8,34% 

54,16% 

33,34% 

4,16% 

7 

10 

6 

1 

29,17% 

41,67% 

25% 

4,16% 

Jumlah 24 100% 24 100% 

Ketuntasan Klasikal 62,5% 70,83% 
 

Tabel data 15 menunjukkan bahwa pada siklus I ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa sebesar 62,5%, dan siklus II ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa sebesar 70,83%. Hal ini menunjukkan 

bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Gunungpati 02 Kota Semarang mengalami peningkatan sebanyak 

8,33%. 

Siklus I dengan ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 

62,5%, dari 24 siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

sangat baik hanya 2 siswa atau 8,34% yaitu rentang skor antara 85-

100, dengan jumlah skor 174. Siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori baik yaitu 13 siswa atau 54,16% yaitu rentang 

skor antara 65-84, dengan jumlah skor 960. Siswa yang 
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memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 8 siswa atau 

33,34%, yaitu rentang skor antara 55-64, dengan jumlah skor 486. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang yaitu 1 

siswa atau 4,16% yaitu rentang skor antara 0-54, dengan jumlah 

skor 45. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 15 siswa, dan 

siswa yang belum memenuhi KKM sebanyak 9 siswa. 

Siklus II dengan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

sebesar 70,83%, dari 24 siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik yaitu 7 siswa atau 29,17% yaitu rentang skor 

antara 85-100, dengan jumlah skor 611. Siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori baik yaitu 10 siswa atau 41,67% yaitu 

rentang skor antara 65-84, dengan jumlah skor 761. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 6 siswa atau 25%, 

yaitu rentang skor antara 55-64, dengan jumlah skor 368. Siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori kurang yaitu 1 siswa atau 

4,16% yaitu rentang skor antara 0-54, dengan jumlah skor 54. 

Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 17 siswa dan siswa yang 

belum memenuhi KKM sebanyak 7 siswa. 
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Diagram 3 

Peningkatan Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus I 

dan Siklus II 

 

 

Diagram 3 menunjukkan peningkatan ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 8,33% 

dari ketuntasan klasikal hasil belajar siklus I. Dari 24 siswa masih 

terdapat 7 siswa yang belum mencapai batas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 65. 

d. Refleksi Siklus II 

Berdasarkan hasil penelitian siklus II, diperoleh data berupa 

hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem 

Solving dengan menggunakan media gambar perlu dianalisis kembali 

bersama kolaborator sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran siklus III. 
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Adapun refleksinya adalah sebagai berikut: 

1) keterampilan guru dalam mengajar meningkat, dimana guru sudah 

melakukan apersepsi dengan baik, yaitu pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan sudah mengena pada materi yang akan 

disampaikan. Dan juga, guru sudah memberikan bimbingan secara 

penuh kepada tiap kelompok dengan bergantian dalam periode 10 

menit sekali. Yang menjadi perhatian adalah, waktu selesainya 

pelajaran bertambah 10 menit, jadi guru belum sempat untuk 

mengevaluasi hasil tes. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran Problem Solving ini 

membutuhkan waktu yang lama dari waktu yang telah ditentukan. 

2) aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat, dimana siswa lebih 

dapat dikondisikan pada saat awal pembelajaran, meskipun masih 

ada satu atau dua anak yang belum siap untuk menerima pelajaran. 

Siswa mau memperhatikan penjelasan dari guru ketika 

mengerjakan tugas kelompok, sehingga dalam pengerjaan tugas 

kelompok tidak didomonasi  oleh siswa yang pintar saja, siswa 

mendapat tugas masing-masing dalam kelompok. 

3) ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus II yang diperoleh 

adalah 70,83% yaitu 17 dari 24 siswa tuntas belajar dan 29,17% 

yaitu 7 dari 24 siswa tidak tuntas belajar. Dengan nilai terendah 54, 

nilai tertinggi 90 dan rerata kelas yaitu 74,75. Hasil tersebut hampir 

memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu 
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75% siswa tuntas belajar dengan memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) 65. 

Berdasarkan hasil refleksi di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar perlu diperbaiki untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan dengan 

melanjutkan ke siklus III karena indikator keberhasilan pada hasil 

belajar belum terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, hal-hal 

yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan 

berikutnya adalah: 

1) guru menegaskan kembali mengenai pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan 

menggunakan media gambar. 

2) guru lebih memberikan motivasi dan penguatan agar siswa tidak 

takut dan tidak canggung untuk mengeluarkan pendapat ataupun 

berperan aktif dalam pembelajaran. 

3) guru lebih meratakan perhatian dan bimbingan baik secara individu 

maupun kelompok. 

4) guru harus lebih memperhatikan waktu pelajaran, karena dengan 

penambahan waktu tersebut maka mata pelajaran lain akan ikut 

terganggu. 

5) siswa diberi penjelasan kembali mengenai bagaimana cara 

membagi tugas dalam kelompok, agar pelaksanaan model 
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pembelajaran Problem Solving dengan media gambar dapat 

berjalan dengan lancar. 

6) pembelajaran lebih dibuat semenarik mungkin dengan 

menggunakan media yang lebih beragam, agar perhatian siswa 

lebih terpusat pada pembelajaran. 

 

3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

a. Perencanaan Siklus III 

Berdasarkan hasil refleksi dan revisi siklus II, maka peneliti 

bersama kolaborator melakukan identifikasi permasalahan dan 

merumuskan pemecahan masalah untuk memperbaiki RPP dan 

langkah-langkah pembelajaran, serta instrumen-instrumen penelitian. 

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam tahap perencanaan, antara lain: 

1) membuat rencana pelaksanaan pembelajaran IPS materi Masalah-

Masalah Sosial di Lingkungan Nasional (Wilayah Indonesia) 

dengan model pembelajaran Problem Solving menggunakan media 

gambar.  

2) membuat lembar pretest, lembar postest, lembar diskusi kelompok 

dan lembar observasi.  

a) lembar pretest berisi soal-soal yang berisi dengan gambaran 

umum materi untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan 

awal siswa. 
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b) lembar postest berisi soal-soal yang sesuai materi untuk 

mengetahui penerapan model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar dalam setiap tahap dalam 

pelajaran IPS.  

c) lembar diskusi kelompok berisi permasalahan yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran masalah-masalah 

sosial di lingkungan nasional yang harus diselesaikan siswa 

secara diskusi dengan teman satu kelompok dan dijadikan 

bahan untuk dipaparkan di depan kelas. 

d) lembar observasi merupakan lembar penilaian observer 

(pengamat) terhadap pelaksanaan pembelajaran. Lembar 

observasi berisi pengamatan terhadap keterampilan guru dalam 

mengajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

3) menyiapkan media yang diperlukan sebagai penunjang 

pembelajaran, yaitu gambar Masalah-Masalah Sosial yang ada di 

lingkungan nasional (Wilayah Indonesia). 

 

b. Pelaksanaan Siklus III 

  Siklus III dilakukan pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011 

dengan alokasi waktu 3 x 35 menit atau tiga jam pelajaran. Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  materi Masalah-Masalah sosial di 

lingkungan nasional (Wilayah Indonesia). Standar Kompetensi: 

Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten/kota, dan provinsi. Kompetensi 
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Dasar: Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. Indikator 

Pembelajaran: (1) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial 

di lingkungan Nasional (Wilayah Indonesia). Kegiatan pembelajaran 

sebagai berikut: 

1) pra kegiatan (± 5 menit) 

 Kegiatan pembelajaran dimulai dengan salam, 

pengkondisian kelas, doa, dan presensi. 

 Guru memasuki ruangan kelas. Kemudian berdiri di depan 

kelas sambil mengucap salam. 

Guru : “Selamat pagi anak-anak! Assalamu’alaikum Wr. Wb.” 

Siswa : “Selamat pagi bu! Wa’alaikumsalam Wr. Wb.” (Serentak 

semua siswa menjawab) 

Guru : “Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu 

kalian rapikan meja dan kursi kalian sampai rapi! Setelah 

semuanya rapi, ibu harap kalian semuanya tenang. 

Sekarang letakkan tangan di atas meja, kemudian tundukan 

kepala! Dan ketua kelas silahkan memimpin doa!” 

Siswa : “Ya bu!”  

Guru : “ Semoga dengan berdoa, pelajaran pada hari ini dapat 

berjalan dengan lancar. Anak-anak, siapakah hari ini yang 

tidak masuk sekolah?” 

Siswa : “Masuk semua bu!” (Serentak semua siswa menjawab) 
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2) kegiatan awal (± 10 menit) 

 Pada tahap kegiatan awal, kegiatan terdiri dari apersepsi, 

menarik perhatian, memberi motivasi, dan memberi acuan. 

Guru : “Anak-anak, sebelumnya kita telah mempelajari masalah-

masalah sosial di lingkungan sekitar. Sekarang kita akan 

belajar mengenai masalah-masalah sosial di lingkungan 

nasional. Perhatikan gambar yang ada di depan kelas. 

Gambar apakah ini? 

Siswa : “Gambar kemacetan lalu lintas bu!” (Salah satu siswa 

menjawab) 

Guru : “Ya betul. Gambar kemacetan inilah yang disebut dengan 

masalah sosial di lingkungan nasional. Di kota manakah 

yang sering terjadi kemacetan?” 

Siswa : “Semarang! Jakarta!” 

Guru : “Ya betul, di kota-kota besar kemacetan lalu lintas sering 

terjadi. Coba sekarang sebutkan salah satu contoh masalah-

masalah sosial di sekitarmu! Wiko, coba sebutkan!” 

Siswa : “Narkoba bu.” 

Guru : “Ya betul. Narkoba merupakan salah satu masalah sosial 

di lingkungan nasional. ” 

 Setelah guru menarik perhatian dengan meminta beberapa 

siswa maju ke depan untuk menyebutkan contoh masalah-masalah 
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sosial di lingkungan nasional, kemudian dilanjutkan dengan guru 

memberi motivasi kepada siswa. 

Guru : “Anak-anak, kalian harus perhatikan semua yang ibu 

sampaikan pada hari ini, kemudian kalian pahami agar 

kalian mengerti. Sehingga pada saat ibu melakukan 

evaluasi, nilai kalian bagus-bagus.” 

Siswa : “Ya bu!” (serentak semua siswa menjawab) 

 Guru memberi acuan dengan menyampaikan tema dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta menginformasikan 

bahwa pembelajaran akan dilaksanakan secara berkelompok. 

Guru : “Pada hari ini kita akan belajar mengenai Masalah Sosial 

di lingkungan nasional. Ibu bacakan kelompoknya, 

kemudian setelah itu kalian berkumpul dengan 

kelompoknya masing!” 

Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa menjawab, sambil 

bergabung dengan kelompoknya masing-masing) 

Guru :“Ya! Kalau begitu, sekarang kalian perhatikan ibu guru! 

Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu ibu akan 

memberikan soal pretest kepada kalian! 

3) kegiatan inti (± 70 menit) 

Guru : “Tadi ibu sudah menunjukkan gambar dan kalian sudah 

mengetahui apa saja contoh masalah sosial di lingkungan 
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nasional (wilayah indonesia), sekarang apakah yang di 

maksud dengan masalah sosial di lingkungan nasional itu?” 

Siswa : “Masalah sosial adalah masalah-masalah yang timbul di 

wilayah Indonesia bu.” (Salah satu siswa menjawab) 

Guru : “Sekarang kalian ibu beri masalah-masalah dalam bentuk 

gambar, kemudian kalian identifikasi dengan menyebutkan 

ciri-ciri dari masalah sosial di lingkungan nasional, setelah 

itu kalian deskripsikan masalah sosial di lingkungan 

nasional tersebut tersebut. Setelah semuanya selesai, 

kemudian kalian cari sebab, akibat, dan upaya 

penyelesainnya. Kerjakan secara berkelompok! 

Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa menjawab) 

Guru : “Sudah selesai semuanya belum?” 

Siswa : “Sudah bu! 

Guru : “Bagus. Sekarang ibu minta perwakilan dari setiap 

kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya. Kemudian kelompok lain memperhatikan, 

apabila ada pendapat lain tolong disampaikan!” 

Siswa  : “Ya bu!” 

Guru : “Kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok dengan 

baik. Kalian semua harus tetap semangat dan belajar yang 

rajin. Dan setelah ibu perhatikan, kelompok yang terbaik 

pada hari ini adalah kelompok 4, kemudian terbaik kedua 
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adalah kelompok 5, dan terbaik ketiga adalah kelompok 1. 

Perwakilan dari masing-masing kelompok, maju ke depan 

untuk menerima hadiah. Dan kelompok yang belum baik, 

bisa memperbaikinya minggu depan!”kegiatan akhir (± 20 

menit) 

Guru : “Sekarang, kalian ibu beri kesempatan untuk bertanya 

kembali apabila dalam penyampaian materi masih kurang 

jelas. Yang ingin bertanya angkat tangan! Rendi, coba 

simpulkan materi yang dapat kamu pahami hari ini?” 

Siswa : “Masalah sosial di lingkungan nasional adalah masalah 

yang timbul di wilayah indonesia. Contoh masalah sosial di 

lingkungan nasional (wilayah indonesia) adalah kemacetan 

lalu lintas bu. 

Guru : “Ya betul. Sekarang kalian sudah mengetahui mengenai 

masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar. Untuk 

mengukur kemampuan kalian, ibu akan adakan evaluasi 

individu 

Siswa : “Ya bu!”  

 

4) kegiatan akhir 

Guru : “Sekarang, mari kita simpulkan pelajaran yang kita dapat 

hari ini. Setelah itu ibu akan memberikan soal evaluasi 

individu kepada kalian.” 
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Siswa : “Masalah sosial di lingkungan nasional adalah masalah 

yang timbul di wilayah indonesia. Contoh masalah sosial di 

lingkungan sekitar adalah kemacetan lalu lintas bu. 

Setelah proses pembelajaran pada siklus III selesai. Seluruh 

data yang diperoleh dari hasil pengamatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa selanjutnya didiskusikan 

dengan kolabolator (guru mitra) untuk diketahui kekurangan dan 

kelebihan. Karena pembelajaran dirasa sudah memenuhi harapan, 

maka pembelajaran diakhiri pada siklus III. 

 

c. Observasi Penelitian Siklus III 

  Kegiatan observasi atau pengamatan terhadap obyek 

penelitian dilakukan secara langsung oleh satu orang pengamat pada 

saat proses pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Problem 

Solving menggunakan media gambar. Observer adalah tim kolaborasi 

(Guru Kelas IV). Kegiatan yang diamati meliputi : (1) keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Problem 

Solving dengan menggunakan media gambar; (2) aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar; dan (3) hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar. Hasil observasi dicatat dalam 

lembar observasi untuk dianalisa dan dilakukan refleksi. 

1) Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran Siklus III 
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a) dalam membuka pelajaran, guru sudah baik, yaitu kegiatan 

salam, doa, dan pengkondisian kelas sudah dilakukan secara 

maksimal.  Dimana siswa yang sebagian besar sudah siap 

menerima pelajaran, siswa duduk tenang dan perhatiannya 

terpusat kepada guru. Kegiatan apersepsi yang dilakukan oleh 

guru sudah baik, hal ini terbukti dengan antusiasme siswa 

ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan awal dari guru. Dan 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan cukup menantang siswa. 

b) dalam menjelaskan, guru sudah mengalami peningkatan, 

karena guru banyak mengaitkan materi dengan kehidupan 

nyata. Dengan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, 

maka siswa akan lebih tertarik untuk belajar, karena mereka 

tidak perlu mengandai-andai lagi 

c) guru sudah baik dalam memberikan penguatan, hal ini terbukti 

dengan guru melakukan penekanan terhadap hal-hal yang 

penting secara berulang-ulang, sehingga memudahkan siswa 

untuk membuat kesimpulan dan meringkasnya. 

d) dalam kegiatan tanya jawab, pertanyaan yang diberikan oleh 

guru sudah baik, dimana pertanyaan yang diberikan sangat 

menantang siswa, yang menjadikan siswa sangat antusias untuk 

menjawab dan pertanyaan yang diberikan menyeluruh kepada 

semua siswa. 
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e) guru sudah baik dalam menggunakan variasi dalam kegiatan 

belajar mengajar, yaitu guru menggunakan media gambar yang 

sudah disiapkan, dan pemanfaatan media gambar tersebut 

sudah maksimal sehingga pembelajaran yang berlangsung 

sangat menarik perhatian siswa. 

f) guru cukup jelas dalam memberi informasi tentang materi yang 

disampaikan, karena guru selalu melakukan penekanan 

terhadap hal-hal yang penting. 

g) guru sudah mengajar dan membimbing dalam kelompok 

maupun perorangan dengan baik, hal ini ditandai dengan 

intensitas waktu guru yang diberikan ke kelompok-kelompok 

sudah berjalan, yaitu bergantian setiap periode 10 menit. 

h) dalam mengelola kelas guru sudah meningkat, hal ini ditandai 

dengan berkurangnya siswa yang gaduh saat proses Kegiatan 

Belajar Mengajar berlangsung. Namun pengelolaan waktu 

masih juga kurang efektif, terlihat waktu berakhirnya pelajaran 

masih mundur 10 menit dari waktu yang telah ditentukan. 

i) dalam memberi petunjuk/membimbing kegiatan guru terlihat 

membimbing penuh, dimana siswa tidak terlihat kebingungan 

pada saat mengerjakan tugas secara kelompok. Mereka sudah 

paham dengan tugasnya masing-masing. Dan sebagian siswa 

terlihat sudah mandiri dan tidak bergantung pada guru maupun 

siswa lain. 



119 

 

 

 

j) model pembelajaran Problem Solving dengan media gambar 

sudah diterapkan dengan baik. Hal ini ditandai dengan sebagian 

siswa yang sudah tidak bingung lagi terhadap tahapan-tahapan 

dalam menerapkan model pembelajaran Problem Solving  

tersebut, dan keadaan kelas sudah terkondisikan dengan 

berkurangnya siswa yang gaduh. 

k) guru sudah memanfaatkan media dan sumber belajar yang telah 

dipersiapkan, media yang berupa gambar, dan sumber belajar 

yang berupa buku-buku referensi dan fakta-fakta sosial yang 

ada di lingkungan sekitar. Fakta-fakta sosial yang ada di 

kehidupan nyata sangat membantu guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran, dan memudahkan siswa untuk menyerap ilmu 

yang diberikan oleh guru. 

l) dalam menutup pelajaran, guru sudah menyampaikan 

kesimpulan dengan baik, dan dalam memberikan motivasi dan 

dorongan belajar yang diberikan kepada siswa juga sudah baik 

sehingga siswa sangat termotivasi untuk belajar kembali. 

