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ABSTRAK 

 
 

Sukarni. PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR IPS MELALUI 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 03 
LALUNG KARANGANYAR TAHUN 2008/2009. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2009. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar IPS 
melalui pembelajaran kooperatif bagi siswa kelas V SD Negeri 03 Lalung 
Karanganyar Tahun 2008/2009. 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

pembelajaran kooperatif. Rancangan penelitian tindakan yang dipilih yaitu model 
siklus dilakukan secara berulang dan berkelanjutan. Terdiri dari tiga siklus, yang 
setiap siklusnya merupakan perbaikan yang didasarkan atas hasil refleksi dari 
siklus sebelumnya. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Analisis data yang digunakan adalah teknik komperatif 
yaitu membandingkan nilai prestasi belajar siswa pada suatu siklus dengan siklus 
dengan siklus-siklus sebelumnya. 

 
Ternyata dari hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas V melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif terbukti rata-rata hasil pratindakan 66,1 atau 72%, pada 
siklus I menjadi 69,5 atau 86% pada siklus II 73,4 atau 90% dan pada siklus III 
nilai rata-rata 80,1 atau 100%. 

 
Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar IPS 

melalui pembelajaran kooperatif bagi siswa kelas V SD Negeri 03 Lalung 
Karanganyar. 
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ABSTRACT 
 
 

Sukarni. IMPROVING OF LEARNING ACHIEVEMENT THE SOCIAL 
SCIENCES THROUGH THE CO-OPERATIVE METHOD OF INSTUCTION 
OF THE FIFTH YEAR STUDENTS OF SDN 03 LALUNG KARANGANYAR 
YEAR 2008/2009. Skripsi. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University, June 2009. 

 
The aim of this research is to know the improvement of prestation in 

studying Social Science with the Cooperative Learning for the fifth grade students 
of SD Negeri 03 Lalung Karanganyar 2008/2009.  

 
The method used in this class action research is Cooperative Learning. The 

design of the classroom action research choosed is the Cycle Model carried out 
repeatedly and continually. This model consists of there cycles which every cycle 
us an improvement based on the reflection of the cycle before. Every cycle 
includes the element of planning, Implementation, Observation, and Reflection. 
The Data Analysis used Comparative Technique that compares the value of the 
achievement from the students in the cycle with the cycles before. 

 
In the fact, the result of this class action research shows that there is an 

improvement in studying Social Science for the fifth grade students with the 
application of the cooperative learning model. The result of this research can be 
proved with the rate of Pre-step/ cycle 66,1 or 72%, on the first step/ cycle is 69,5 
or 86%, the second step/ cycle 73,4 or 90% and the third step./ cycle is 80,1 or 
100%. 

 
From the result of this class action research above, it can be concluded that 

there is an improvement is studying Social with Cooperative Learning for the fifth 
grade students of SD Negeri 03 Lalung Karanganyar 2008/2009. 
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MOTTO 

 

 

Sesungguhnya, Aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-

orang yang tidak berpengetahuan. 

(QS. Hud: 46) 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 

urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya keapda Alloh kamu berharap. 

(QS. Al-Insyirah: 6-8) 

 

Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terang ke Singgasana 

Tuhan, meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa. 

 

(Khalil Gibran) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pembelajaran, ada beberapa faktor yang harus 

diperhatikan di antaranya: siswa sebagai subjek belajar, guru sebagai fasilitator 

dan pengendali pembelajaran, kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan, isi, dan 

pengaturan kegiatan pembelajaran, metode sebagai pedoman kegiatan guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, sarana dan prasarana sebagai alat untuk 

mempermudah pemahaman materi pembelajaran kepada siswa serta keadaan 

lingkungan yang menentukan iklim dan kondusifitas belajar. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Purwanto (1990: 102) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas belajar adalah faktor individual, sosial, media pembelajaran, lingkungan 

belajar dan metode pembelajaran. 

Pembelajaran adalah suatu proses dan serangkaian interaksi guru dan 

siswa dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu baik bersifat 

akademis maupun non-akademis di laksanakan di dalam atau di luar kelas, 

kegiatan kurikuler maupun nonkurikuler. Peran guru dalam meningkatkan kualitas 

proses dan hasil belajar siswa amat besar. Dikemukakan Sadirman (2004 : 2) dan 

Usman (2005: 2) bahwa tugas guru adalah memberikan dan mengembangkan 

motivasi siswa agar dapat melakukan kegiatan belajar secara optimal. Apabila 

peran guru itu tidak dapat terlaksana dengan baik, pembelajaran tidak memberikan 

motivasi yang kuat kepada siswa maka kualitas pembelajaran tidak akan optimal.  