Berdasarkan hasil pengamatan oleh observer berpedoman pada 

lembar pengamatan keterampilan guru, maka data hasil pengamatan 

keterampilan guru dapat diamati pada tabel 16. 

 

 

 



120 

 

 

 

Tabel 16 

Data Hasil Keterampilan Guru dalam Pembelajaran IPS 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving 

dengan media gambar 

Siklus III 

 
No. Keterampilan yang diamati Skor 

1. Keterampilan membuka pelajaran 4 

2. Keterampilan menjelaskan 4 

3. Keterampilan mengadakan variasi 3 

4. Keterampilan memberi penguatan 3 

5. Keterampilan mengelola kelas 3 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok 4 

7. Keterampilan bertanya 4 

8. Keterampilan membimbing kelompok kecil dan 

perorangan 
3 

9. Keterampilan menerapkan model pembelajaran Problem 

Solving 
4 

10. Keterampilan menggunakan media dan sumber 

pembelajaran 
3 

11. Keterampilan menutup pelajaran 4 

Jumlah Total Perolehan Skor 39 

Persentase 87% 

Kategori Sangat Baik 
 

Berdasarkan tabel 16 diatas, ada 11 aspek keterampilan 

guru yang diamati dengan pencapaian persentase 87%, dengan 

mengacu pada tabel deskriptif keterampilan guru, maka 

keterampilan kualitas guru siklus III masuk dalam kategori sangat 

baik berdasarkan Aqib, 2009:161. 

Aspek yang diamati terdiri dari: (1) keterampilan membuka 

pelajaran mendapat skor 4; (2) keterampilan menjelaskan mendapat 

skor 4; (3) keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 3; (4) 

keterampilan memberi penguatan mendapat skor 3; (5) 

keterampilan mengelola kelas mendapat skor 3; (6) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok mendapat skor 4; (7) keterampilan 
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bertanya mendapat skor 4; (8) keterampilan membimbing 

kelompok kecil dan perorangan mendapat skor 3; (9) keterampilan 

menerapkan model pembelajaran Problem Solving mendapat skor 

4; (10) keterampilan menggunakan media dan sumber 

pembelajaran mendapat skor 3; (11) keterampilan menutup 

pelajaran mendapat skor 4.  

Hasil pengamatan secara keseluruhan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS menunjukkan bahwa guru sangat 

meningkat dalam mengelola pembelajaran dibandingkan dengan 

pembelajaran pada siklus II dan pembelajaran dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Guru membuka pelajaran dengan mengucap 

salam, melakukan doa, presensi dan pengkondisian kelas. Dalam 

melakukan pengkondisian kelas, guru sudah baik, dimana banyak 

terlihat siswa yang duduk tenang dan perhatiannya terpusat pada 

guru yang sedang melakukan apersepsi dalam kegiatan awal, yang 

dilanjutkan dengan memberi motivasi dan acuan pembelajaran. 

Apersepsi yang diberikan sangat jelas, hal ini ditandai dengan 

antusiasme siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan awal 

yang diberikan oleh guru sangat menantang dan sangat mengena 

pada materi yang akan disampaikan. Dan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut diberikan menyeluruh kepada semua siswa. Dalam 

kegiatan inti, guru mampu dalam pembagian kelompok, dimana 
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kelompok yang dibentuk adalah kelompok heterogen, yaitu di 

dalam kelompok tersebut terdapat siswa yang pintar, sedang, dan 

kurang. Kemudian berkurangnya siswa yang gaduh dalam 

kelompok, hal ini dikarenakan siswa dalam kelompok sudah diberi 

tugas masing-masing, sehingga semua siswa sudah berpartisipasi 

aktif dalam kelompoknya dan juga untuk menghindari dominasi 

kelompok. Dalam kegiatan akhir, guru sudah memberikan 

penguatan, kesimpulan, dan ringkasan serta evaluasi. Dalam 

memberikan penguatan, guru melakukan penekanan-penekanan  

dan pengulangan terhadap hal-hal yang penting, sehingga 

memudahkan siswa untuk membuat kesimpulan dan ringkasan. 

Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa yang belum 

paham terhadap materi yang telah diajarkan untuk bertanya 

kembali. Dalam siklus III ini, guru juga belum sempat 

mengevaluasi hasil kerja siswa karena pembelajaran bertambah 10 

menit lebih lama.  
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Diagram 4 

Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

 

Diagram 4 menunjukkan peningkatan keterampilan guru 

pada siklus III meningkat sebesar 7% dari hasil pengamatan 

keterampilan guru siklus II. 

 

2) Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus III 

 Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus III dalam 

proses pembelajaran dinyatakan dengan persentase aktivitas siswa 

dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 17 

Data Hasil Pengamatan 

Aktivitas Siswa Siklus III 

No. Aspek yang diamati 
Persentase 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Kesiapan dalam menerima 

pelajaran 
63% 79% 88% 

2. Partisipasi siswa dalam 

mendengarkan dan 

memahami penjelasan dari 

guru 

63% 75% 88% 

3. Kemampuan dalam 

memahami permasalahan 
67% 79% 92% 

4. Kemampuan dalam 

melakukan identifikasi 

terhadap masalah 

63% 75% 88% 

5. Kemampuan dalam 

merumuskan dan 

pengenalan permasalahan 

67% 75% 83% 

6. Kemampuan dalam 

melakukan perencanaan 

pemecahan masalah 

63% 79% 92% 

7. Kemampuan dalam 

menerapkan rencana 

pemecahan masalah 

58% 79% 88% 

8. Kemampuan dalam 

melakukan penilaian 

terhadap perencanaan 

pemecahan masalah 

67% 67% 88% 

9. Kemampuan dalam 

melakukan penilaian 

terhadap hasil pemecahan 

masalah 

63% 79% 83% 

10. Keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan 

model pembelajaran 

Problem Solving dengan 

media gambar 

71% 88% 96% 

11. Kemampuan bekerjasama 

dalam kelompok saat 

diskusi 

67% 83% 92% 

Jumlah 712 858 978 

Rata-Rata Persentase 65% 78% 89% 

Kategori Baik Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 17 diatas, ada 11 aspek aktivitas siswa 

yang diamati dengan pencapaian persentase rata-rata 89%, dengan 

mengacu pada tabel deskriptif aktivitas siswa, maka aktivitas siswa 
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siklus III masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan Aqib, 

2009:161. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran sangat baik. Aspek yang diamati 

meliputi: (1) kesiapan dalam menerima pelajaran dengan 

pencapaian persentase sebanyak 88%; (2) partisipasi siswa dalam 

mendengarkan dan memahami penjelasan dari guru dengan 

pencapaian persentase sebanyak 88%; (3) kemampuan dalam 

memahami permasalahan dengan pencapaian persentase sebanyak 

92%; (4) kemampuan dalam melakukan identifikasi terhadap 

masalah dengan pencapaian persentase sebanyak 88%; (5) 

kemampuan dalam merumuskan dan pengenalan permasalahan 

dengan pencapaian persentase sebanyak 83%; (6) kemampuan 

dalam melakukan perencanaan pemecahan masalah dengan 

pencapaian persentase sebanyak 92%; (7) kemampuan dalam 

menerapkan rencana pemecahan masalah dengan pencapaian 

persentase sebanyak 88%; (8) kemampuan dalam melakukan 

penilaian terhadap perencanaan pemecahan masalah dengan 

pencapaian persentase sebanyak 88%; (9) kemampuan dalam 

melakukan penilaian terhadap hasil pemecahan masalah dengan 

pencapaian persentase sebanyak 83%; (10) keaktifan siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Solving dengan media gambar dengan pencapaian 

persentase sebanyak 96%; dan (11) kemampuan bekerjasama 

dalam kelompok saat diskusi dengan pencapaian persentase 

sebanyak 92%. 

Diagram 5 

Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

 

Diagram 5 menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada siklus 

III mengalami peningkatan sebesar 11% dari hasil pengamatan 

aktivitas siswa siklus II. 

3) Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Siklus III 

 Hasil tes pada siklus III merupakan hasil tes individu dalam  

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan menggunakan media gambar. Jumlah siswa yang mengikuti 
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tes siklus III berjumlah 24 siswa. Tes siklus III yang dilakukan 

adalah mengerjakan soal evaluasi dengan materi masalah-masalah 

sosial di lingkungan nasional (wilayah Indonesia). Hasil tes pada 

mata pelajaran IPS materi masalah-masalah sosial di lingkungan 

nasional (wilayah Indonesia) melalui model pembelajaran Problem 

Solving dengan menggunakan media gambar dapat dilihat pada 

tabel 18 berikut. 

Tabel 18 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 
No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 80,5 

2. Nilai Tertinggi 94 

3. Nilai Terendah 54 

4. Siswa Memenuhi KKM 20 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 4 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 83,33% 
 

Dari tabel 18 di atas menunjukkan bahwa, rata-rata hasil 

belajar siswa secara klasikal pada siklus III sebesar 80,5, dengan 

perolehan nilai tertinggi 94 dan nilai terendah 54. Siswa yang 

memenuhi KKM sebanyak 20 siswa dan yang belum memenuhi 

KKM sebanyak 4 siswa. Dan pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 83,33 %, dengan kategori baik berdasarkan Aqib, 

2009:161. 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar siklus III dapat disajikan dalam tabel pemaparan distribusi 

nilai sebagai berikut: 
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Tabel 19 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa 

Siklus III 

 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi Persentase 

1 Sangat baik 85 – 100 11 45,84% 

2 Baik 65 – 84 9 37,5% 

3 Cukup 55 – 64 3 12,5% 

4 Kurang 0 – 54 1 4,16% 

Jumlah 24 100% 
 

Dengan perolehan hasil belajar seperti tersebut di atas, 

peneliti sudah merasa baik. Di karenakan dari 24 siswa, yang 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu 11 siswa atau 

45,84% yaitu rentang skor antara 85-100, dengan jumlah skor 981. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu 9 siswa 

atau 37,5% yaitu rentang skor antara 65-84, dengan jumlah skor 

706. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 3 

siswa atau 12,5%, yaitu rentang skor antara 55-64, dengan jumlah 

skor 191. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang 

yaitu 1 siswa atau 4,16% yaitu rentang skor antara 0-54, dengan 

jumlah skor 54. Hasil belajar siswa kelas IV dalam pembelajaran 

IPS sudah baik. Dimana siswa yang sudah mencapai batas tuntas 

sebanyak 20 siswa, dan hanya 4 siswa yang belum mencapai batas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang di tentukan yaitu 65, 

dengan persentase sebesar 83,33%. 

Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal postes 

siklus III yang diberikan oleh guru dengan beberapa macam soal. 

Bagian I yaitu pilihan ganda dengan jumlah 10 soal, Bagian II 
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yaitu jawaban singkat dengan jumlah 10 soal, dan Bagian III yaitu 

jawaban uraian dengan jumlah 5 soal.  

Tabel 20 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I, Siklus II dan Siklus 

III 

 

No. Kategori 
Siklus I Siklus II Siklus III 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

1. 

 

2 

3. 

4. 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

2 

 

13 

8 

1 

8,34% 

 

54,16% 

33,34% 

4,16% 

7 

 

10 

6 

1 

29,17% 

 

41,67% 

25% 

4,16% 

11 

 

9 

3 

1 

45,84% 

 

37,5% 

12,5% 

4,16% 

Jumlah 24 100% 24 100% 24 100% 

Ketuntasan 

Klasikal 
62,5% 70,83% 83,33% 

 

Tabel data 20 menunjukkan bahwa pada siklus I ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa mencapai 62,5%, siklus II ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa mencapai 70,83%, dan siklus III 

ketuntasan klasikal hasil belajar siswa mencapai 83,33%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang mengalami peningkatan 

sebanyak 12,5% dari siklus II ke siklus III. 

Siklus I dengan skor rata-rata 69,375, dari 24 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik hanya 2 siswa atau 

8,34% yaitu rentang skor antara 85-100, dengan jumlah skor 174. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu 13 siswa 

atau 54,16% yaitu rentang skor antara 65-84, dengan jumlah skor 

960. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 8 

siswa atau 33,34%, yaitu rentang skor antara 55-64, dengan jumlah 

skor 486. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang 
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yaitu 1 siswa atau 4,16% yaitu rentang skor antara 0-54, dengan 

jumlah skor 45. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 15 siswa, 

dengan pencapaian ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 62,5%.  

Siklus II dengan skor rata-rata 74,75, dari 24 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu 7 siswa atau 

29,17% yaitu rentang skor antara 85-100, dengan jumlah skor 611. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu 10 siswa 

atau 41,67% yaitu rentang skor antara 65-84, dengan jumlah skor 

761. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 6 

siswa atau 25%, yaitu rentang skor antara 55-64, dengan jumlah 

skor 368. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang 

yaitu 1 siswa atau 4,16% yaitu rentang skor antara 0-54, dengan 

jumlah skor 54. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 17 siswa, 

dengan pencapaian ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 

70,83%. 

Siklus III dengan skor rata-rata 80,5, dari 24 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu 11 siswa atau 

45,84% yaitu rentang skor antara 85-100, dengan jumlah skor 981. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu 9 siswa 

atau 37,5% yaitu rentang skor antara 65-84, dengan jumlah skor 

706. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 3 

siswa atau 12,5%, yaitu rentang skor antara 55-64, dengan jumlah 

skor 191. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang 
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yaitu 1 siswa atau 4,16% yaitu rentang skor antara 0-54, dengan 

jumlah skor 54. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 20 siswa, 

dengan pencapaian ketuntasan klasikal sebesar 83,33%. 

Diagram 6 

Peningkatan Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus I, 

Siklus II dan Siklus III 

 

 

Diagram 6 menunjukkan peningkatan ketuntasan klasikal hasil 

belajar  pada siklus III mengalami peningkatan sebesar 12,5% dari 

hasil belajar pada tahap siklus II. Dari 24 siswa masih terdapat 4 siswa 

yang belum mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan yaitu 65. 

 

d. Refleksi Siklus III 

Berdasarkan hasil penelitian siklus III, diperoleh data berupa 

hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 
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siswa pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem 

Solving dengan menggunakan media gambar perlu dianalisis kembali 

bersama kolaborator (observer) sebagai bahan pertimbangan untuk 

melakukan perbaikan kualitas pembelajaran pada pembelajaran 

berikutnya. 

Adapun refleksinya adalah sebagai berikut: 

1) keterampilan guru dalam mengajar meningkat, dimana guru sudah 

melakukan apersepsi dengan baik, yaitu pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan sudah mengena pada materi yang akan 

disampaikan, pertanyaan yang diberikan juga menantang, sehingga 

siswa termotivasi untuk belajar, guru sudah luwes dalam 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Problem Solving dengan menggunakan media gambar, guru sudah 

memberikan bimbingan secara penuh kepada tiap kelompok 

dengan bergantian dalam periode 10 menit sekali, guru memotivasi 

siswa dan mengamati kegiatan siswa dengan baik dalam diskusi 

kelompok, guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa 

yang belum jelas terhadap materi yang telah disampaikan, 

kemudian guru memberi penguatan dengan jelas, hal tersebut 

sangat memudahkan siswa untuk membuat kesimpulan dan 

ringkasan, waktu selesainya pelajaran sudah sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. 
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2) aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat, dimana siswa lebih 

dapat dikondisikan pada saat awal pembelajaran, siswa duduk 

tenang dan perhatiannya terpusat ke guru. Siswa mau 

memperhatikan penjelasan dari guru ketika mengerjakan tugas 

kelompok, sehingga dalam pengerjaan tugas kelompok tidak 

didomonasi  oleh siswa yang pintar saja, siswa mendapat tugas 

masing-masing dalam kelompok. Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran juga terlihat dari keaktifan siswa dalam bertanya. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa sesuai dengan materi. 

Pada setiap kesempatan yang diberikan oleh guru kepada siswa 

sudah dimanfaatkan siswa untuk mengemukakan pendapat. Guru 

mengikutsertakan siswa untuk berpendapat, untuk menguji 

keberanian dan pengetahuan siswa. Sebagian besar siswa telah 

berani mempresentasikan hasil diskusi  kelompok. 

3) ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus III yang 

diperoleh adalah 83,33% yaitu 20 dari 24 siswa tuntas belajar dan 

16,67% yaitu 4 dari 24 siswa tidak tuntas belajar. Dengan nilai 

terendah 54 dan nilai tertinggi 94. Adapun rerata kelas yaitu 80,5. 

Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang 

direncanakan yaitu 75% siswa tuntas belajar dengan memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 65. 

Berdasarkan hasil refleksi di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 
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dengan menggunakan media gambar sudah meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS. 

 

B. Pembahasan  

1. Pemaknaan Temuan Penelitian  

Pembahasan lebih banyak didasarkan pada hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar  pada setiap siklusnya. 

Kegiatan pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Problem 

Solving dengan menggunakan media gambar. 

a. Siklus I 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat proses 

pembelajaran, keterampilan guru siklus I dalam mengelola 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan media gambar di kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota 

Semarang, dengan pencapaian persentase sebesar 68% dalam kategori 

baik berdasarkan Aqib, 2009:161. Ada 11 aspek keterampilan guru 

yang diamati, antara lain: (1) keterampilan membuka pelajaran 

mendapat skor 2; (2) keterampilan menjelaskan mendapat skor 3; (3) 

keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 3; (4) keterampilan 

memberi penguatan mendapat skor 2; (5) keterampilan mengelola 

kelas mendapat skor 2; (6) keterampilan membimbing diskusi 

kelompok mendapat skor 3; (7) keterampilan bertanya mendapat skor 
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3; (8) keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan 

mendapat skor 3; (9) keterampilan menerapkan model pembelajaran 

Problem Solving mendapat skor 4; (10) keterampilan menggunakan 

media dan sumber pembelajaran mendapat skor 3; (11) keterampilan 

menutup pelajaran mendapat skor 2. 