Diamanatkan di dalam UU RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, pasal 10 bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan professional. Salah satu indikator kemampuan pedagogik 

guru adalah kemampuan mengelola kelas untuk menciptakan kondisi kelas yang 

optimal sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan produktif, dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa yang pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap optimalisasi proses dan prestasi belajar siswa. Kompetensi sosial 

merupakan kemampuan bekerja sama dan berinteraksi dengan siswa, teman 

 

1 
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sejawat, atasan dan lingkungan sosial khususnya orang tua atau wali murid. 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan mengembangkan diri sesuai 

dengan kemajuan zaman dan memiliki dedikasi yang tinggi baik dalam 

pelaksanaan tugas sebagai guru maupun sebagai orang yang beriman kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan indikator kompetensi professional adalah guru 

menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan 

bidangnya. Guru professional adalah guru yang terdidik dan terlatih dengan baik. 

memiliki wawasan luas dan pengalaman yang kaya dalam bidangnya (Agus F. 

Tamyong, 1987).  

PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 

menyebutkan bahwa proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, kreatif dan mandiri. Di sinilah peran dan pengaruh kehadiran 

guru dalam proses pembelajaran. Guru menempati posisi yang amat strategis 

dalam peningkatan kualitas proses dan prestasi belajar siswa. Manfaat ke depanya 

kualitas pembelajaran akan menentukan kualitas sumber daya manusia bangsa ini.  

Ilmu sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses 

perubahan kehidupan manusia dan lingkungannya melalui dimensi waktu dan 

tempat. Pada hakekatnya sejarah menyangkut berbagai aspek politik, ekonomi, 

sosial, budaya, agama, keyakinan. Oleh karena itu dalam memahami sejarah harus 

dengan multidimensional (Djodjo Suradisastra, 1992: 21-23). Pelajaran IPS di SD 

adalah mata pelajaran yang mengkaitkan permasalahan dan perkembangan 

masyarakat dan masa lampau sampai masa ini. Ruang lingkup pembelajaran IPS 

yang tertera pada silabus materi mendiskripsikan perjuangan para tokoh pejuang 

pada masa penjajahan Belanda dan Jepang serta Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (Silabus IPS kelas 5)   

Kualitas belajar IPS kelas V SD N 03 Lalung Karanganyar menunjukkan 

belum memuaskan dan masih rendah. Indikator rendahnya kualitas belajar  

tersebut berdasarkan hasil pengamatan dan catatan peneliti sebagai guru kelas 

adalah ditunjukkan dari sikap yang kurang antusias selama mengikuti proses 

pembelajaran, rendahnya respon umpan balik dari siswa terhadap pertanyaan 
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guru,  kurangnya konsentrasi perhatian siswa pada materi pembelajaran dan 

akhirnya ditunjukkan pada rendahnya skor dan nilai pekerjaan yang dicapai siswa.  

Berdasarkan fakta dan data tersebut maka perlu dicarikan solusi untuk 

mengatasinya. Metode pembelajaran yang selama ini diterapkan oleh guru kelas 

adalah metode konvensional dalam arti dominasi kegiatan selama proses 

pembelajaran berada pada guru. Peran siswa lebih banyak mendengarkan  dan 

memperhatikan penjelasan dari guru. Pada suatu saat siswa diminta menjawab 

pertanyaan yang disampaikan guru kepada mereka. Di samping itu siswa tidak 

pernah diberi kesempatan mengambil inisiatif untuk berineraksi dengan temannya 

dalam memahami materi dan menjelaskan ide-idenya.  

Diasumsikan dengan melakukan inovasi metode pembelajaran dapat 

meningkatkan kualitas proses maupun hasil belajar. Metode pembelajaran yang 

dimaksud adalah metode kooperatif, suatu metode yang memungkinkan siswa 

dapat berintarksi, berdiskusi, sharing pendapat dan mengekspresikan ide-idenya 

secara lebih leluasa dengan temannya bahkan kepada guru. Di dalam metode 

kooperatif ini guru lebih berperan sebagai fasilitator dan pengarah daripada 

sebagai penguasa dan penjejal materi kepada siswa. Jika dalam pembelajaran 

konvensional lebih banyak digunakan ceramah maka di dalam metode kooperatif 

siswa diberi kesempatan untuk diskusi dan eksplorasi. Di dalam metode 

konvensional interaksi antara guru dan siswa hanya satu arah, dalam arti guru saja 

yang secara aktif menyampaiakan materi, bertanya dan memerintah siswa. Di sisi 

lain siswa lebih bersifat pasif, mendengarkan dana memperhatikan guru secara 

khusyuk  dan menunggu perintah. 

Dari hasil wawancara terhadap siswa kelas V diperoleh kesimpulan 

bahwa pendekatan pembelajaran guru selama ini adalah: (1) Guru lebih 

menekankan pada terselesaikannya sejumlah materi pembelajaran yang ditetapkan 

pada silabus dengan alokasi waktu yang tersedia daripada tingkat kemampuan 

siswa dalam menyerap materi; (2) Siwa dijadikan objek seperti vas bunga yang 

terus dituangi air sampai meluber walau sudah penuh dan tidak mampu menapung 

lagi. Artinya siswa dipaksa menerima seluruh informasi tanpa diberikan 
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kesempatan untuk melakukan pengendapan dan diberi kesempatan merefleksi 

secara logis dan kritis; (3) Guru selalu mendominasi proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah sehingga kurang memberi kesempatan pada siswa 

untuk aktif dan kreatif dalam menyerap ide-ide dan mempertajam gagasannya; (4) 

Komunikasi pembelajaran hanya satu arah, kurang adanya interaksi timbal balik 

antara guru dengan siswa dan antara siswa itu sendiri; (5) Kualitas proses dan 

prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS rendah sebab mereka menganggap 

materi pembelajaran IPS mendeskripsikan peristiwa masa lalu yang sudah tidak 

bermakna lagi, kurang menarik dan bahkan membosankan. 

Dari hasil observasi dan analisis lapangan prapenelitian tersebut 

sementara dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya kualitas proses dan 

prestasi belajar IPS adalah kurang bervariasinya model pembelajaran dan peran 

siswa hanya sebagai objek bukan subjek dalam proses pembelajaran. Oleh karena 

itu diperlukan usaha untuk peningkatan kualitas proses dan prestasi belajar 

melalui pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan serta 

memberikan porsi  lebih besar terhadap keterlibatan, aktivitas dan tangung jawab 

pada siswa. Untuk memenuhi maksud tersebut maka penelitian tindakan kelas 

yang ditulis ini berjudul Peningkatan Prestasi Belajar IPS melalui Pembelajaran 

Kooperatif pada Siswa Kelas 5 SDN 03 Lalung Karanganyar Tahun 2009. 

  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian tindakan 

kelas ini dapat dirumuskan: “Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 03 Lalung 

Karanganyar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar 

IPS melalui pembelajaran kooperatif bagi siswa kelas V SD Negeri 03 Lalung 

Tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat secara teoritis adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan 

dalam ilmu pendidikan khususnya tentang metode pembelajaran. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi siswa: untuk meningkatkan aktifitasnya dalam pembelajaran IPS 

sehingga pemahaman siswa mengenai materi IPS menjadi lebih baik, yang 

akhirnya prestasi belajar meningkat. 

b. Bagi guru: untuk mengembangkan metode pembelajaran khususnya untuk 

mata pelajaran  IPS. 

c. Bagi sekolah: untuk mengembangkan metode-metode pembelajaran 

sehingga prestasi yang diperoleh anak meningkat yang pada akhirnya 

mencapai hasil secara maksimal. 

d. Bagi peneliti: untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan 

penelitian tentang pembelajaran lebih lanjut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Prestasi belajar 

Dalam tinjauan prestasi belajar ini ada tiga hal yaitu prestasi, belajar, dan 

prestasi belajar. 

a. Pengertian Prestasi 

Setiap orang pada umumnya dalam melakukan kegiatan ataupun 

berbagai usaha mengharapkan atau menghendaki hasil yang maksimal 

menurut kemampuan masing-masing. Hasil maksimal menurut kemampuan 

sering disebut prestasi. 