Aktivitas siswa siklus I dalam pembelajaran IPS  melalui model 

pembelajaran Problem Solving dengan media gambar di kelas IV SDN 

Gunungpati 02 Kota Semarang, dengan pencapaian persentase sebesar 

65% dalam kategori baik berdasarkan Aqib, 2009:161. Ada 11 aspek 

aktivitas siswa yang diamati, antara lain: (1) kesiapan dalam menerima 

pelajaran dengan pencapaian persentase sebanyak 63%; (2) partisipasi 

siswa dalam mendengarkan dan memahami penjelasan dari guru 

dengan pencapaian persentase sebanyak 63%; (3) kemampuan dalam 

memahami permasalahan dengan pencapaian persentase sebanyak 

67%; (4) kemampuan dalam melakukan identifikasi terhadap masalah 

dengan pencapaian persentase sebanyak 63%; (5) kemampuan dalam 

merumuskan dan pengenalan permasalahan dengan pencapaian 

persentase sebanyak 67%; (6) kemampuan dalam melakukan 

perencanaan pemecahan masalah dengan pencapaian persentase 

sebanyak 63%; (7) kemampuan dalam menerapkan rencana pemecahan 

masalah dengan pencapaian persentase sebanyak 58%; (8) kemampuan 

dalam melakukan penilaian terhadap perencanaan pemecahan masalah 

dengan pencapaian persentase sebanyak 67%; (9) kemampuan dalam 
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melakukan penilaian terhadap hasil pemecahan masalah dengan 

pencapaian persentase sebanyak 63%; (10) keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Solving dengan media gambar dengan pencapaian persentase 

sebanyak 63%; dan (11) kemampuan bekerjasama dalam kelompok 

saat diskusi dengan pencapaian persentase sebanyak 67%. 

Hasil belajar siswa siklus I dalam pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar di kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang, pada Siklus I 

dengan pencapaian ketuntasan klasikal sebesar 62,5% (15 dari 24 

siswa mencapai KKM) dalam kategori cukup berdasarkan Aqib, 

2009:161. Dengan perolehan skor rata-rata 69,375, dari 24 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik hanya 2 siswa atau 

8,34% yaitu rentang skor antara 85-100, dengan jumlah skor 174. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu 13 siswa atau 

54,16% yaitu rentang skor antara 65-84, dengan jumlah skor 960. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 8 siswa 

atau 33,34%, yaitu rentang skor antara 55-64, dengan jumlah skor 486. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang yaitu 1 siswa 

atau 4,16% yaitu rentang skor antara 0-54, dengan jumlah skor 45. 

Bila ditinjau dari hasil observasi keterampilan guru siklus I 

dengan pencapaian persentase 68% dalam kategori baik, aktivitas 

siswa siklus I dengan pencapaian persentase 65% dalam kategori baik, 
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dan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa siklus I dengan pencapaian 

persentase 62,5% (15 dari 24 siswa mencapai KKM) dalam kategori 

cukup. Dari hasil observasi di atas, keterampilan guru dalam mengajar 

dan aktivitas siswa sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan 

yaitu dengan kriteria minimal baik. Namun dalam ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa, belum sesuai dengan indikator yang diharapkan 

yaitu 75% siswa mencapai nilai KKM yang ditetapkan yaitu ≤ 65. 

 

b. Siklus II 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat proses 

pembelajaran, keterampilan guru siklus II dalam mengelola 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan media gambar di kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota 

Semarang, dengan pencapaian persentase sebesar 80% dalam kategori 

baik berdasarkan Aqib, 2009:161. Ada 11 aspek keterampilan guru 

yang diamati, antara lain: (1) keterampilan membuka pelajaran 

mendapat skor 3; (2) keterampilan menjelaskan mendapat skor 3; (3) 

keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 3; (4) keterampilan 

memberi penguatan mendapat skor 3; (5) keterampilan mengelola 

kelas mendapat skor 2; (6) keterampilan membimbing diskusi 

kelompok mendapat skor 4; (7) keterampilan bertanya mendapat skor 

4; (8) keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan 

mendapat skor 3; (9) keterampilan menerapkan model pembelajaran 
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Problem Solving mendapat skor 4; (10) keterampilan menggunakan 

media dan sumber pembelajaran mendapat skor 3; (11) keterampilan 

menutup pelajaran mendapat skor 3. 

Aktivitas siswa siklus II dalam pembelajaran IPS  melalui 

model pembelajaran Problem Solving dengan media gambar di kelas 

IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang, dengan pencapaian persentase 

sebesar 78% dalam kategori baik berdasarkan Aqib, 2009:161. Ada 11 

aspek aktivitas siswa yang diamati, antara lain: (1) kesiapan dalam 

menerima pelajaran dengan pencapaian persentase sebanyak 79%; (2) 

partisipasi siswa dalam mendengarkan dan memahami penjelasan dari 

guru dengan pencapaian persentase sebanyak 75%; (3) kemampuan 

dalam memahami permasalahan dengan pencapaian persentase 

sebanyak 79%; (4) kemampuan dalam melakukan identifikasi terhadap 

masalah dengan pencapaian persentase sebanyak 75%; (5) kemampuan 

dalam merumuskan dan pengenalan permasalahan dengan pencapaian 

persentase sebanyak 75%; (6) kemampuan dalam melakukan 

perencanaan pemecahan masalah dengan pencapaian persentase 

sebanyak 79%; (7) kemampuan dalam menerapkan rencana pemecahan 

masalah dengan pencapaian persentase sebanyak 79%; (8) kemampuan 

dalam melakukan penilaian terhadap perencanaan pemecahan masalah 

dengan pencapaian persentase sebanyak 67%; (9) kemampuan dalam 

melakukan penilaian terhadap hasil pemecahan masalah dengan 

pencapaian persentase sebanyak 79%; (10) keaktifan siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Solving dengan media gambar dengan pencapaian persentase 

sebanyak 88%; dan (11) kemampuan bekerjasama dalam kelompok 

saat diskusi dengan pencapaian persentase sebanyak 83%. 

Hasil belajar siswa siklus II dalam pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar di kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang, pada Siklus 

II dengan pencapaian ketuntasan klasikal sebesar 70,83% (17 dari 24 

siswa mencapai KKM) dalam kategori baik berdasarkan Aqib, 

2009:161. Dengan perolehan skor rata-rata 74,75, dari 24 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu 7 siswa atau 

29,17% yaitu rentang skor antara 85-100, dengan jumlah skor 611. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu 10 siswa atau 

41,67% yaitu rentang skor antara 65-84, dengan jumlah skor 761. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 6 siswa 

atau 25%, yaitu rentang skor antara 55-64, dengan jumlah skor 368. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang yaitu 1 siswa 

atau 4,16% yaitu rentang skor antara 0-54, dengan jumlah skor 54. 

Bila ditinjau dari hasil observasi keterampilan guru siklus II 

dengan pencapaian persentase 80% dalam kategori baik, aktivitas 

siswa siklus II dengan pencapaian persentase 78% dalam kategori 

baik, dan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa siklus II dengan 

pencapaian persentase 70,83% (17 dari 24 siswa mencapai KKM) 
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dalam kategori baik. Dari hasil observasi di atas, keterampilan guru 

dalam mengajar dan aktivitas siswa sudah sesuai dengan indikator 

yang diharapkan yaitu dengan kriteria minimal baik. Namun dalam 

ketuntasan klasikal hasil belajar siswa, belum sesuai dengan indikator 

yang diharapkan yaitu 75% siswa mencapai nilai KKM yang 

ditetapkan yaitu ≤ 65. 

 

c. Siklus III 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat proses 

pembelajaran, keterampilan guru siklus III dalam mengelola 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving 

dengan media gambar di kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota 

Semarang, dengan pencapaian persentase sebesar 87% dalam kategori 

sangat baik berdasarkan Aqib, 2009:161. Ada 11 aspek keterampilan 

guru yang diamati, antara lain: (1) keterampilan membuka pelajaran 

mendapat skor 4; (2) keterampilan menjelaskan mendapat skor 4; (3) 

keterampilan mengadakan variasi mendapat skor 3; (4) keterampilan 

memberi penguatan mendapat skor 3; (5) keterampilan mengelola 

kelas mendapat skor 3; (6) keterampilan membimbing diskusi 

kelompok mendapat skor 4; (7) keterampilan bertanya mendapat skor 

4; (8) keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan 

mendapat skor 3; (9) keterampilan menerapkan model pembelajaran 

Problem Solving mendapat skor 4; (10) keterampilan menggunakan 
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media dan sumber pembelajaran mendapat skor 3; (11) keterampilan 

menutup pelajaran mendapat skor 4. 

Aktivitas siswa siklus III dalam pembelajaran IPS  melalui 

model pembelajaran Problem Solving dengan media gambar di kelas 

IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang, dengan pencapaian persentase 

sebesar 89% dalam kategori sangat baik berdasarkan Aqib, 2009:161. 

Ada 11 aspek aktivitas siswa yang diamati, antara lain: (1) kesiapan 

dalam menerima pelajaran dengan pencapaian persentase sebanyak 

88%; (2) partisipasi siswa dalam mendengarkan dan memahami 

penjelasan dari guru dengan pencapaian persentase sebanyak 88%; (3) 

kemampuan dalam memahami permasalahan dengan pencapaian 

persentase sebanyak 92%; (4) kemampuan dalam melakukan 

identifikasi terhadap masalah dengan pencapaian persentase sebanyak 

88%; (5) kemampuan dalam merumuskan dan pengenalan 

permasalahan dengan pencapaian persentase sebanyak 83%; (6) 

kemampuan dalam melakukan perencanaan pemecahan masalah 

dengan pencapaian persentase sebanyak 92%; (7) kemampuan dalam 

menerapkan rencana pemecahan masalah dengan pencapaian 

persentase sebanyak 88%; (8) kemampuan dalam melakukan penilaian 

terhadap perencanaan pemecahan masalah dengan pencapaian 

persentase sebanyak 88%; (9) kemampuan dalam melakukan penilaian 

terhadap hasil pemecahan masalah dengan pencapaian persentase 

sebanyak 83%; (10) keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
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dengan menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan 

media gambar dengan pencapaian persentase sebanyak 96%; dan (11) 

kemampuan bekerjasama dalam kelompok saat diskusi dengan 

pencapaian persentase sebanyak 92%. 

Hasil belajar siswa siklus III dalam pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media 

gambar di kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang, pada Siklus 

III dengan pencapaian ketuntasan klasikal sebesar 83.33% (20 dari 24 

siswa mencapai KKM) dalam kategori baik berdasarkan Aqib, 

2009:161. Dengan perolehan skor rata-rata 80,5, dari 24 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu 11 siswa atau 

45,84% yaitu rentang skor antara 85-100, dengan jumlah skor 981. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik yaitu 9 siswa atau 

37,5% yaitu rentang skor antara 65-84, dengan jumlah skor 706. Siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu 3 siswa atau 

12,5%, yaitu rentang skor antara 55-64, dengan jumlah skor 191. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang yaitu 1 siswa 

atau 4,16% yaitu rentang skor antara 0-54, dengan jumlah skor 54. 

Bila ditinjau dari hasil observasi keterampilan guru siklus III 

dengan pencapaian persentase 87% dalam kategori sangat baik, 

aktivitas siswa siklus III dengan pencapaian persentase 89% dalam 

kategori sangat baik, dan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa siklus 

III dengan pencapaian persentase 83,33% (20 dari 24 siswa mencapai 
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KKM) dalam kategori baik. Dari hasil observasi di atas, keterampilan 

guru dalam mengajar dan aktivitas siswa sudah sesuai dengan 

indikator yang diharapkan yaitu dengan kriteria minimal baik. Dan 

ketuntasan klasikal hasil belajar siswa, juga sudah sesuai dengan 

indikator yang diharapkan yaitu 75% siswa mencapai nilai KKM yang 

ditetapkan yaitu ≤ 65. 

 

2. Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kualitas 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Problem Solving dengan 

menggunakan media gambar mengalami peningkatan. Peningkatan 

kualitas pembelajaran tersebut dapat dilihat dari hasil observasi bahwa 

terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa.  

Adapun implikasi hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru pada siklus I dengan pencapaian rata-rata hasil 

sebanyak 68% dengan kategori baik, kemudian setelah dilakukan 

perbaikan pada siklus II keterampilan guru meningkat 12% sehingga 

menjadi 80% dengan kategori baik. Setelah diadakan perbaikan lagi, 

keterampilan guru pada siklus III meningkat 7% sehingga menjadi 

87% dengan kategori sangat baik. 

b. Dengan peningkatan keterampilan guru tersebut, maka memberi 

dampak terhadap aktivitas siswa. Aktivitas siswa pada siklus I 
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dengan pencapaian rata-rata hasil 65% dengan kategori baik, setelah 

dilakukan perbaikan pada siklus II mengalami peningkatan 13% 

sehingga menjadi 78% dengan kategori baik. Setelah diadakan 

perbaikan lagi, aktivitas siswa pada siklus III mengalami 

peningkatan sebnayak 11% sehingga menjadi 89% dengan kategori 

sangat baik. 

c. Dengan meningkatnya keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, hasil belajar siswa juga meningkat. Ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa pada siklus I dengan persentase sebesar 

62,5% (15 dari 24 siswa mencapai KKM) dalam kategori cukup. 

Setelah diadakan perbaikan pada siklus II, ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 8,33% sehingga 

menjadi  70,83% (17 dari 24 siswa mencapai KKM) dalam kategori 

baik. Setelah diadakan perbaikan lagi pada siklus III, ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa meningkat sebesar 12,5% sehingga 

menjadi 83,33% (20 dari 24 siswa mencapai KKM) dalam kategori 

baik. 

d.  Dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Solving dengan menggunakan media gambar siswa dapat 

terlibat dalam pembelajaran secara langsung, mandiri, lebih leluasa 

dan menyenangkan. Karena dalam pembelajaran, guru selalu 

mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Oleh sebab itu, siswa 
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sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dengan 

perhatian terpusat ke depan kelas.  

e. Siswa diajarkan agar mampu mengaplikasikan pengetahuan yang 

diperoleh untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam 

kehidupan sehari-hari melalui model pembelajaran Problem Solving. 

Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok sehingga kerja siswa 

menjadi lebih ringan.  

f. Melalui model pembelajaran Problem Solving, guru lebih kreatif 

dalam memilih masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan 

sehari- hari dan mencari bagaimana pemecahan masalah tersebut. 

Jadi guru tidak harus banyak berceramah dan menjelaskan sejelas-

jelasnya mengenai materi melainkan mengajak siswa untuk 

menerapkan pengetahuannya itu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan 

media gambar pada siswa kelas IV SDN Gunungpati 02 Kota Semarang, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran Problem 

Solving dengan menggunakan media gambar pada mata pelajaran IPS 

meningkat secara bertahap pada siklus I rerata persentase keterampilan 

guru 68% dengan kategori baik. Pada siklus II rerata keterampilan guru 

80% dengan kategori baik sedangkan pada siklus III rerata keterampilan 

guru mencapai 87% dengan kategori sangat baik. 

2. Aktivitas siswa dalam Pembelajaran IPS dengan model pembelajaran 

Problem Solving dengan menggunakan media gambar dapat meningkat 

dalam pembelajaran siklus I aktivitas siswa memperoleh 65% dalam 

kategori baik, setelah dilakukan perbaikan pada siklus II aktivitas siswa 

meningkat 13%, sehingga diperoleh 78% dalam kategori baik, setelah 

dilakukan perbaikan lagi pada siklus III aktivitas siswa memperoleh 

peningkatan mencapai 11%, sehingga diperoleh 89% dalam kategori 

sangat baik. 
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3. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran 

Problem Solving dengan menggunakan media gambar mengalami 

peningkatan. Dari siklus I, ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

mencapai 62,5% (15 dari 24 siswa mencapai KKM) dalam kategori cukup. 

Setelah dilakukan perbaikan pada siklus II, meningkat 8,33% sehingga 

ketuntasan klasikal hasil belajar siswa menjadi 70,83% (17 dari 24 siswa 

mencapai KKM) dalam kategori baik. Kemudian setelah diadakan 

perbaikan pada siklus III, meningkat 12,5% sehingga ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa menjadi 83,33%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas, maka saran 

yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Kesulitan penguasaan kelas dalam pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan media gambar 

disebabkan siswa belum terbiasa dalam melakukan kegiatan diskusi 

kelompok dan kurangnya motivasi siswa dalam melakukan diskusi. Untuk 

mengatasi hal tersebut disarankan: 

a. Membuat kelompok belajar secara heterogen (jenis kelamin, tingkat 

akademik, tingkat sosial, dll). 

b. Mempersiapkan lembar diskusi kelompok secara sistematis sehingga 

siswa jelas tanggung jawab dan tugas masing-masing anggota 

kelompok. 
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c. Memberikan motivasi awal pembelajaran dan saat diskusi kelompok 

maupun presentasi. 

2. Bagi Guru 

a. Perlu kesiapan guru dalam mempersiapkan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving dengan 

menggunakan media gambar sebelum proses belajar mengajar 

terlaksana, yaitu dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang 

dapat mendukung pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar sesuai dengan perencanaan. 

b. Guru perlu menciptakan suasana yang harmonis dan menyenangkan 

dan Guru dengan siswa harus saling terbuka, sehingga dapat 

menghilangkan perasaan malu dan takut bertanya saat pembelajaran. 

c. Guru dapat melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini dengan 

aspek yang lain, untuk mengembangkan pembelajaran IPS untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

3. Bagi Lembaga 

Peneletian mengenai model pembelajaran Problem Solving dengan 

menggunakan media gambar ini diharapkan dapat dikembangkan lebih 

lanjut, baik oleh guru, lembaga maupun pengembang pendidikan lainya, 

sehingga model pembelajaran Problem Solving dengan menggunakan 

media gambar menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran semakin 

efektif dan efesien. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SDN Gunungpati 02 Kota semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari / Tanggal : Kamis, 14 April 2011 

Alokasi Waktu : 3 × 35 menit 

Materi Pokok : Masalah-Masalah Pribadi 

Standar Kompetensi : 1. Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota, dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.1 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya 

========================================================== 

I. INDIKATOR 

2.1.1 Memahami pengertian masalah sosial 

2.1.2 Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya 

 

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat memahami pengertian dari 

permasalahan sosial dengan baik dan benar.  

2. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat memahami permasalahan-

permasalahan yang ada pada dirinya sendiri 

3. Melalui kegiatan identifikasi, siswa dapat menyebutkan bentuk 

permasalahan-permasalahan yang ada pada diri sendiri. 

4. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan cara untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada diri sendiri 

 

III. MATERI AJAR 

Masalah-masalah pribadi 
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IV. MODEL PEMBELAJARAN 

Problem Solving (Pemecahan Masalah) 
 

V. METODE, MEDIA, DAN SUMBER BELAJAR 

A. Metode 

1. Tanya jawab 

2. Diskusi 

3. Penugasan  

B. Media 

Gambar-gambar yang berkaitan dengan masalah pribadi 

C. Sumber Belajar 

1. KTSP 

2. Silabus Kelas IV 

3. BSE, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas IV SD/MI depdiknas 

4. BSE, Terampil dan Cerdas Belajar IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 

5. BSE, Ayo Belajar Sambil Bermain IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Pra kegiatan (± 5 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian Kelas 

3. Doa 

4. Presensi 

B. Kegiatan awal (± 10 menit) 

1. Apersepsi 

Kalian semua pasti sudah pernah mengikuti sebuah tes. Apa yang 

kalian rasakan jika nilai tes kalian jelek? Apa yang kalian lakukan 

agar nilai ulangan tidak jelek? Nilai ulangan yang jelek itulah yang 

disebut dengan masalah pribadi. Apakah itu masalah pribadi? Coba 

sebutkan salah satu contoh masalah pribadi yang ada pada diri 
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masing-masing yang pernah kalian alami! Bagaimana cara untuk 

mengatasinya? 

2. Menarik Perhatian 

Meminta beberapa siswa maju ke depan untuk menyebutkan 

masalah-masalah pribadi yang ada pada diri masing-masing. 

3. Memberi motivasi 

Siswa diminta untuk giat belajar supaya pintar. 

4. Memberi Acuan 

Guru memberi acuan dengan menyampaikan tema dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian guru menginformasikan 

bahwa pembelajaran akan dilaksanakan secara berkelompok dan 

langsung mengorganisasikan kelas. 

5. Guru memberikan soal pretest. 

C. Kegiatan inti (± 70 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru menyampaikan materi dengan memberikan garis besar materi 

pembelajaran dan meminta siswa untuk menyiapkan buku referensi 

dan buku tulis. 

2. Guru memberi permasalahan yang sama dalam bentuk gambar pada 

setiap kelompok untuk didiskusikan untuk mencari penyelesaiannya. 

Elaborasi 

3. Siswa mengelompok dengan kelompoknya masing-masing dan 

memahami masalah dalam bentuk gambar yang diberi oleh guru. 

4. Guru membimbing kelompok untuk melakukan indentifikasi 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu dimulai dengan 

membedakan antara masalah pribadi dan masalah sosial, kemudian 

menuliskan ciri-ciri masalah pribadi, kemudian mendeskripsikan 

pengertian dari masalah pribadi. 

5. Secara kelompok, siswa melakukan identifikasi terhadap 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu membedakan antara 
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masalah pribadi dan masalah sosial, kemudian menuliskan ciri-ciri 

masalah pribadi, kemudian mendeskripsikan pengertian dari masalah 

pribadi. 

6. Guru meminta kelompok untuk berdiskusi mengenai sebab, akibat 

dan cara mengatasi masalah pribadi tersebut. 

7. Secara kelompok, siswa berdiskusi mengenai sebab, akibat dan cara 

mengatasi masalah pribadi tersebut. 

8. Guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju 

kedepan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 

yang tidak maju supaya memperhatikan dan memberikan saran bila 

tidak sependapat. 

Konfirmasi 

9. Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari masing-masing 

kelompok. 

10. Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang baik dan 

memberikan motivasi terhadap kelompok yang kurang. 

11. Guru memberikan umpan balik. 

D. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, apabila 

masih ada materi yang belum dipahami. 

3. Pelaksanaan soal evaluasi berupa test. 

VII. PENILAIAN 

A. Prosedur 

Tes awal  : pretest 

Tes dalam proses : diskusi 

Tes akhir  : postest 

B. Jenis tes  : tertulis (secara individu) dan Performance (secara 

kelompok) 
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C. Bentuk  : (I) obyektif tes, (II) isian, (III) uraian dan unjuk 

kerja 

D. Alat Tes  : soal dan lembar observasi 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL: 

A. Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan menyilang jawaban yang paling tepat! 

1. Masalah yang dialami oleh diri sendiri, dan tidak ada campur tangan dari 

orang lain adalah masalah … 

a. masalah pribadi 

b. masalah umum 

c. masalah sosial 

d. masalah Negara 

2. Berikut ini manakah yang termasuk kedalam masalah pribadi … 

a. kemacetan lalu lintas 

b. datang terlambat ke sekolah 

c. berdirinya rumah-rumah kumuh 

d. pengangguran dimana-mana 

3. Masalah pribadi dapat dihindari dengan cara, kecuali… 

a. selalu yakin dan percaya pada diri sendiri 

b. selalu berusaha dengan jujur terhadap apa yang sedang dihadapi 

c. tidak mengindahkan segala peraturan yang ada 

d. selalu berbuat baik 

4. Yang mendorong timbulnya masalah pribadi adalah … 

a. orang tua 

b. keluarga 

Rumus Penilaian:  
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c. diri sendiri 

d. orang lain 

5. Masalah pribadi masing-masing orang selalu … 

a. sama 

b. berbeda 

c. tidak ada masalah 

d. banyak 

6. Masalah pribadi (bangun kesiangan) dapat diatasi dengan cara … 

a. tidur lebih awal 

b. tidur sampai larut malam 

c. tidak tidur sampai pagi 

d. nonton TV sampai malam 

7. Agar nilai hasil ulangan bagus, sebelum ulangan seharusnya … 

a. belajar 

b. nonton TV 

c. bermain dengan teman 

d. tidur 

8. Kecelakaan dijalan raya baru-baru ini sering terjadi. Banyak korban jiwa 

yang mati sia-sia. Kecelakaan tersebut bisa terjadi karena pengemudi … 

a. pengemudi hati-hati 

b. pengemudi mentaati peraturan lalu lintas 

c. pengemudi ugal-ugalan 

d. pengemudi mengendarai dengan pelan-pelan 

9. Masalah pribadi seharusnya segera mungkin untuk di hindari karena, 

kecuali … 

a. dapat merugikan diri sendiri 

b. dapat merugikan orang lain 

c. menimbulkan penyakit hati 

d. menimbulkan kebaikan bagi orang lain 

10. Tidak mentaati peraturan, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat 

umum. Termasuk ke dalam masalah pribadi yang harus … 
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a. dihindari 

b. dilaksanakan 

c. wajib dilakukan 

d. menjadi kebiasaan 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Pak polisi … Andi ketika Andi tetap mengendarai kendaraannya saat 

lampu merah menyala. 

2. Budi mencorat-coret mejanya di kelas. Kemudian bu guru … Budi. 

3. Masalah pribadi harus … karena dapat merugikan diri sendiri dan orang 

lain. 

4. Wati … ibunya karena dia memukul temannya di sekolah saat istirahat. 

5. Nilai ulangan doni tidak bagus, karena malamnya Doni tidak … 

6. Sari bangun kesiangan, oleh sebab itu Sari … ke sekolah. 

7. Karena ugal-ugalan di jalan raya, Nia mengalami … yang mengakibatkan 

kaki Nia patah. 

8. Salah satu contoh masalah pribadi adalah … 

 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang jelas dan 

tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan masalah pribadi? 

2. Sebutkan masalah-masalah pribadi yang pernah kamu alami? 

3. Sarah ketahuan mencontek saat dia sedang ulangan. 

Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh ibu guru terhadap kelakuan 

Sarah? 

4. Bagaimana cara untuk menghindarkan diri dari timbulnya masalah-

masalah pribadi? 

5. Apa penyebab dari timbulnya masalah-masalah pribadi? 
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KUNCI JAWABAN 

 

A. Pilihan Ganda 

1. A 

2. B 

3. C 

4. C 

5. B 

6. A 

7. A 

8. C 

9. D 

10. A 

 

B. Jawaban Singkat 

1. Menilang 

2. Menegur 

3. Dihindari 

4. Dimarahi 

5. Belajar dengan rajin 

6. Datang terlambat 

7. Kecelakaan 

8. Datang terlambat ke sekolah, mencontek, melanggar peraturan sekolah, 

dll. 

 

C. Jawaban. 

1. Masalah yang dialami oleh diri sendiri dan tidak ada campur tangan dari 

orang lain. 

2. Bangun kesiangan, mencontek, melanggar peraturan lalu lintas, dll. 

3. Menegurnya, kemudian diberi penjelasan bahwa mencontek adalah hal 

yang tidak baik. 
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4. Selalu yakin dan percaya terhadap kemampuan diri sendiri, selalu berbuat 

baik dan jujur, selalu berusaha dalam melakukan dan mengerjakan sesuatu, 

dll. 

5. Ingin mencari perhatian orang lain, tidak mampu terhadap sesuatu hal 

yang akan dikerjakan, perasaan iri hati, selalu pesimis, dll. 

 

 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

Sayoga, S.Pd. 

NIP. 19690126 200501 1 005 

 Semarang, 14 April 2011 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 

 

 

 

 

Mengetahui, 
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Perangkat I 

  

 

 

 

SOAL PRE TEST 

Petunjuk mengerjakan! 

Cermatilah masalah-masalah berikut ini! Mana yang merupakan masalah pribadi 

dan mana yang merupakan masalah sosial? 

No. Permasalahan Masalah Pribadi Masalah sosial 

1. 
Seragam sekolah sobek 

tersangkut paku 

  

2. 
Banyak sekali lulusan sarjana 

yang menganggur 

  

3. 
Dimarahi orang tua karena 

nakal 

  

4. Nilai ujian tidak bagus   

5. 
Sering terjadi kasus pencopetan 

di dalam angkutan umum 

  

6. 
Banyak sekali sampah yang 

teronggok di pinggir jalan 

  

7. Tawuran antar sekolah   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Abs. :  
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Perangkat II 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

1. Gambar 2 

 

Gb. 1 Seorang anak yang sedang 

sakit kepala 

2. Gambar 2 

 

Gb. 2 Seorang anak yang sedang 

ketakutan 

3. Gambar 3 

 

Gb. 3 Seorang anak yang sedang 

kelaparan 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Abs. :  
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4. Gambar 4 

 

Gb. 4 Seorang anak yang sedang 

marah 

 

Perhatikan dengan seksama gambar-gambar permasalahan pribadi di atas! 

Kalian dapat menjawabnya secara berkelompok dengan teman sebangkumu, 

dengan melengkapi tabel berikut ini dengan mengidentifikasi masalah-masalah 

pribadi dan bagaimana upaya penyelesaiannya. 

No. Masalah Pribadi Upaya untuk mengatasi masalah pribadi 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM SOLVING DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

SIKLUS I 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

Guru   : Lelia Vika Erdian 

Hari/tanggal  : Kamis, 14 April 2011 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

kriteria pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. = jika satu deskriptor yang tampak 

2. = jika dua deskriptor yang tampak 

3. = jika tiga deskriptor yang tampak 

4. = jika empat deskriptor yang tampak 

 

No. 
Aspek yang 

diamati 
Deskriptor 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

a. Dilakukan pada awal pembelajaran 

b. Membuat siswa termotivasi 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

c. Memberi kesempatan kepada 

siswa memiliki informasi awal 

materi yang akan dipelajari 

d. Mengaitkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan 

dipelajari 

 √   

2 Keterampilan 

menjelaskan 

a. Menggunakan bahasa Indonesia 

ragam baku 

b. Disertai bahasa non verbal 

c. Disertai contoh yang konkret 

d. Menggunakan kata / istilah / 

  √  



164 

 

 

 

kalimat yang mudah dipahami 

siswa 

3 Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

a. Variasi dapat menfasilitasi 

perbedaan karakter siswa 

b. Variasi dikuasai oleh guru 

c. Variasi memberi kemudahan siswa 

dalam belajar 

d. Ada dua variasi atau lebih 

  √  

4 Keterampilan 

memberi 

penguatan 

a. Dengan penguatan Siswa 

termotivasi untuk belajar kembali 

b. Penguatan diberikan dengan kata-

kata yang mudah dipahami siswa 

c. Disampaikan dengan bahasa yang 

padat, singkat, dan jelas 

d. Mengulang-ulang penguatan 

dengan tujuan agar siswa benar-

benar paham terhadap materi 

pelajaran 

 √   

5 Keterampilan 

mengelola 

kelas 

a. Siswa lebih mudah berkomunikasi 

b. Siswa lebih mudah berinteraksi 

c. Guru lebih mudah dalam 

membantu siswa maupun 

kelompok 

d. Ada pembelajaran diluar kelas 

 √   

6 Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

a. Pembagian kelompok heterogen 

b. Banyak siswa terlibat aktif 

c. Diskusi mencapai hasil 

d. Tidak ada dominasi orang / 

kelompok 

  √  

7 Keterampilan 

bertanya 

a. Pertanyaan diberikan pada saat 

siswa telah siap 

b. Pertanyaan ditunjukkan pada 

semua siswa 

c. Ada kesempatan berpikir yang 

cukup sebelum menjawab 

d. Ada konfirmasi jawaban 

  √  

8 Keterampilan 

membimbing 

kelompok 

kecil dan 

perorangan 

a. Dapat membentuk kelompok 

sesuai dengan karakter kelompok 

b. Dapat menfasilitasi individu 

c. Kelompok terlayani 

d. Ada interaksi antar kelompok / 

individu 

  √  

9 Keterampilan 

menerapkan 

model 

pembelajaran 

a. Penerapan model pembelajaran 

memudahkan siswa mencapai 

kompetensi 

b. Urutan langkah-langkah 

   √ 
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Problem 

Solving 

pembelajaran tepat 

c. Fleksibel menghadapi perubahan 

di kelas 

d. Model pembelajaran berbeda 

dengan model pembelajaran 

sebelumnya 

10 Keterampilan 

menggunakan 

media dan 

sumber 

pembelajaran 

a. Penggunaannya melibatkan siswa 

b. Mudah diakses semua siswa 

c. Membuat pemahaman menjadi 

lebih jelas 

d. Terampil dalam menggunakan 

  √  

11 Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

a. Ada simpulan yang sesuai 

b. Siswa dilibatkan dalam kegiatan 

membuat simpulan 

c. Ada tindak lanjutnya 

d. Ada pesan moral singkat yang 

berhubungan dengan kompetensi 

yang dipelajari 

 √   

JUMLAH SKOR 30 

PERSENTASE 68% 

KATEGORI Baik 

 

 

 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

Sayoga, S.Pd 

NIP. 19690126 200501 1 005 

Semarang, 14 April 2011 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM SOLVING DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

SIKLUS I 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

Kelas/semester : IV/2 

Hari/tanggal  : Kamis, 14 April 2011 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

kriteria pengamatan! 

d. Pengamatan ditujukan untuk enam (6) kelompok yang dilakukan secara 

bergantian setiap periode waktu 10 menit. 

e. Pengamatan dilakukan sejak guru memulai pembelajaran. 

f. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1 = jika satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak 

 

No. Aspek yang diamati Deskriptor 

1 Kesiapan dalam menerima 

pelajaran 

a. Menyiapkan buku tulis 

b. Menyiapkan buku paket, LKS, 

referensi lain 

c. Menyiapkan peralatan menulis 

d. Memperhatikan penjelasan dari guru 

2 Partisipasi siswa dalam 

mendengarkan dan 

memahami penjelasan dari 

guru 

a. Memperhatikan penjelasan dengan 

seksama 

b. Mencatat hal-hal yang penting 

c. Tidak gaduh sendiri 

d. Bertanya apabila kurang paham 

dengan penjelasan dari guru 
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3 Kemampuan dalam 

memahami permasalahan 

a. Siswa berusaha untuk memahami 

dengan baik dan benar 

b. Siswa memahami permasalahan 

sesuai dengan kemampuannya 

c. Berdiskusi dengan teman satu 

kelompok dalam memahami 

permasalahan 

d. Memahami permasalahan dengan 

seksama, cermat, dan teliti. 

4 Kemampuan dalam 

melakukan identifikasi 

terhadap masalah 

a. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

identifikasi 

b. Mengeluarkan pendapat sesuai 

dengan konteks 

c. Menghargai pendapat orang lain 

d. Melakukan identifikasi dengan teliti 

dan hati-hati 

5 Kemampuan dalam 

merumuskan dan pengenalan 

permasalahan 

a. Sungguh-sungguh dalam 

merumuskan dan pengenalan 

permasalahan 

b. Dalam merumuskan permasalahan 

sesuai dengan tahapan 

c. Cermat dan teliti dalam merumuskan 

dan pengenalan permasalahan 

d. Berdiskusi dengan teman dalam 

merumuskan dan pengenalan 

permasalahan 

6 Kemampuan dalam 

melakukan perencanaan 

pemecahan masalah 

a. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

perencanaan pemecahan masalah 

b. Cermat dan teliti dalam melakukan 

perencanaan 

c. Sesuai dengan tahapan yang telah 

diberikan 

d. Perencanaan pemecahan masalah 

masuk akal / dapat dipahami 

7 Kemampuan dalam 

menerapkan rencana 

pemecahan masalah  

a. Sungguh-sungguh dalam 

menerapkan rencana pemecahan 

masalah 

b. Teliti dalam menerapkan rencana 

pemecahan masalah 

c. Menerapkan rencana pemecahan 

masalah sesuai dengan tahapan 

d. Menerapkan rencana pemecahan 

masalah dengan baik dan benar 

8 Kemampuan dalam 

melakukan penilaian 

terhadap perencanaan 

a. Menilai sesuai dengan kriteria  yang 

telah ditentukan 

b. Teliti dalam melakukan penilaian 
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pemecahan masalah c. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

penilaian 

d. Bertanggung jawab terhadap hasil 

penilaian 

9 Kemampuan dalam 

melakukan penilaian 

terhadap hasil pemecahan 

masalah 

a. Menilai sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan 

b. Menilai dengan teliti 

c. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

penilaiaan 

d. Bertanggung jawab terhadap hasil 

penilaian 

10 Keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem 

Solving 

a. Siswa mengikuti pembelajaran dari 

awal hingga akhir 

b. Siswa berani mengeluarkan pendapat 

c. Siswa berani bertanya jika kurang 

memahami penjelasan 

d. Siswa melakukan semua instruksi 

dari guru 

11 Kemampuan bekerjasama 

dalam kelompok saat diskusi 

a. Dapat menghargai pendapat teman 

b. Mengeluarkan pendapat sesuai 

dengan ketentuan 

c. Menjaga kekompakan, kebersamaan, 

dan kerjasama antar anggota 

kelompok 

d. Tanggung jawab terhadap kelompok 
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Kel. 
Nama Siswa Dalam 

Kelompok 

Skor Penilaian 

Indikator Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 

Wahyu S. 

Asmirani N.R 

Andika A. 

Hana L. 

2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 

II 

M. Ainun 

M. Fathur 

Mita H. 

Aufa U. 

2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 

III 

Anggi H. 

Achmad Z. 

Amri P. 

Dwi R. 

3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 

IV 

Doni S. 

Dwi S. 

Ganung R. 

Hanif F. 

2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 

V 

Idha F. 

Nurhidayah  

Nilam R. 

Riya E. 

3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 

VI 

Vivi W. 

Wiko A. 

Nanik S. 