Menurut Adi Negoro (http: //sobatbaru.blogspot.com/2008:06 diakses 

25 November 2008), prestasi adalah segala jenis pekerjaan yang berhasil dan 

prestasi itu menunjukkan kecakapan suatu bangsa. Kalau menurut W.J.S. 

Winkel Purwadardarminto (http: //sobatbaru.blogspot.com/2008:06 diakses 25 

November 2008) “prestasi adalah hasil yang dicapai”. 

Menurut Zainal Arifin (1990:2) kata prestasi berasal dari bahasa 

Belanda yaitu pretatie, kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi prestasi 

yang berarti usaha. Menurut Buchori (1997:85) prestasi adalah hasil yang 

berupa angka, huruf serta tindakan hasil belajar yang berupa angka atau hasil 

karya yang dicapai juga dapat untuk memotivasi agar prestasinya lebih 

meningkat. 

Gina H.J. (1990:49) mengatakan bahwa prestasi adalah hasil yang 

telah dicapai atau didapat. Selanjutnya Udin S. Winata Putera (1993:82) 

mengemukakan prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dilakukan atau 

dikerjakan. 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti berkesimpulan bahwa prestasi 

adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan yang 

ditujukan dalam bentuk nilai. 

 

 

6 
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b. Pengertian Belajar 

Menurut James O. Whittaker (Djamarah, Syaiful Bahri, Psikologi 

Belajar; Rineka Cipta; 1999: 126) Belajar adalah dimana tingkah laku 

ditimbulkan melalui latihan atau pengalaman. Cronchbach (Djamarah, Syaiful 

Bahri, Psikologi Belajar; Rineka Cipta; 1999: 127) Belajar adalah suatu 

aktifitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. Menurut Cronbach, “Learning is shown by change in behavior as 

result of experience”. Belajar yang terbaik adalah melalui pengalaman. 

Dengan pengalaman tersebut pelajar menggunakan seluruh pancaindranya. 

Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Spears (1955: 

www.google.com), yang menyatakan bahwa “Learning is to observe, to read, 

to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction”. Menurut 

Morgan dan kawan-kawan (1986: www.google.com), yang menyatakan 

bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi 

sebagia hasil latihan atau pengalaman.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Baharudin (2003: 13), 

secara etimologis belajar memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian 

atau ilmu”. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah 

kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Di sini, usaha untuk mencapai 

kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai 

sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, memahami, 

mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu (Fudyartanto, 

2002: 13). 

Sedangkan menurut Hilgrad dan Bower (Fudyartanto, 2002: 13) 

belajar (to learn) memiliki arti: 1) to gain knowledge, comprehension, or 

mastery of trough experience or study; 2)  to fix in the mind or memory; 

memorize; 3) to acquire trough experience; 4)  to become in forme of to find 

out. Menurut definisi tersebut, belajar memiliki pengertian memperoleh 

pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, 

menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan. 
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Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan 

dan penguasaan tentang sesuatu. 

Shiner dalam Dimyati dan Moedjiono (1999:9), belajar adalah suatu 

perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Oleh karena itu 

dalam belajar dapat ditemukan tiga hal yaitu: 1) kesempatan terjadinya 

peristiwa yang menimbulkan respon belajar, 2) response belajar, 3) 

Konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Sebagai ilustrasi, 

perilaku respons yang baik diberi hadiah, sebaliknya perilaku respon yang 

tidak baik diberi teguran dan hukuman. Menurut Thoerndike (1998: 8) belajar 

adalah membentuk pola hubung antara stimulus dan respon yang diberikan.  

Slameto (1992: 2) studi is “a business process that someone made a 

change to get the new behavior as a whole, as a result of their won 

experiencer in interacting with the environment” (http://ridwan202. 

woprdpress/2008/04/23/ diakses tanggal 25 Mei 2009). Adapun menurut 

Gagne dalam Dimyati dan Moedjiono (1990:10) belajar adalah kegiatan yang 

kompleks. Hasil belajar tersebut berupa kapabilitas. Setelah belajar memiliki 

ketrampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut 

adalah berasal dari dua pengertian yaitu: 1) Stimulasi yang berasal dari 

lingkungan, dan 2) proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Dengan 

demikian belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat 

simulasi lingkungan melewati pengolahan ionformasio menjadi kapabilitas 

baru. Disebut pul;a oleh  

Dimyati dan Moedjiono (1999: 13-14), Piaget berpendapat bahwa 

pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab individui melakukan interaksi 

terus-menerus dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut senantiasa 

mengalami perubahan. Karena interaksi dengan lingkungan ini maka fungsi 

intelek dan individu yang bersangkutan menjadi berkembang. Perkembangan 

intelektual ini meliputi empat tahapan yaitu: 1) Sensori motor (0-2 tahun), 2) 

pra operasional (2-7 tahun), 3) operasional konkrit (7-11 tahun), dan 4) operasi 

formal (11 tahun ke atas). Berdasarkan konsep tersebut, belajar pengethauan 

menurut Piaget meliputi tiga fase yakni fase eksplorasi, pengenalan konsep 

dan aplikasi konsep. Dalam fase pengenalan konsep anak mengenal konsep 
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yang ada hubungannya dengan gejala. Sedangkan dalam fase aplikasi konsep, 

anak menggunakan konsep untuk meneliti gejala lain lebih lanjut (Dimyati, 

1999:13-14).  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang semakin berkembang pada diri seseorang 

melalui pengenalan secara berturut-turut dari suati situasi ke situasi lain yang 

diulang-ulang sehingga menjadi sempurna melalui tahapan-tahapan tertentu. 

c. Prestasi Belajar 

Menurut W.J.S. Purwadarminto (1987: 767) menyatakan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil yang dicapai sebaik-baiknya menurut kemampuan 

anak pada waktu tertentu terhadap hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan. 

Menurut Anonim (1990:700) prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan 

atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru. Muhibbin 

Syah (1997:14) menjelaskan bahwa prestasi belajar merupakan taraf 

keberhasilan murid atau santri dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

atau pondok pesantren dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil 

tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Winkel (1996: 162) mengatakan bahwa “learning achievement is a 

proof of the success of learning ability or someone in the student learning 

activities in accordance with the weight of the dicapainya” (http://ridwan202. 

woprdpress/ 2008/04/23/ diakses tanggal 25 Mei 2009). Sedangkan menurut 

Sutratinah Tirtonegoro (2001:43) mengemukakan bahwa prestasi belajar 

adalah penilaian hasil usaha kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk simbol, 

angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak dalam periode. 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa prestasi belajar adalah 

hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan siswa untuk diukur atau dinilai 

yang dinyatakan dalam bentuk angka atau symbol untuk mengetahui 

kedudukan anak.  

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, baik yang cenderung mendorong maupun yang 
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menghambat. Demikian juga dialami belajar, faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa itu adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor 

ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu: 

a) Faktor intelegensi 

Intelegasi dalam arti sempit adalah kemampuan untuk prestasi 

di sekolah yang di dalamnya berpikir perasaan. Intelegensi ini 

memegang peranan yang sangat penting bagi prestasi belajar siswa. 

Karena tingginya peranan intelegensi dalam mencapai prestasi belajar 

maka guru harus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap 

bidang studi yang banyak membutuhkan berpikir rasiologi untuk mata 

pelajaran matematika. 

b) Faktor minat 

Minat adalah kecenderungan yang mantap dalam subyek untuk 

merasa tertarik pada bidang tertentu. Siswa yang kurang berminat 

dalam pelajaran tertentu akan menghambat dalam belajar. 

c) Faktor keadaan fisik dan psikis 

Keadaan fisik menunjukkan pada tahap pertumbuhan, 

kesehatan jasmani, keadaan alat-alat indera dan lain sebagainya. 

Keadaan psikis menunjukkan pada keadaan stabilitas/labilitas mental 

siswa, karena fisik dan psikis yang sehat sangat berpengaruh positif 

terhadap kegiatan belajar mengajar dan sebaliknya. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor dani luar diri siswa yang mempengaruhi 

prestari belajar. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

a) Faktor guru 

Guru sebagai tenaga berpendidikan memiliki tugas 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, membimbing, melatih, 

mengolah, meneliti dan mengembangkan serta memberikan pelajaran 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 25 

teknik karena itu setiap guru harus memiliki wewenang dan 

kemampuan professional, kepribadian dan kemasyarakatan. 