Rendi F. 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 

Jumlah 15 15 16 15 16 15 14 16 15 17 16 

Persentase 
63

% 

63

% 

67

% 

63

% 

67

% 

63

% 

58

% 

67

% 

63

% 

71

% 

67

% 

Rata-Rata 65% 

Kategori Baik 

 

 

 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

Sayoga, S.Pd 

NIP. 19690126 200501 1 005 

Semarang, 14 April 2011 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 
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LEMBAR HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV PADA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM SOLVING SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Nilai Keterangan 

1 Wahyu Setiawan 45 Tidak Tuntas 

2 Asmirani Naelul R. 77 Tuntas 

3 Andika Arfiyanto 60 Tidak Tuntas 

4 Hana Listiyana 89 Tuntas 

5 M. Ainun Nadib 64 Tidak Tuntas 

6 M. fathur Rozaq 60 Tidak Tuntas 

7 Mita Hidayati 70 Tuntas 

8 Aufa Ulyatussulifa 66 Tuntas 

9 Anggi Harianto 63 Tidak Tuntas 

10 Achmad Zafi I. 64 Tidak Tuntas 

11 Amri Prasetyo 73 Tuntas 

12 Dwi Rizki Safitra 72 Tuntas 

13 Dony Septiawan 60 Tidak Tuntas 

14 Dwi Syarif Rahmawan 55 Tidak Tuntas 

15 Ganung Ringaning P. 70 Tuntas 

16 Hanif Fatkhu Nizam 75 Tuntas 

17 Idha Fatimatul Azizah 60 Tidak Tuntas 

18 Nurhidayah 80 Tuntas 

19 Nilam Riskanani 85 Tuntas 

20 Riya Elitda 78 Tuntas 

21 Vivi Wulandari 76 Tuntas 

22 Wiko Aditya W. 74 Tuntas 

23 Nanik Sulandari 74 Tuntas 

24 Rendi Febrian 75 Tuntas 

Siswa Yang Tuntas 15 

Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar 62,5% 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

 

 

Sayoga, S.Pd 

NIP. 19690126 200501 1 005 

Semarang, 14 April 2011 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 
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CATATAN LAPANGAN 

 
Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2011 

Pukul             : 07.00-08.45 

KD      : Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya 

Materi : Masalah-Masalah Pribadi 

No. 

 
Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran Komentar dan Analisis 

1. Pra Kegiatan Kegiatan pembelajaran dimulai dengan 

salam, pengkondisian kelas, doa, dan presensi.  

Guru memasuki ruangan kelas. Kemudian 

berdiri di depan kelas sambil mengucap salam. 

Guru : “Selamat pagi anak-anak! 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.” 

Siswa : “Selamat pagi bu! Wa’alaikumsalam Wr. 

Wb.” (Serentak semua siswa menjawab) 

Guru : “Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, 

terlebih dahulu kalian rapikan meja dan 

kursi kalian sampai rapi! Setelah semuanya 

rapi, ibu harap kalian semuanya tenang. 

Sekarang letakkan tangan di atas meja, 

kemudian tundukan kepala! Dan ketua 

kelas silahkan memimpin doa!” 

Siswa : “Ya bu!”  

Guru : “ Semoga dengan berdoa, pelajaran pada 

hari ini dapat berjalan dengan lancar. 

Anak-anak, siapakah hari ini yang tidak 

masuk sekolah?” 

Siswa : “Masuk semua bu!”  

 

 

Dalam membuka pelajaran, guru terlihat kurang 

mengkoordinasi siswa, hal ini terbukti dengan 

masih banyak siswa yang belum siap menerima 

pelajaran. 

2. Kegiatan Awal Pada tahap kegiatan awal, kegiatan terdiri 

dari apersepsi, menarik perhatian, memberi 

Dalam kegiatan awal, guru sudah memberikan 

apersepi, menarik perhatian, memberi motivasi, 
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motivasi, dan memberi acuan. 

Guru : “Kalian semua pasti sudah pernah 

mengikuti tes. Apa yang kalian rasakan 

jika nilai tes kalian jelek?” 

Siwa : “Menangis bu!” (Salah satu siswa 

menjawab dengan nada keras) 

Guru : “Menangis? Pasti kalian menyesal karena 

tidak bisa mendapat nilai yang baik. 

Kemuadian, apa yang kalian lakukan agar 

nilai tes tidak jelek? Bagaimana cara untuk 

mengatasinya?” 

Siswa : “Belajar bu!”  

Guru : “Nilai tes yang jelek itulah yang disebut 

dengan masalah pribadi. Coba sekarang 

sebutkan salah satu contoh masalah pribadi 

yang ada pada diri masing-masing yang 

pernah kalian alami! Yang berani, angkat 

tangan kalian! Nanti ibu tunjuk salah satu. 

Ya Rendi, silahkan maju ke depan!” 

Siswa : “Salah satu masalah pribadi yang pernah 

saya alami adalah bangun kesiangan 

sehingga saya terlambat masuk sekolah 

bu.” 

Guru : “Ya betul, salah satu contoh masalah 

pribadi yang disebutkan oleh Rendi sudah 

betul.” 

Setelah guru menarik perhatian siswa dengan 

meminta beberapa siswa maju ke depan untuk 

menyebutkan masalah-masalah pribadi yang ada 

pada diri masing-masing, kemudian dilanjutkan 

guru memberi motivasi kepada siswa. 

Guru : “Sekarang perhatikan petunjuk dari ibu! 

Kalian harus perhatikan dengan seksama 

materi yang ibu sampaikan hari ini, 

dan memberi acuan. Namun porsi dalam 

memberikannya masih kurang banyak, 

sehingga kurang mengena pada siswa. 
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kemudian pahami baik-baik agar kalian 

mengerti terhadap materi yang ibu 

sampaikan!” 

Siswa : “Ya bu!”  

Guru memberi acuan dengan menyampaikan 

tema dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

serta menyampaikan informasi bahwa 

pembelajaran akan dilakukan dengan 

berkelompok. 

Guru : “Sekarang kita sudah sampai pada materi 

Masalah Sosial, tapi sebelumnya kita akan 

belajar mengenai Masalah Pribadi. Ibu 

bacakan kelompoknya, kemudian setelah 

itu kalian berkumpul dengan kelompoknya 

masing!” 

Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa 

menjawab, sambil bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing) 

Guru : “Ya! Kalau begitu, sekarang kalian 

perhatikan ibu guru! Sebelum pelajaran 

dimulai, terlebih dahulu ibu akan 

memberikan soal pretest kepada kalian!” 

3. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru : “Tadi kalian sudah mengetahui apa saja 

contoh dari masalah pribadi, sekarang 

apakah yang di maksud dengan masalah 

pribadi itu?” 

Siswa : “Masalah pribadi adalah masalah yang ada 

dalam diri sendiri bu.” (Salah satu siswa 

menjawab) 

Guru : “Ya betul, masalah pribadi adalah masalah 

yang ada dalam diri sendiri. Contohnya apa 

saja?” 

Siswa : “Bangun kesiangan, terlambat datang ke 

sekolah.” 

Pada tahap eksplorasi guru sudah 

menyampaikan materi dan garis besar langkah-

langkah pembelajaran dengan baik, yaitu guru 

menyampaikan tahapan langkah-langkah 

pembelajaran secara runtut. 

Pada tahap elaborasi, siswa sudah bekerja 

dalam kelompok, tetapi masih ada beberapa 

kelompok yang masih bingung dengan 

pembelajaran Problem Solving. Dan guru, 

sudah membimbing siswa dalam kelompok 

maupun individu. 

Pada tahap konfirmasi, guru sudah 
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Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

Guru : “Sekarang kalian ibu beri masalah-masalah 

dalam bentuk gambar, kemudian kalian 

identifikasi dengan membedakan antara 

masalah pribadi dan masalah sosial, 

kemudian setelah itu kalian sebutkan ciri-

ciri dari masalah pribadi, setelah itu kalian 

deskripsikan masalah pribadi tersebut. 

Setelah semuanya selesai, kemudian kalian 

cari sebab, akibat, dan upaya 

penyelesainnya. Kerjakan secara 

berkelompok! 

Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa 

menjawab) 

Guru : “Sudah selesai semuanya belum?” 

Siswa : “Sudah bu!” (Semua siswa menjawab) 

Guru : “Bagus. Sekarang ibu minta perwakilan 

dari setiap kelompok maju ke depan untuk 

menyampaikan hasil kerja kelompoknya. 

Kemudian kelompok lain memperhatikan, 

apabila ada pendapat lain tolong 

disampaikan!” 

Siswa  : “Ya bu!” 

Guru : “Kalian sudah melaksanakan diskusi 

kelompok dengan baik. Meskipun masih 

ada kelompok yang masih kebingungan. 

Tapi tidak apa-apa, kalian semua harus 

tetap semangat. Dan setelah ibu 

perhatikan, kelompok yang terbaik pada 

hari ini adalah kelompok 6, kemudian 

terbaik kedua adalah kelompok 1, dan 

terbaik ketiga adalah kelompok 3. 

Perwakilan dari masing-masing 

kelompok, maju ke depan untuk 

menerima hadiah. Dan kelompok yang 

menyempurnakan jawaban siswa dan memberi 

motivasi berupa penguatan terhadap pelajaran 

yang baru saja di sampaikan, serta guru sudah 

memberikan reward dan punishment dengan 

tujuan agar siswa lebih termotivasi kembali 

pada pembelajaran berikutnya. 
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belum baik, bisa memperbaikinya minggu 

depan!” 

4. Kegiatan Akhir Guru : “Sekarang ibu minta secara keseluruhan 

untuk menyimpulkan materi pelajaran hari 

ini. Dan setelah itu, kalian kerjakan soal 

evaluasi individu” 

Siswa : “Masalah pribadi adalah masalah yang ada 

pada diri sendiri. Contoh masalah pribadi 

adalah terlambat datang ke sekolah, nilai 

ulangan jelek, sakit. 

Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa 

menyimpulkan materi dan setelah itu guru 

melakukan evaluasi individu. 

 

 

Semarang, 14 April 2011 

Guru Kelas/Peneliti 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari / Tanggal : kamis, 28 April 2011 

Alokasi Waktu : 3 × 35 menit 

Materi Pokok : Masalah-Masalah Sosial di Lingkungan Sekitar  

(Pedesaan/Perkotaan) 

Standar Kompetensi : 1. Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota, dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.1 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya 

 

 

I. INDIKATOR 

2.1.1 Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial di lingkungan 

Sekitar (Pedesaan). 

  

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan sosial di lingkungan sekitar dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan cara 

mengatasi permasalahan-permasalahan sosial di lingkungan sekitar. 

 

III. MATERI AJAR 

Masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar (pedesaan/perkotaan). 

 

IV. MODEL PEMBELAJARAN 

Problem Solving (Pemecahan Masalah) 
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V. METODE, MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

A. Metode 

1. Tanya jawab 

2. Diskusi 

3. Penugasan 

B. Media 

Gambar-gambar yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial di 

lingkungan sekitar. 

C. Sumber Belajar 

1. KTSP 

2. Silabus Kelas IV 

3. BSE, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas IV SD/MI depdiknas 

4. BSE, Terampil dan Cerdas Belajar IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 

5. BSE, Ayo Belajar Sambil Bermain IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Pra kegiatan (± 5 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian kelas 

3. Doa 

4. Presensi 

B. Kegiatan awal (± 10 menit) 

1. Apersepsi 

Minggu kemarin kita sudah mempelajari masalah pribadi yang ada 

pada diri sendiri, sekarang kita akan mempelajari masalah yang ada 

dilingkungan sekitar. Coba perhatikan keadaan masyarakat di 

lingkungan sekitar kalian. Seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, masalah sosial semakin beragam. Apakah masalah sosial 
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itu? Coba sebutkan salah satu contoh masalah-masalah sosial 

disekitarmu? Bagaimana cara untuk mengatasinya? 

2. Menarik perhatian 

Meminta beberapa siswa maju ke depan untuk menyebutkan 

masalah-masalah sosial yang ada di sekitar mereka (di sekitar 

desanya). 

3. Memberi motivasi 

Siswa diminta untuk giat belajar supaya pintar. 

4. Memberi Acuan 

Guru memberi acuan dengan menyampaikan tema dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian guru menginformasikan 

bahwa pembelajaran akan dilaksanakan secara berkelompok dan 

langsung mengorganisasikan kelas. 

5. Guru memberikan soal pretest. 

C.Kegiatan inti (± 70 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru menyampaikan materi dengan memberikan garis besar materi 

pembelajaran dan meminta siswa untuk menyiapkan buku referensi 

dan buku tulis. 

2. Guru memberi permasalahan yang sama dalam bentuk gambar pada 

setiap kelompok untuk didiskusikan untuk mencari penyelesaiannya. 

Elaborasi 

3. Siswa mengelompok dengan kelompoknya masing-masing dan 

memahami masalah dalam bentuk gambar yang diberi oleh guru. 

4. Guru membimbing kelompok untuk melakukan indentifikasi 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu dimulai dengan 

menuliskan ciri-ciri masalah sosial di lingkungan sekitar, kemudian 

mendeskripsikan pengertian dari masalah sosial di lingkungan 

sekitar. 

5. Secara kelompok, siswa melakukan identifikasi terhadap 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu menuliskan ciri-ciri 
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masalah sosial di lingkungan sekitar, kemudian mendeskripsikan 

pengertian dari masalah sosial di lingkungan sekitar. 

6. Guru meminta kelompok untuk berdiskusi mengenai sebab, akibat 

dan cara mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitar tersebut. 

7. Secara kelompok, siswa berdiskusi mengenai sebab, akibat dan cara 

mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitar tersebut. 

8. Guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju 

kedepan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 

yang tidak maju supaya memperhatikan dan memberikan saran bila 

tidak sependapat. 

Konfirmasi 

9. Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari masing-masing 

kelompok. 

10. Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang baik dan 

memberikan motivasi terhadap kelompok yang kurang. 

11. Guru memberikan umpan balik. 

D. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, apabila 

masih ada materi yang kurang pahami. 

3. Pelaksanaan soal evaluasi berupa test. 

 

VII. PENILAIAN 

A. Prosedur 

 Tes awal : pretest 

 Tes dalam proses : diskusi 

 Tes akhir : postest 

B. Jenis tes  : tertulis (secara individu) dan Performance (secara 

kelompok) 
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C. Bentuk  : (I) obyektif tes, (II) isian, (III) uraian dan unjuk 

kerja 

D. Alat Tes  : soal dan lembar observasi 

 

 

 

 

 

 

SOAL: 

A. Pilihlah jawaban yang paling benar! 

1. Masyarakat paling kecil adalah . . . 

a. desa 

b. RW 

c. keluarga 

d. kecamatan 

2. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh . . . 

a. negara 

b. keluarga 

c. pemerintah 

d. masyarakat serta sosial 

3. Banyaknya pengangguran jika tidak terkendali akan menimbulkan 

masalah sosial, dalam bentuk … 

a. kerawanan sosial 

b. ketergantungan masyarakat 

c. gangguan keamanan 

d. kecemburuan sosial 

4. Perbedaan sosial yang sangat menonjol dalam lingkungan kita adalah 

keadaan masyarakat yang kaya dan ada pula …. 

a. masyarakat pegawai 

b. petani dan buruh 

Rumus Penilaian:  
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c. para pedagang 

d. masyarakat miskin 

5. Untuk mengurangi jumlah pengangguran dapat diadakan … 

a. pelatihan kerja 

b. pemberian uang saku 

c. urbanisasi 

d. transmigrasi 

6. Keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab … 

a. pemerintah 

b. ketua RW 

c. bersama warga 

d. lurah  

7. Bencana alam yang terjadi bukan semata kondisi alam, tetapi dapat 

dipengaruhi oleh … 

a. musim dan iklim 

b. kemajuan pembangunan 

c. perkembangan industri 

d. sikap hidup warga 

8. Pemerintah telah memberikan BLT kepada warga yang berhak 

menerima. BLT adalah . . . 

a. bimbingan Lingkungan Terpadu 

b. bantuan Lingkungan Terprogram 

c. bantuan Langsung Tunai 

d. bimbingan Langsung Terampil 

9. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam garis … 

a. kecukupan 

b. kemiskinan 

c. kebahagiaan 

d. kekerabatan 

10. Setiap warga masyarakat menginginkan keadaan sosial selalu … 

a. tertib dan aman 
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b. menyampaikan tuntutan 

c. demo dijalanan 

d. hidup tanpa aturan 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat! 

1. Kemiskinan, kejahatan, masalah keluarga, dan pelanggaran terhadap 

norma-norma di masyarakat adalah contoh masalah ... 

2. Indonesia dalam jumlah penduduk menduduki peringkat ... 

3. Pengangguran menimbulkan masalah baru, yaitu ... 

4. Untuk menciptakan lapangan kerja sangat diperlukan uluran tangan ... 

5. Kesenjangan sosial yang tinggi mendorong ... 

6. Salah satu contoh masalah sosial, antara lain ... 

7. Aksi pencurian, perampokan, penodongan, teror, dan konflik 

antarwarga dapat menciptakan ... 

8. Masyarakat membutuhkan kehidupan yang .... 

9. Usaha pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran adalah .... 

10. Reurbanisasi adalah … 

 

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 

1. Sebutkan masalah sosial yang terdapat di lingkungan sekitarmu! 

2. Apakah yang dapat dilakukan terhadap korban bencana alam? 

3. Apakah yang dimaksud tunawisma? 

4. Sebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bahaya 

banjir! 

5. Bagaimana sikapmu melihat orang-orang jompo di sekitar tempat 

tinggalmu? 
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KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. C 

2. A 

3. A 

4. D 

5. A 

6. C 

7. D 

8. C 

9. B 

10. A 

 

B. Jawaban singkat 

1. Masalah lokal (Pedesaan) 

2. Ketiga 

3. Kejahatan 

4. Wiraswasta 

5. Kecemburuan sosial 

6. Kemiskinan, kejahatan, pengangguran 

7. Keresahan masyarakat 

8. Aman, tenteram, dan tertib 

9. Menciptakan lapangan pekerjaan baru 

10. Perpindahan penduduk dari kota ke desa 

 

C.  Jawaban Uraian 

1. Kemiskinan, masalah keluarga, pengangguran, dan pelanggaran terhadap 

norma masyarakat. 

2. Memberikan bantuan dalam bentuk pertolongan atau memberi sembako, 

pakaian, makanan dan lain-lain dengan ikhlas. 

3. Orang yang tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal. 
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4. Tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah 

seenaknya, dan melakukan reboisasi (penanaman pohon kembali). 

5. Menyalurkannya kepanti jompo. 

 

 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

Sayoga, S.Pd. 

NIP. 19690126 200501 1 005 

 Semarang, 28 April 2011 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 

 

 

 

Mengetahui, 
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Perangkat I 

 

 

 

 

 

SOAL PRE TEST 

Petunjuk Pengerjaan! 

1. Bacalah cerita di bawah ini dengan teliti! 

2. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan benar! 

 

KEAMANAN LINGKUNGAN 

Belum lama ini warga disekitar tempat tinggal Lani, dikejutkan oleh 

sebuah kejadian menghebohkan. Rumah pak Andi, warga terpandang di daerah 

itu, dibobol pencuri. Tidak seorang pun yang melihatnya. Peristiwa itu terjadi 

ketika keluarga pak Andi sedang berlibur ke rumah orang tuanya di Semarang. 

Pagi hari setelah kejadian itu, bu Yoto melihat ketidakberesan di rumah 

pak Andi. Bu Yoto tinggal persis di depan rumah pak Andi. Pintu pagar sudah 

tidak digembok lagi. Sementara pintu depan rumah agak membuka. Bu Yoto tahu 

kalau keluarga pak Andi sedang berlibur ke Semarang. Bu Yoto mulai curiga ada 

hal yang tidak beres. 

Bu Yoto langsung memberi tahu pak RT. Bersama beberapa warga, pak 

RT memasuki rumah pak Andi. Betapa terkejutnya mereka. Pintu rumah pak Andi 

sudah rusak. Mereka masuk ke ruang depan, beberapa barang elektronik telah 

lenyap. Sebuah televisi berukuran 21 inci dan sebuah DVD hilang diambil 

pencuri. 

Pintu kamar pak Andi juga rusak. Pak RT dan warga lainnya tidak berani 

masuk. Akhirnya, pak RT menelepon pak Andi. Pak RT memberitahukan kejadian 

semalam. Menjelang sore pak Andi kembali dari Semarang. Mereka naik pesawat. 

Pak Andi terkejut melihat keadaan rumahnya yang berantakan. Ternyata tidak 

Nama    : 

Kelas      : 

No. Abs.: 
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hanya televisi dan DVD yang hilang dicuri. Barang-barang perhiasan dan uang 

yang disimpan di kamar juga hilang. Pak Andi segera melapor ke pos polisi 

terdekat. 

Tidak lama kemudian polisi segera datang. Mereka menyelidiki tempat 

kejadian. Polisi mencari informasi mengenai kejadian tersebut kepada warga 

sekitar. Akhirnya polisi menyimpulkan dugaan. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 

dua dini hari. Pelakunya adalah orang yang tahu persis keadaan rumah pak Andi.  

Polisi mencurigai Yanto, pemuda pengangguran di lingkungan tersebut. 

Polisi pun meminta Yanto menghadap dan polisi meminta informasi darinya. 

Awalnya Yanto menyangkal. Namun, setelah terus menerus ditanyai, Yanto 

akhirnya mengakui perbuatannya. “Saya yang mencuri barang-barang tersebut, 

pak,” kata Yanto kepada polisi.  

Yanto diamankan dikantor polisi untuk menjalani proses hukum lebih 

lanjut. Malamnya pak RT mengundang warga untuk rapat. Dalam pertemuan itu 

warga sepakat untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Semua warga akan 

mendapart giliran untuk ronda malam. Pak RT juga bekerjasama dengan pihak 

kepolisisan terdekat untuk memperoleh bantuan pengamanan.  

Sejak saat itu secara bergiliran warga melaksanakan kegiatan ronda 

malam. Kasus pencurian tidak pernah terjadi lagi. Warga di lingkungan itu hidup 

dalam keadaan aman dan bahagia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah menyimak cerita di atas, coba sekarang kamu jawab pertanyaan-

pertanyaan di bawah ini! 

1. Apa yang terjadi ketika keluarga pak Andi pulang ke kampung? 

2. Mengapa bu Yoto curiga ada hal yang tidak beres? 

3. Apa yang dilakukan pak RT dan warga? 

4. Apa yang dilakukan warga untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak 

terulang lagi? 

5. Apakah di lingkungan tempat tinggalmu pernah terjadi kasus pencurian? 

6. Apa yang dilakukan warga RT-mu untuk menjaga keamanan? 
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JAWAB: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Perangkat II 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

a. Gambar 1 

 

Gb.1 Kemiskinan. 

 

b. Gambar 2 

 

Gb.2 Kurangnya fasilitas 

pendidikan merupakan 

penyebab kebodohan. 

 

 

 

 

 

 

Nama    : 

Kelas      : 

No. Abs.: 
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c. Gambar 3 

 

Gb. 3 Kelangkaan minyak tanah 

membuat warga antre dipangkalan 

minyak tanah. 

 

d. Gambar 4 

 

Gb. 4 Lapangan pekerjaan yang 

tidak seimbang dengan jumlah 

angkatan kerja sehingga 

banyak penduduk yang menjadi 

pemulung. 

 

Perhatikan gambar keadaan sosial masyarakat diatas! Menurut kalian, 

bagaimanakah masalah-masalah sosial yang dialami masyarakat pada masing-

masing gambar? Adakah gambar yang menunjukkan keadaan masyarakat 

golongan bawah? Jika ada, bagaimanakah upaya yang dapat ditempuh oleh 

masyarakat dan pemerintah untuk menanggulanginnya? Kalian dapat 

menjawabnya secara berkelompok dengan teman sebangkumu, dengan 

melengkapi tabel berikut ini dengan mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan 

bagaimana upaya penyelesaiannya. 
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No. Masalah Upaya Penyelesaian 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

Pertumbuhan penduduk 

yang sangat cepat 

menyebabkan kepadatan 

penduduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan program KB (Keluarga Berencana) 
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MEDIA GAMBAR 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM SOLVING DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

SIKLUS II 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

Guru   : Lelia Vika Erdian 

Hari/tanggal  : Kamis, 28 April 2011 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

kriteria pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1 = jika satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak 

No. 
Aspek yang 

diamati 
Deskriptor 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

a. Dilakukan pada awal 

pembelajaran 

b. Membuat siswa termotivasi 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

c. Memberi kesempatan kepada 

siswa memiliki informasi awal 

materi yang akan dipelajari 

d. Mengaitkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan 

dipelajari 

  √  

2 Keterampilan 

menjelaskan 

a. Menggunakan bahasa Indonesia 

ragam baku 

b. Disertai bahasa non verbal 

c. Disertai contoh yang konkret 

d. Menggunakan kata / istilah / 

kalimat yang mudah dipahami 

  √  
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siswa 

3 Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

a. Variasi dapat menfasilitasi 

perbedaan karakter siswa 

b. Variasi dikuasai oleh guru 

c. Variasi memberi kemudahan 

siswa dalam belajar 

d. Ada dua variasi atau lebih 

  √  

4 Keterampilan 

memberi 

penguatan 

a. Dengan penguatan Siswa 

termotivasi untuk belajar kembali 

b. Penguatan diberikan dengan kata-

kata yang mudah dipahami siswa 

c. Disampaikan dengan bahasa yang 

padat, singkat, dan jelas 

d. Mengulang-ulang penguatan 

dengan tujuan agar siswa benar-

benar paham terhadap materi 

pelajaran 

  √  

5 Keterampilan 

mengelola 

kelas 

a. Siswa lebih mudah 

berkomunikasi 

b. Siswa lebih mudah berinteraksi 

c. Guru lebih mudah dalam 

membantu siswa maupun 

kelompok 

d. Ada pembelajaran diluar kelas 

 √   

6 Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

a. Pembagian kelompok heterogen 

b. Banyak siswa terlibat aktif 

c. Diskusi mencapai hasil 

d. Tidak ada dominasi orang / 

kelompok 

   √ 

7 Keterampilan 

bertanya 

a. Pertanyaan diberikan pada saat 

siswa telah siap 

b. Pertanyaan ditunjukkan pada 

semua siswa 

c. Ada kesempatan berpikir yang 

cukup sebelum menjawab 

d. Ada konfirmasi jawaban 

   √ 

8 Keterampilan 

membimbing 

kelompok kecil 

dan perorangan 

a. Dapat membentuk kelompok 

sesuai dengan karakter kelompok 

b. Dapat menfasilitasi individu 

c. Kelompok terlayani 

d. Ada interaksi antar kelompok / 

individu 

  √  

9 Keterampilan 

menerapkan 

model 

a. Penerapan model pembelajaran 

memudahkan siswa mencapai 

kompetensi 

   √ 
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pembelajaran 

Problem 

Solving 

b. Urutan langkah-langkah 

pembelajaran tepat 

c. Fleksibel menghadapi perubahan 

di kelas 

d. Model pembelajaran berbeda 

dengan model pembelajaran 

sebelumnya 

10 Keterampilan 

menggunakan 

media dan 

sumber 

pembelajaran 

a. Penggunaannya melibatkan siswa 

b. Mudah diakses semua siswa 

c. Membuat pemahaman menjadi 

lebih jelas 

d. Terampil dalam menggunakan 

  √  

11 Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

a. Ada simpulan yang sesuai 

b. Siswa dilibatkan dalam kegiatan 

membuat simpulan 

c. Ada tindak lanjutnya 

d. Ada pesan moral singkat yang 

berhubungan dengan kompetensi 

yang dipelajari 

  √  

JUMLAH SKOR 35 

PERSENTASE 80% 

KATEGORI Baik 

 

 

 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

Sayoga, S.Pd 

NIP. 19690126 200501 1 005 

Semarang, 28 April 2011 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM SOLVING DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

SIKLUS II 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

Kelas/semester : IV/2 

Hari/tanggal  : Kamis, 28 April 2011 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

kriteria pengamatan! 

d. Pengamatan ditujukan untuk enam (6) kelompok yang dilakukan secara 

bergantian setiap periode waktu 10 menit. 

e. Pengamatan dilakukan sejak guru memulai pembelajaran. 

f. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1 = jika satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak 

 

No. Aspek yang diamati Deskriptor 

1 Kesiapan dalam menerima 

pelajaran 

a. Menyiapkan buku tulis 

b. Menyiapkan buku paket, LKS, 

referensi lain 

c. Menyiapkan peralatan menulis 

d. Memperhatikan penjelasan dari guru 

2 Partisipasi siswa dalam 

mendengarkan dan 

memahami penjelasan dari 

guru 

a. Memperhatikan penjelasan dengan 

seksama 

b. Mencatat hal-hal yang penting 

c. Tidak gaduh sendiri 

d. Bertanya apabila kurang paham 

dengan penjelasan dari guru 



197 

 

 

 

3 Kemampuan dalam 

memahami permasalahan 

a. Siswa berusaha untuk memahami 

dengan baik dan benar 

b. Siswa memahami permasalahan 

sesuai dengan kemampuannya 

c. Berdiskusi dengan teman satu 

kelompok dalam memahami 

permasalahan 

d. Memahami permasalahan dengan 

seksama, cermat, dan teliti. 

4 Kemampuan dalam 

melakukan identifikasi 

terhadap masalah 

a. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

identifikasi 

b. Mengeluarkan pendapat sesuai 

dengan konteks 

c. Menghargai pendapat orang lain 

d. Melakukan identifikasi dengan teliti 

dan hati-hati 

5 Kemampuan dalam 

merumuskan dan pengenalan 

permasalahan 

a. Sungguh-sungguh dalam 

merumuskan dan pengenalan 

permasalahan 

b. Dalam merumuskan permasalahan 

sesuai dengan tahapan 

c. Cermat dan teliti dalam merumuskan 

dan pengenalan permasalahan 

d. Berdiskusi dengan teman dalam 

merumuskan dan pengenalan 

permasalahan 

6 Kemampuan dalam 

melakukan perencanaan 

pemecahan masalah 

a. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

perencanaan pemecahan masalah 

b. Cermat dan teliti dalam melakukan 

perencanaan 

c. Sesuai dengan tahapan yang telah 

diberikan 

d. Perencanaan pemecahan masalah 

masuk akal / dapat dipahami 

7 Kemampuan dalam 

menerapkan rencana 

pemecahan masalah  

a. Sungguh-sungguh dalam 

menerapkan rencana pemecahan 

masalah 

b. Teliti dalam menerapkan rencana 

pemecahan masalah 

c. Menerapkan rencana pemecahan 

masalah sesuai dengan tahapan 

d. Menerapkan rencana pemecahan 

masalah dengan baik dan benar 

8 Kemampuan dalam 

melakukan penilaian 

terhadap perencanaan 

a. Menilai sesuai dengan kriteria  yang 

telah ditentukan 

b. Teliti dalam melakukan penilaian 
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pemecahan masalah c. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

penilaian 

d. Bertanggung jawab terhadap hasil 

penilaian 

9 Kemampuan dalam 

melakukan penilaian 

terhadap hasil pemecahan 

masalah 

a. Menilai sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan 

b. Menilai dengan teliti 

c. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

penilaiaan 

d. Bertanggung jawab terhadap hasil 

penilaian 

10 Keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem 

Solving 

a. Siswa mengikuti pembelajaran dari 

awal hingga akhir 

b. Siswa berani mengeluarkan pendapat 

c. Siswa berani bertanya jika kurang 

memahami penjelasan 

d. Siswa melakukan semua instruksi 

dari guru 

11 Kemampuan bekerjasama 

dalam kelompok saat diskusi 

a. Dapat menghargai pendapat teman 

b. Mengeluarkan pendapat sesuai 

dengan ketentuan 

c. Menjaga kekompakan, kebersamaan, 

dan kerjasama antar anggota 

kelompok 

d. Tanggung jawab terhadap kelompok 
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Kel. 
Nama Siswa Dalam 

Kelompok 

Skor Penilaian 

Indikator Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 

Wahyu S. 

Asmirani N.R 

Andika A. 

Hana L. 

3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 

II 

M. Ainun 

M. Fathur 

Mita H. 

Aufa U. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

III 

Anggi H. 

Achmad Z. 

Amri P. 

Dwi R. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

IV 

Doni S. 

Dwi S. 

Ganung R. 

Hanif F. 

3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

V 

Idha F. 

Nurhidayah  

Nilam R. 

Riya E. 

3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 

VI 

Vivi W. 

Wiko A. 

Nanik S. 

Rendi F. 

4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 

Jumlah 19 18 19 18 18 19 19 16 19 21 20 

Persentase 
79

% 

75

% 

79

% 

75

% 

75

% 

79

% 

79

% 

67

% 

79

% 

88

% 

83

% 

Rata-Rata 78% 

Kategori Baik 

 

 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

Sayoga, S.Pd 

NIP. 19690126 200501 1 005 

Semarang, 28 April 2011 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 
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LEMBAR HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV PADA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM SOLVING SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

 

Sayoga, S.Pd 

NIP. 19690126 200501 1 005 

Semarang, 28 April 2011 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 

No. Nama Nilai Keterangan 

1 Wahyu Setiawan 54 Tidak Tuntas 

2 Asmirani Naelul R. 78 Tuntas 

3 Andika Arfiyanto 63 Tidak Tuntas 

4 Hana Listiyana 90 Tuntas 

5 M. Ainun Nadib 64 Tidak Tuntas 

6 M. fathur Rozaq 60 Tidak Tuntas 

7 Mita Hidayati 77 Tuntas 

8 Aufa Ulyatussulifa 72 Tuntas 

9 Anggi Harianto 61 Tidak Tuntas 

10 Achmad Zafi I. 66 Tuntas 

11 Amri Prasetyo 86 Tuntas 

12 Dwi Rizki Safitra 83 Tuntas 

13 Dony Septiawan 59 Tidak Tuntas 

14 Dwi Syarif Rahmawan 69 Tuntas 

15 Ganung Ringaning P. 76 Tuntas 

16 Hanif Fatkhu Nizam 80 Tuntas 

17 Idha Fatimatul Azizah 61 Tidak Tuntas 

18 Nurhidayah 86 Tuntas 

19 Nilam Riskanani 87 Tuntas 

20 Riya Elitda 81 Tuntas 

21 Vivi Wulandari 79 Tuntas 

22 Wiko Aditya W. 88 Tuntas 

23 Nanik Sulandari 85 Tuntas 

24 Rendi Febrian 89 Tuntas 

Siswa yang Tuntas 17 

Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar 70,83% 



201 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 

 

 
 

Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 28 April 2011 

Pukul              : 07.00-08.45 

KD         : Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya 

Materi    : Masalah-Masalah Sosial di Lingkungan Sekitar 

No. 

 
Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran Komentar dan Analisis 

1. Pra Kegiatan Kegiatan pembelajaran dimulai dengan 

salam, pengkondisian kelas, doa, dan presensi. 

Guru memasuki ruangan kelas. Kemudian 

berdiri di depan kelas sambil mengucap salam. 

Guru : “Selamat pagi anak-anak!  

Assalamu’alaikum Wr. Wb.” 

Siswa : “Selamat pagi bu! Wa’alaikumsalam 

Wr. Wb.” (Serentak semua siswa 

menjawab) 

Guru : “Anak-anak, sebelum pelajaran 

dimulai, terlebih dahulu kalian rapikan 

meja dan kursi kalian sampai rapi! 

Setelah semuanya rapi, ibu harap kalian 

semuanya tenang. Sekarang letakkan 

tangan di atas meja, kemudian 

tundukan kepala! Dan ketua kelas 

silahkan memimpin doa!” 

Siswa : “Ya bu!”  

Guru : “ Semoga dengan berdoa, pelajaran 

pada hari ini dapat berjalan dengan 

lancar. Anak-anak, siapakah hari ini 

yang tidak masuk sekolah?” 

Siswa : “Masuk semua bu!” (Serentak semua 

Dalam membuka pelajaran, guru sudah baik, 

yaitu siswa sudah cukup tenang, meskipun ada 

beberapa anak yang masih bercanda dengan 

teman sebangkunya. 
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siswa menjawab) 

2. Kegiatan Awal Pada tahap kegiatan awal, kegiatan terdiri 

dari apersepsi, menarik perhatian, memberi 

motivasi, dan memberi acuan. 

Guru : “ Minggu kemarin kita sudah 

mempelajari masalah pribadi yang ada 

pada diri sendiri, sekarang kita akan 

mempelajari masalah yang ada di 

lingkungan sekitar. Coba perhatikan 

keadaan masyarakat di lingkungan 

sekitar kalian. Seiring dengan dengan 

bertambahnya jumlah penduduk, 

masalah sosial semakin beragam. 

Sekarang perhatikan gambar yang ada 

di depan kalian! Gambar apa ini? 

Siswa : “Gambar anak tawuran bu!” (Serentak 

semua siswa menjawab) 

Guru : “Ya betul. Gambar anak tawuran inilah 

yang disebut dengan masalah sosial.” 

Coba sekarang sebutkan salah satu 

contoh masalah-masalah sosial di 

sekitarmu! Wawan, coba sebutkan! 

Siswa : “Banyak sampah di desa saya bu.” 

Guru : “Ya betul. Sampah yang menggunung 

itu termasuk masalah sosial yang dapat 

menimbulkan bencana.” 

Setelah guru menarik perhatian dengan 

meminta beberapa siswa maju ke depan untuk 

menyebutkan contoh masalah-masalah sosial di 

lingkungan sekitar, kemudian dilanjutkan dengan 

guru memberi motivasi kepada siswa. 

Guru : “Anak-anak, kalian harus perhatikan 

semua yang ibu sampaikan pada hari 

ini, kemudian kalian pahami agar kalian 

Dalam kegiatan awal, guru sudah memberikan 

apersepi, menarik perhatian, memberi motivasi, 

dan memberi acuan dengan cukup baik. Yaitu 

siswa cukup antusias karena guru menarik 

perhatian siswa dengan media gambar dan 

meminta siswa maju ke depan. 
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mengerti. Sehingga pada saat ibu 

melakukan evaluasi, nilai kalian bagus-

bagus.” 

Siswa : “Ya bu!” (serentak semua siswa 

menjawab) 

Guru memberi acuan dengan menyampaikan 

tema dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

serta menginformasikan bahwa pembelajaran akan 

dilaksanakan secara berkelompok. 

Guru : “Pada hari ini kita akan belajar 

mengenai Masalah Sosial di lingkungan 

sekitar. Ibu akan membagi kalian 

kedalam enam kelompok dengan 

anggota maksimal empat orang. Ibu 

bacakan kelompoknya, kemudian 

setelah itu kalian berkumpul dengan 

kelompoknya masing!” 

Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa 

menjawab, sambil bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing) 

Guru   :“Ya! Kalau begitu, sekarang kalian 

perhatikan ibu guru! Sebelum pelajaran 

dimulai, terlebih dahulu ibu akan 

memberikan soal pretest kepada kalian!” 

3. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Guru : “Tadi ibu sudah menunjukkan gambar 

dan kalian sudah mengetahui apa saja 

contoh masalah sosial di lingkungan 

sekitar, sekarang apakah yang di maksud 

dengan masalah sosial itu?” 

Siswa : “Masalah sosial adalah masalah-masalah 

yang timbul di lingkungan masyarakat 

bu.” (Salah satu siswa menjawab) 

Guru : “Sekarang kalian ibu beri masalah-masalah 

dalam bentuk gambar, kemudian kalian 

Pada tahap eksplorasi guru sudah 

menyampaikan materi dan garis besar langkah-

langkah pembelajaran dengan baik, yaitu guru 

menyampaikan tahapan langkah-langkah 

pembelajaran secara runtut. 

Pada tahap elaborasi, siswa sudah bekerja 

dalam kelompok dengan baik, tetapi masih ada 

saja beberapa kelompok yang masih bingung. 

Dan guru, sudah membimbing siswa dalam 

kelompok maupun individu. 
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Konfirmasi 

identifikasi dengan menyebutkan ciri-ciri 

dari masalah sosial di lingkungan sekitar, 

setelah itu kalian deskripsikan masalah 

sosial di lingkungan sosial tersebut 

tersebut. Setelah semuanya selesai, 

kemudian kalian cari sebab, akibat, dan 

upaya penyelesainnya. Kerjakan secara 

berkelompok! 

Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa 

menjawab) 

Guru : “Sudah selesai semuanya belum?” 

Siswa : “Sudah bu!” 

Guru : “Bagus. Sekarang ibu minta perwakilan 

dari setiap kelompok maju ke depan untuk 

menyampaikan hasil kerja kelompoknya. 

Kemudian kelompok lain memperhatikan, 

apabila ada pendapat lain tolong 

disampaikan!” 

Siswa  : “Ya bu!” 

Guru : “Kalian sudah melaksanakan diskusi 

kelompok dengan baik. Meskipun masih 

ada juga kelompok yang masih 

kebingungan. Kalian semua harus tetap 

semangat. Minggu depan kita masih 

belajar dengan pembelajaran seperti ini, 

maka dari itu pelajari lagi di rumah. Dan 

setelah ibu perhatikan, kelompok yang 

terbaik pada hari ini adalah kelompok 5, 

kemudian terbaik kedua adalah kelompok 

3, dan terbaik ketiga adalah kelompok 2. 

 

 

 

Pada tahap konfirmasi, guru sudah 

menyempurnakan jawaban siswa dan memberi 

motivasi berupa penguatan terhadap pelajaran 

yang baru saja di sampaikan, serta guru sudah 

memberikan reward dan punishment dengan 

tujuan agar siswa lebih termotivasi kembali 

pada pembelajaran berikutnya. 

 

4. Kegiatan Akhir Guru : “Sekarang ibu minta secara keseluruhan Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa 
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untuk menyimpulkan materi pelajaran 

pada hari ini! Dan setelah itu kalian 

kerjakan soal evaluasi individu!” 

Siswa : “Masalah sosial adalah masalah yang 

timbul di lingkungan masyarakat. 

Contoh: tawuran antar warga, sampah 

yang menggunung, dan kemiskinan bu. 

menyimpulkan materi dan guru melakukan 

evaluasi individu. 

 

Semarang, 28 April 2011 

Guru Kelas/Peneliti 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

 

Satuan Pendidikan : SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari / Tanggal : Kamis, 5 Mei 2011 

Alokasi Waktu : 3 × 35 menit 

Materi Pokok : Masalah-Masalah Sosial di Lingkungan 

Nasional (Wilayah Indonesia) 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota, dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 2.1 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya 
 

 

I. INDIKATOR 

2.1.2 Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial di lingkungan 

Nasional (Wilayah Indonesia). 

  

II. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan sosial di lingkungan Nasional (Wilayah Indonesia) dengan 

tepat. 

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan cara 

mengatasi permasalahan-permasalahan sosial di lingkungan nasional 

(Wilayah Indonesia). 

 

III. MATERI AJAR 

Masalah-masalah Sosial di lingkungan Nasional (Wilayah Indonesia). 
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IV. MODEL PEMBELAJARAN 

Problem Solving (Pemecahan Masalah) 

 

V. METODE, MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

A. Metode 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Penugasan 

B. Media 

Gambar-gambar yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang 

ada di lingkungan nasional (Wilayah Indonesia). 

C. Sumber Belajar 

1. KTSP 

2. Silabus Kelas IV 

3. BSE, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas IV SD/MI depdiknas 

4. BSE, Terampil dan Cerdas Belajar IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 

5. BSE, Ayo Belajar Sambil Bermain IPS untuk SD/MI kelas IV 

depdiknas 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

1. Salam 

2. Pengkondisian Kelas 

3. Doa 

4. Presensi 

B. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

1. Apersepsi 

Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai masalah-masalah 

sosial yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal 

(Lokal/Pedesaan). Guru memberikan beberapa contoh permasalahan 



208 

 

 

 

yang ada di lingkungan nasional (Wilayah Indonesia) dalam bentuk 

gambar, kemudian meminta siswa untuk mendeskripsikan gambar 

tersebut. 

2. Menarik Perhatian 

Meminta beberapa siswa maju ke depan untuk menyebutkan masalah 

sosial yang ada di Lingkungan Nasional (Wilayah Indonesia). 

3. Memberi motivasi 

Siswa diminta untuk giat belajar supaya pintar. 

4. Memberi Acuan 

Guru memberi acuan dengan menyampaikan tema dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian guru menginformasikan 

bahwa pembelajaran akan dilaksanakan secara berkelompok dan 

langsung mengorganisasikan kelas. 

5. Guru memberikan soal pretest. 

C. Kegiatan inti (± 70 menit) 

Eksplorasi 

1. Guru menyampaikan materi dengan memberikan garis besar materi 

pembelajaran dan meminta siswa untuk menyiapkan buku referensi 

dan buku tulis. 

2. Guru memberi permasalahan yang sama dalam bentuk gambar pada 

setiap kelompok untuk didiskusikan untuk mencari penyelesaiannya. 

Elaborasi 

3. Siswa mengelompok dengan kelompoknya masing-masing dan 

memahami masalah dalam bentuk gambar yang diberi oleh guru. 

4. Guru membimbing kelompok untuk melakukan indentifikasi 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu dimulai dengan 

menuliskan ciri-ciri masalah sosial di lingkungan nasional (wilayah 

indonesia), kemudian mendeskripsikan pengertian dari masalah 

sosial di lingkungan nasional (wilayah indonesia). 

5. Secara kelompok, siswa melakukan identifikasi terhadap 

permasalahan dalam bentuk gambar, yaitu menuliskan ciri-ciri 



209 

 

 

 

masalah sosial di lingkungan nasional (wilayah indonesia), kemudian 

mendeskripsikan pengertian dari masalah sosial di lingkungan 

nasional (wilayah indonesia). 

6. Guru meminta kelompok untuk berdiskusi mengenai sebab, akibat 

dan cara mengatasi masalah sosial di lingkungan nasional (wilayah 

indonesia) tersebut. 

7. Secara kelompok, siswa berdiskusi mengenai sebab, akibat dan cara 

mengatasi masalah sosial di lingkungan nasional (wilayah indonesia) 

tersebut. 

8. Guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju 

ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 

yang tidak maju supaya memperhatikan dan memberikan saran bila 

tidak sependapat. 

Konfirmasi 

9. Guru mengkritisi dan menyempurnakan jawaban dari masing-masing 

kelompok. 

10. Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang baik dan 

memberikan motivasi terhadap kelompok yang kurang. 

11. Guru memberikan umpan balik. 

D. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1.   Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, apabila 

masih ada materi yang belum paham. 

3. Pelaksanaan soal evaluasi berupa test. 

VII. PENILAIAN 

A. Prosedur 

Tes awal  : pretest 

Tes dalam proses : diskusi 

Tes akhir  : postest 
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B. Jenis tes  : tertulis (secara individu) dan Performance (secara 

kelompok) 

C. Bentuk  : (I) obyektif tes, (III) isian, (II) uraian dan unjuk 

kerja 

D. Alat Tes  : soal dan lembar observasi 

 

 

 

 

 

 

SOAL: 

A.    Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Manusia adalah mahkluk sosial, artinya ... 

a. manusia adalah seorang pribadi 

b. manusia mampu hidup tanpa orang lain 

c. manusia harus hidup bersama orang lain 

d. manusia tidak bisa berkembang bersama orang lain 

2. Masalah pribadi berbeda dengan masalah sosial. Berikut ini yang 

merupakan masalah pribadi adalah … 

a. perampokan  

b. kebakaran 

c. kemacetan lalu lintas 

d. tidak naik kelas 

3. Berikut ini yang merupakan sifat masalah sosial adalah ... 

a. dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas 

b. dapat diselesaikan sendiri 

c. hanya merugikan diri sendiri jika tidak diselesaikan 

d. terjadi karena kelalaian pribadi 

4. Kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan terjadinya 

masalah berikut ... 

Rumus Penilaian:  
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a. pencurian dan perampokan 

b. rendahnya mutu penduduk 

c. rendahnya tingkat pendidikan 

d. majunya suatu bangsa 

5. Salah satu masalah kependudukan adalah rendahnya kualitas penduduk. 

Salah satu penyebab masalah ini adalah ... 

a. penduduk sudah peduli pendidikan anak 

b. banyak lulusan sarjana yang menganggur 

c. penduduk rajin belajar sendiri 

d. tingkat pendidikan penduduk rendah 

6. Lembaga yang bertugas mengelola sampah adalah ... 

a. dinas Kesehatan  

b. dinas Kehutanan 

c. dinas Perhubungan 

d. dinas Kebersihan 

7. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh ... 

a. angka kelahiran lebih besar dari angka kematian 

b. banyak penduduk yang pindah ke negara lain 

c. banyak turis yang datang melancong 

d. keberhasilan program KB 

8. Tindakan yang harus diambil kalau rumah warga mengalami kebakaran 

adalah ... 

a. menonton petugas pemadam kebakaran bekerja 

b. menutup jalan masuk ke lokasi kebakaran 

c. membantu memadamkan api 

d. menggunakan kesempatan untuk mencuri 

9. Ada bermacam-macam fasilitas umum. Contohnya adalah ... 

a. pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

b. mobil pribadi 

c. kolam renang pribadi 

d. rumah penduduk 
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10. Contoh perilaku tidak tertib dan tidak disiplin adalah … 

a. menyalakan lampu pada malam hari 

b. mengendarai motor di jalur melawan arus karena macet 

c. menyeberang menggunakan jembatan penyebrangan 

d. menghormati pengguna jalan lainnya 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Merampas barang (hak) milik orang secara paksa disebut ... 

2. Penduduk Indonesia berkonsentrasi di pulau .... 

3. Asap knalpot kendaraan bermotor dapat menyebabkan ... 

4. Angka kelahiran yang lebih tinggi dari angka kematian dapat 

menyebabkan terjadinya ... 

5. Tingkat pendidikan suatu masyarakat yang rendah dapat menyebabkan 

rendahnya ... 

6. Perpindahan penduduk dari suatu daerah atau wilayah yang padat 

penduduknya ke daerah yang sedikit atau jarang penduduknya disebut ... 

7. Tidak merata persebaran penduduk di Indonesia disebabkan oleh .... 

8. Sampah yang menumpuk di lingkungan pemukiman dapat 

menyebabkan ... 

9. Sambungan arus pendek atau korsleting dapat menyebabkan ... 

10. Limbah industri dapat menyebabkan pencemaran ... 

C. Jawablah soal-soal berikut ini! 

1. Sebutkan 5 contoh masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan 

nasional (Wilayah Indonesia)! 

2. Apa yang harus dilakukan agar wilayah Indonesia bersih dari budaya 

korupsi? 

3. Sebutkan 2 usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi 

masalah-masalah kependudukan! 

4. Apa saja penyebab terjadinya pencemaran air dikota-kota besar? 

5. Sebutkan beberapa cara penanggulangan untuk mengatasi masalah 

sosial pengangguran! 
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KUNCI JAWABAN 

A.  Pilihan Ganda 

1. C 

2. D 

3. A 

4. A 

5. D 

6. D 

7. A 

8. C 

9. A 

10. B 

 

B.   Jawaban Singkat 

1. Mencuri 

2. Jawa 

3. Polusi udara 

4. Pertumbuhan penduduk 

5. Kualitas sumber daya manusia 

6. Transmigrasi 

7. Wilayah yang berpotensi untuk lapangan pekerjaan 

8. Sumber penyakit (diare, sakit perut, muntaber) dan bencana alam (banjir) 

9. Kebakaran 

10. Lingkungan  

 

C.  Jawaban uraian 

1. Kepadatan penduduk, pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, 

dan konflik sosial. 

2. Menerapkan sikap jujur dan disiplin pada diri sendiri serta pemberian 

sangsi yang tegas oleh aparat hukum/komisi pemberantas korupsi, 

terhadap pelaku korupsi yang telah terbukti bersalah. 
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3. Transmigrasi dan Program Keluarga Berencana (KB). 

4. Pembuangan limbah pabrik yang tidak sesuai aturan, asap kendaraan 

bermotor, dll. 

5. Menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, mendirikan balai pendidikan 

dan latihan, dll. 

 

 

 

 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

 

Sayoga, S.Pd 

NIP. 19690126 200501 1 005 

 

 Semarang, 5 Mei 2011 

 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 

  

Mengetahui,  
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Perangkat I 

 

 

 

 

 

 

SOAL PRE TES 

Petunjuk Pengerjaan! 

1. Bacalah dengan cermat soal di bawah ini! 

2. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

  

 

 

Perhatikan gambar tersebut di atas! Anak-anak jalanan banyak kita jumpai 

di kota-kota besar. Pernahkah kamu melihat anak jalanan yang sedang mengamen 

di bus-bus atau perempatan jalan? Bagaimana perasaanmu ketika melihat hal 

seperti itu? Mengapa mereka harus bekerja di jalanan? Untuk apa? 

JAWAB: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Nama : 

Kelas : 

No. Abs.: 
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Perangkat II 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

1. Gambar 1 

 

 

Gb. 1 Lahan pemukiman yang tidak 

mencukupi untuk menampung 

penduduk sehingga banyak dibangun 

pemukiman – pemukiman kumuh. 

 

2. Gambar 2 

 

Gb. 2 Lapangan pekerjaan 

yang tidak seimbang dengan 

jumlah angkatan kerja sehingga 

banyak penduduk yang 

menjadi pemulung. 

 

 

 

3. Gambar 3 

Nama : 

Kelas : 

No. Abs.: 
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Gb. 3 Asap kendaraan 

bermotor menyebabkan 

pencemaran udara. 

 

4. Gambar 4 

 

Gb. 4 Gerbong kereta api terguling 

dari relnya. Salah satu penyebab 

terjadinya kecelakaan kereta api 

karena fasilitas umum kurang 

terawatt. 

 

Perhatikan gambar keadaan sosial masyarakat diatas! Menurut kalian, 

bagaimanakah masalah-masalah sosial yang dialami masyarakat pada masing – 

masing gambar? Adakah gambar yang menunjukkan keadaan masyarakat 

golongan bawah? Jika ada, bagaimanakah upaya yang dapat ditempuh oleh 

masyarakat dan pemerintah untuk menanggulanginnya? Kalian dapat 

menjawabnya secara berkelompok dengan teman sebangkumu, dengan 

melengkapi tabel berikut ini dengan mengidentifikasi masalah – masalah sosial 

dan bagaimana upaya penyelesaiannya. 
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No. Masalah Upaya Penyelesaian 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

Pertumbuhan penduduk 

yang sangat cepat 

menyebabkan kepadatan 

penduduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan program KB (Keluarga Berencana) 
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MEDIA GAMBAR 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM SOLVING DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

SIKLUS III 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

Guru   : Lelia Vika Erdian 

Hari/tanggal  : Kamis, 5 Mei 2011 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

kriteria pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. = jika satu deskriptor yang tampak 

2. = jika dua deskriptor yang tampak 

3. = jika tiga deskriptor yang tampak 

4. = jika empat deskriptor yang tampak 

No. 
Aspek yang 

diamati 
Deskriptor 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

a. Dilakukan pada awal 

pembelajaran 

b. Membuat siswa termotivasi 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

c. Memberi kesempatan kepada 

siswa memiliki informasi awal 

materi yang akan dipelajari 

d. Mengaitkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan 

dipelajari 

   √ 

2 Keterampilan 

menjelaskan 

a. Menggunakan bahasa Indonesia 

ragam baku 

b. Disertai bahasa non verbal 

c. Disertai contoh yang konkret 

d. Menggunakan kata / istilah / 

   √ 
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kalimat yang mudah dipahami 

siswa 

3 Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

a. Variasi dapat menfasilitasi 

perbedaan karakter siswa 

b. Variasi dikuasai oleh guru 

c. Variasi memberi kemudahan 

siswa dalam belajar 

d. Ada dua variasi atau lebih 

  √  

4 Keterampilan 

memberi 

penguatan 

a. Dengan penguatan Siswa 

termotivasi untuk belajar 

kembali 

b. Penguatan diberikan dengan 

kata-kata yang mudah dipahami 

siswa 

c. Disampaikan dengan bahasa 

yang padat, singkat, dan jelas 

d. Mengulang-ulang penguatan 

dengan tujuan agar siswa benar-

benar paham terhadap materi 

pelajaran 

  √  

5 Keterampilan 

mengelola 

kelas 

a. Siswa lebih mudah 

berkomunikasi 

b. Siswa lebih mudah berinteraksi 

c. Guru lebih mudah dalam 

membantu siswa maupun 

kelompok 

d. Ada pembelajaran diluar kelas 

  √  

6 Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

a. Pembagian kelompok heterogen 

b. Banyak siswa terlibat aktif 

c. Diskusi mencapai hasil 

d. Tidak ada dominasi orang / 

kelompok 

   √ 

7 Keterampilan 

bertanya 

a. Pertanyaan diberikan pada saat 

siswa telah siap 

b. Pertanyaan ditunjukkan pada 

semua siswa 

c. Ada kesempatan berpikir yang 

cukup sebelum menjawab 

d. Ada konfirmasi jawaban 

   √ 

8 Keterampilan 

membimbing 

kelompok 

kecil dan 

perorangan 

a. Dapat membentuk kelompok 

sesuai dengan karakter 

kelompok 

b. Dapat menfasilitasi individu 

c. Kelompok terlayani 

d. Ada interaksi antar kelompok / 

individu 

  √  
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9 Keterampilan 

menerapkan 

model 

pembelajaran 

Problem 

Solving 

a. Penerapan model pembelajaran 

memudahkan siswa mencapai 

kompetensi 

b. Urutan langkah-langkah 

pembelajaran tepat 

c. Fleksibel menghadapi 

perubahan di kelas 

d. Model pembelajaran berbeda 

dengan model pembelajaran 

sebelumnya 

   √ 

10 Keterampilan 

menggunaka

n media dan 

sumber 

pembelajaran 

a. Penggunaannya melibatkan 

siswa 

b. Mudah diakses semua siswa 

c. Membuat pemahaman menjadi 

lebih jelas 

d. Terampil dalam menggunakan 

  √  

11 Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

a. Ada simpulan yang sesuai 

b. Siswa dilibatkan dalam kegiatan 

membuat simpulan 

c. Ada tindak lanjutnya 

d. Ada pesan moral singkat yang 

berhubungan dengan 

kompetensi yang dipelajari 

   √ 

JUMLAH SKOR 39 

PERSENTASE 87% 

KATEGORI Sangat Baik 

 

 

 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

Sayoga, S.Pd 

NIP. 19690126 200501 1 005 

Semarang, 5 Mei 2011 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM SOLVING DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR 

SIKLUS III 

 

Nama SD  : SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

Kelas/semester : IV/2 

Hari/tanggal  : Kamis, 5 Mei 2011 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

c. Berilah tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

kriteria pengamatan! 

d. Pengamatan ditujukan untuk enam (6) kelompok yang dilakukan secara 

bergantian setiap periode waktu 10 menit. 

e. Pengamatan dilakukan sejak guru memulai pembelajaran. 

f. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1 = jika satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak 

 

No. Aspek yang diamati Deskriptor 

1 Kesiapan dalam menerima 

pelajaran 

a. Menyiapkan buku tulis 

b. Menyiapkan buku paket, LKS, 

referensi lain 

c. Menyiapkan peralatan menulis 

d. Memperhatikan penjelasan dari guru 

2 Partisipasi siswa dalam 

mendengarkan dan 

memahami penjelasan dari 

guru 

a. Memperhatikan penjelasan dengan 

seksama 

b. Mencatat hal-hal yang penting 

c. Tidak gaduh sendiri 

d. Bertanya apabila kurang paham 

dengan penjelasan dari guru 
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3 Kemampuan dalam 

memahami permasalahan 

a. Siswa berusaha untuk memahami 

dengan baik dan benar 

b. Siswa memahami permasalahan 

sesuai dengan kemampuannya 

c. Berdiskusi dengan teman satu 

kelompok dalam memahami 

permasalahan 

d. Memahami permasalahan dengan 

seksama, cermat, dan teliti. 

4 Kemampuan dalam 

melakukan identifikasi 

terhadap masalah 

a. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

identifikasi 

b. Mengeluarkan pendapat sesuai 

dengan konteks 

c. Menghargai pendapat orang lain 

d. Melakukan identifikasi dengan teliti 

dan hati-hati 

5 Kemampuan dalam 

merumuskan dan pengenalan 

permasalahan 

a. Sungguh-sungguh dalam 

merumuskan dan pengenalan 

permasalahan 

b. Dalam merumuskan permasalahan 

sesuai dengan tahapan 

c. Cermat dan teliti dalam merumuskan 

dan pengenalan permasalahan 

d. Berdiskusi dengan teman dalam 

merumuskan dan pengenalan 

permasalahan 

6 Kemampuan dalam 

melakukan perencanaan 

pemecahan masalah 

a. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

perencanaan pemecahan masalah 

b. Cermat dan teliti dalam melakukan 

perencanaan 

c. Sesuai dengan tahapan yang telah 

diberikan 

d. Perencanaan pemecahan masalah 

masuk akal / dapat dipahami 

7 Kemampuan dalam 

menerapkan rencana 

pemecahan masalah  

a. Sungguh-sungguh dalam 

menerapkan rencana pemecahan 

masalah 

b. Teliti dalam menerapkan rencana 

pemecahan masalah 

c. Menerapkan rencana pemecahan 

masalah sesuai dengan tahapan 

d. Menerapkan rencana pemecahan 

masalah dengan baik dan benar 

8 Kemampuan dalam 

melakukan penilaian 

terhadap perencanaan 

a. Menilai sesuai dengan kriteria  yang 

telah ditentukan 

b. Teliti dalam melakukan penilaian 



226 

 

 

 

pemecahan masalah c. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

penilaian 

d. Bertanggung jawab terhadap hasil 

penilaian 

9 Kemampuan dalam 

melakukan penilaian 

terhadap hasil pemecahan 

masalah 

a. Menilai sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan 

b. Menilai dengan teliti 

c. Sungguh-sungguh dalam melakukan 

penilaiaan 

d. Bertanggung jawab terhadap hasil 

penilaian 

10 Keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem 

Solving 

a. Siswa mengikuti pembelajaran dari 

awal hingga akhir 

b. Siswa berani mengeluarkan pendapat 

c. Siswa berani bertanya jika kurang 

memahami penjelasan 

d. Siswa melakukan semua instruksi 

dari guru 

11 Kemampuan bekerjasama 

dalam kelompok saat diskusi 

a. Dapat menghargai pendapat teman 

b. Mengeluarkan pendapat sesuai 

dengan ketentuan 

c. Menjaga kekompakan, kebersamaan, 

dan kerjasama antar anggota 

kelompok 

d. Tanggung jawab terhadap kelompok 
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Kel. 
Nama Siswa Dalam 

Kelompok 

Skor Penilaian 

Indikator Pengamatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 

Wahyu S. 

Asmirani N.R 

Andika A. 

Hana L. 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

II 

M. Ainun 

M. Fathur 

Mita H. 

Aufa U. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

III 

Anggi H. 

Achmad Z. 

Amri P. 

Dwi R. 

3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 

IV 

Doni S. 

Dwi S. 

Ganung R. 

Hanif F. 

3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 

V 

Idha F. 

Nurhidayah  

Nilam R. 

Riya E. 

4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 

VI 

Vivi W. 

Wiko A. 

Nanik S. 

Rendi F. 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

Jumlah 21 21 22 21 20 22 21 21 20 23 22 

Persentase 
88

% 

88

% 

92

% 

88

% 

83

% 

92

% 

88

% 

88

% 

83

% 

96

% 

92

% 

Rata-Rata 89% 

Kategori Sangat Baik 

 

 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

Sayoga, S.Pd 

NIP. 19690126 200501 1 005 

Semarang, 5 Mei 2011 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 
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LEMBAR HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV PADA 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM SOLVING SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Mitra/Observer 

 

 

 

Sayoga, S.Pd 

NIP. 19690126 200501 1 005 

Semarang, 5 Mei 2011 

 

Guru Kelas/Peneliti 

 

 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060 

No. Nama Nilai Keterangan 

1 Wahyu Setiawan 54 Tidak Tuntas 

2 Asmirani Naelul R. 87 Tuntas 

3 Andika Arfiyanto 64 Tidak Tuntas 

4 Hana Listiyana 94 Tuntas 

5 M. Ainun Nadib 75 Tuntas 

6 M. fathur Rozaq 64 Tidak Tuntas 

7 Mita Hidayati 80 Tuntas 

8 Aufa Ulyatussulifa 78 Tuntas 

9 Anggi Harianto 71 Tuntas 

10 Achmad Zafi I. 77 Tuntas 

11 Amri Prasetyo 90 Tuntas 

12 Dwi Rizki Safitra 89 Tuntas 

13 Dony Septiawan 63 Tidak Tuntas 

14 Dwi Syarif Rahmawan 82 Tuntas 

15 Ganung Ringaning P. 84 Tuntas 

16 Hanif Fatkhu Nizam 88 Tuntas 

17 Idha Fatimatul Azizah 79 Tuntas 

18 Nurhidayah 85 Tuntas 

19 Nilam Riskanani 93 Tuntas 

20 Riya Elitda 87 Tuntas 

21 Vivi Wulandari 80 Tuntas 

22 Wiko Aditya W. 89 Tuntas 

23 Nanik Sulandari 88 Tuntas 

24 Rendi Febrian 91 Tuntas 

Siswa yang Tuntas 20 

Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar 83,33% 
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CATATAN LAPANGAN 

 
 

Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 5 Mei 2011 

Pukul              : 07.00-08.45 

KD      : Mengenal Permasalahan Sosial di Daerahnya 

Materi : Masalah-Masalah Sosial di lingkungan Nasional (Wilayah Indonesia) 

No. 

 
Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran Komentar dan Analisis 

1. Pra Kegiatan Kegiatan pembelajaran dimulai dengan 

salam, pengkondisian kelas, doa, dan presensi. 

Guru memasuki ruangan kelas. Kemudian 

berdiri di depan kelas sambil mengucap salam. 

Guru : “Selamat pagi anak-anak! 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.” 

Siswa : “Selamat pagi bu! Wa’alaikumsalam Wr. 

Wb.” (Serentak semua siswa menjawab) 

Guru : “Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, 

terlebih dahulu kalian rapikan meja dan 

kursi kalian sampai rapi! Setelah 

semuanya rapi, ibu harap kalian 

semuanya tenang. Sekarang letakkan 

tangan di atas meja, kemudian tundukan 

kepala! Dan ketua kelas silahkan 

memimpin doa!” 

Siswa : “Ya bu!”  

Guru : “ Semoga dengan berdoa, pelajaran pada 

hari ini dapat berjalan dengan lancar. 

Anak-anak, siapakah hari ini yang tidak 

masuk sekolah?” 

 

Siswa : “Masuk semua bu!” (Serentak semua 

siswa menjawab) 

Dalam membuka pelajaran, guru sangat baik 

sekali, dimana siswa sudah bisa diajak 

berpartisipasi dengan siswa tidak gaduh dan 

mereka sudah siap untuk menerima pelajaran. 
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2. Kegiatan Awal Pada tahap kegiatan awal, kegiatan terdiri 

dari apersepsi, menarik perhatian, memberi 

motivasi, dan memberi acuan. 

Guru : “Anak-anak, sebelumnya kita telah 

mempelajari masalah-masalah sosial di 

lingkungan sekitar. Sekarang kita akan 

belajar mengenai masalah-masalah sosial 

di lingkungan nasional. Perhatikan 

gambar yang ada di depan kelas. Gambar 

apakah ini? 

Siswa : “Gambar kemacetan lalu lintas bu!” 

(Salah satu siswa menjawab) 

Guru : “Ya betul. Gambar kemacetan inilah yang 

disebut dengan masalah sosial di 

lingkungan nasional. Di kota manakah 

yang sering terjadi kemacetan?” 

Siswa : “Semarang! Jakarta!” 

Guru : “Ya betul, di kota-kota besar kemacetan 

lalu lintas sering terjadi. Coba sekarang 

sebutkan salah satu contoh masalah-

masalah sosial di sekitarmu! Wiko, coba 

sebutkan!” 

Siswa : “Narkoba bu.” 

Guru : “Ya betul. Narkoba merupakan salah satu 

masalah sosial di lingkungan nasional. ” 

Setelah guru menarik perhatian dengan 

meminta beberapa siswa maju ke depan untuk 

menyebutkan contoh masalah-masalah sosial di 

lingkungan nasional, kemudian dilanjutkan dengan 

guru memberi motivasi kepada siswa. 

Guru : “Anak-anak, kalian harus perhatikan 

semua yang ibu sampaikan pada hari ini, 

kemudian kalian pahami agar kalian 

mengerti. Sehingga pada saat ibu 

Dalam kegiatan awal, guru sudah memberikan 

apersepi, menarik perhatian, memberi motivasi, 

dan memberi acuan dengan sangat baik, dimana 

siswa sudah bias diajak berkomunikasi dengan 

lancar tanpa adanya pancingan dari guru. 
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melakukan evaluasi, nilai kalian bagus-

bagus.” 

Siswa : “Ya bu!” (serentak semua siswa 

menjawab) 

Guru memberi acuan dengan menyampaikan 

tema dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

serta menginformasikan bahwa pembelajaran akan 

dilaksanakan secara berkelompok. 

Guru : “Pada hari ini kita akan belajar mengenai 

Masalah Sosial di lingkungan nasional. 

Ibu bacakan kelompoknya, kemudian 

setelah itu kalian berkumpul dengan 

kelompoknya masing!” 

Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa 

menjawab, sambil bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing) 

Guru :“Ya! Kalau begitu, sekarang kalian 

perhatikan ibu guru! Sebelum pelajaran 

dimulai, terlebih dahulu ibu akan 

memberikan soal pretest kepada kalian! 

3. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Guru : “Tadi ibu sudah menunjukkan gambar 

dan kalian sudah mengetahui apa saja 

contoh masalah sosial di lingkungan 

nasional (wilayah indonesia), sekarang 

apakah yang di maksud dengan masalah 

sosial di lingkungan nasional itu?” 

Siswa : “Masalah sosial adalah masalah-masalah 

yang timbul di wilayah Indonesia bu.” 

(Salah satu siswa menjawab) 

Guru : “Sekarang kalian ibu beri masalah-masalah 

dalam bentuk gambar, kemudian kalian 

identifikasi dengan menyebutkan ciri-ciri 

dari masalah sosial di lingkungan nasional, 

setelah itu kalian deskripsikan masalah 

Pada tahap eksplorasi guru sudah 

menyampaikan materi dan garis besar langkah-

langkah pembelajaran dengan sangat baik, yaitu 

guru menyampaikan tahapan langkah-langkah 

pembelajaran secara runtut. 

Pada tahap elaborasi, siswa sudah bekerja 

dalam kelompok, tetapi masih ada beberapa 

kelompok yang masih bingung. Dan guru, 

sudah membimbing siswa dalam kelompok 

maupun individu. 

Pada tahap konfirmasi, guru sudah 

menyempurnakan jawaban siswa dan memberi 

motivasi berupa penguatan terhadap pelajaran 

yang baru saja di sampaikan, serta guru sudah 
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Konfirmasi 

sosial di lingkungan nasional tersebut 

tersebut. Setelah semuanya selesai, 

kemudian kalian cari sebab, akibat, dan 

upaya penyelesainnya. Kerjakan secara 

berkelompok! 

Siswa : “Ya bu.” (Serentak semua siswa 

menjawab) 

Guru : “Sudah selesai semuanya belum?” 

Siswa : “Sudah bu! 

Guru : “Bagus. Sekarang ibu minta perwakilan 

dari setiap kelompok maju ke depan untuk 

menyampaikan hasil kerja kelompoknya. 

Kemudian kelompok lain memperhatikan, 

apabila ada pendapat lain tolong 

disampaikan!” 

Siswa  : “Ya bu!” 

Guru : “Kalian sudah melaksanakan diskusi 

kelompok dengan baik. Kalian semua 

harus tetap semangat dan belajar yang 

rajin. Dan setelah ibu perhatikan, 

kelompok yang terbaik pada hari ini adalah 

kelompok 4, kemudian terbaik kedua 

adalah kelompok 5, dan terbaik ketiga 

adalah kelompok 1. Perwakilan dari 

masing-masing kelompok, maju ke depan 

untuk menerima hadiah. Dan kelompok 

yang belum baik, bisa memperbaikinya 

minggu depan!” 

 

 

 

 

memberikan reward dan punishment dengan 

tujuan agar siswa lebih termotivasi kembali 

pada pembelajaran berikutnya. 

 

4. Kegiatan Akhir Guru : “Sekarang, mari kita simpulkan pelajaran 

yang kita dapat hari ini. Dan setelah itu, 

Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa 

menyimpulkan materi dan setelah itu guru 
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kalian kerjakan tes evaluasi individu!” 

Siswa : “Masalah sosial di lingkungan nasional 

adalah masalah yang timbul di wilayah 

indonesia. Contoh masalah sosial di 

lingkungan sekitar adalah kemacetan lalu 

lintas bu. 

melakukan evaluasi untuk mengukur 

kemampuan siswa. 

 

Semarang, 5 Mei 2011 

Guru Kelas/Peneliti 

 

Lelia Vika Erdian 

NIM. 1402407060
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FOTO PENELITIAN 

 
Lokasi Penelitian SDN Gunungpati 02 Kota Semarang 

Jl. Morokono Kota Semarang 

 
Baris-berbaris sebelum memasuki kelas yang dipimpin oleh ketua kelas 
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Kegiatan Doa sebelum pembelajaran dimulai yang dipimpin oleh ketua kelas 

 
Kegiatan membuka pelajaran (Apersepsi) 

Guru bertanya mengenai masalah-masalah yang pernah dijumpai di sekitar. 
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Menyampaikan materi tentang masalah-masalah sosial 

 

 
Membimbing kelompok pada saat diskusi mengenai masalah-masalah sosial 
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Kegiatan diskusi kelompok mengenai masalah-masalah sosial 

 

 
Perwakilan dari kelompok maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
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Kegiatan Tanya jawab mengenai masalah-masalah sosial 

 

 
Evaluasi (mengerjakan soal dengan materi masalah sosial) 
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Pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik 

 

 
Refleksi dengan kolabolator 

 