Guru juga menunjukkan flexibilitas yang tinggi yaitu 

pendekatan didaktif dan gaya memimpin kelas yang selalu disesuaikan 

dengan keadaan, situasi kelas yang diberi pelajaran, sehingga dapat 

menunjang tingkat prestasi siswa semaksimal mungkin. 

b) Faktor Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga turut mempengaruhi kemajuan hasil 

kerja, bahkan mungkin dapat dikatakan menjadi faktor yang penting, 

karena sebagian besar waktu belajar dilaksanakan di rumah, keluarga 

kurang mendukung situasi belajar. Seperti kericuhan keluarga, kurang 

perhatian orang tua, kurang perlengkapan belajar akan mempengaruhi 

berhasil tidaknya belajar. 

c) Faktor sumber-sumber belajar 

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dalam proses 

belajar adalah tersedianya sumber belajar yang memadai. Sumber 

belajar itui dapat berupa media/alat bantu belajar serta bahan baku 

penunjang. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat 

digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan perbuatan belajar. 

Maka pelajaran akan lebih menarik, menjadi konkret, mudah dipahami, 

hemat waktu dan tenaga serta hasil yang lebih bermakna. 

 

2. Tinjauan Tentang IPS 

Tinjauan tentang IPS meliputi pengertian IPS, karakteristik mata pelajaran 

IPS, fungsi IPS, tujuan pembelajaran IPS, ruang lingkup pembelajaran IPS, dan 

materi pokok. 

a. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran yang memelajari 

kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, 

sosiologi, antropologi, tata negara dan sejarah. (Dekdikbud, 1994 : 150). Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran yang mengkaji peristiwa, fakta, 
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konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan 

kewarganegaraan (Depdikbud, 2004 : 45). 

Berdasarkan dari uraian di atas IPS adalah materi belajar yang sangat 

kompleks yang cara penyampaiannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan 

peserta didik. 

 

b. Karakteristik mata pelajaran IPS 

Setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik yang khas. Demikian 

juga halnya dengan mata pelajaran IPS. 

Karakteristik mata pelajaran IPS adalah sebagai berikut : 

1) Mata pelajaran IPS khususnya mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang terkait dengan masa 

lampau berisi peristiwa. Sementara materi pokok pembelajaran IPS adalah 

produk masa kini berdasarkan sumber sejarah yang ada. Oleh karena itu 

dalam pembelajaran IPS harus lebih cermat, kritis, berdasarkan sumber-

sumber dan tidak memihak menurut kehendak sendiri dan kehendak pihak-

pihak tertentu. 

2)  Dalam sejarah ada tiga unsur penting, yaitu manusia, ruang dan waktu. 

Dengan demikian dalam mengembangkan pembelajaran sejarah harus 

selalu diingat siapa pelaku, dimana dan kapan peristiwa itu terjadi. 

3) Puspektif waktu meliputi masa lampau, sekarang dan yang akan datang. 

Sehingga dalam mendesain materi pokok pembelajaran IPS dapat 

dikaitkan dengan persoalan masa kini dan masa depan. 

4) Sejarah ada prinsip sebab akibat artinya peristiwa yang satu diakibatkan 

oleh peristiwa lainnya. 

5) Pada hakikatnya mata pelajaran IPS khususnya materi pokok 

mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan 

Belanda dan Jepang adalah suatu peristiwa sejarah dan perkembangan 

masyarakat yang menyangkut berbagai aspek polik, ekonomi, sosial, 

budaya, agama dan keyakinan. Oleh karena itu dalam memahami sejarah 

harus dengan multidimensional. 
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c. Fungsi IPS 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berfungsi mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan dasar untuk melihat kenyatakan sosial yang 

dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari (Depdikbud, 1995 : 139). 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berfungsi unutk 

mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap dan ketrampilan siswa tentang 

masyarakat, bangsa dan negara Indonesia (Depdikbud, 2004 : 45). 

Dari batasan di atas dapat disimpulkan IPS berfungsi mengembangkan 

pengetahuan, nlai, sikap dan ketrampilan siswa serta menumbuhkan rasa 

kebangsaan dalma kehidupan sehari-hari. 

 

d. Tujuan Pembelajaran IPS 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut :  

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan masyarakat 

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 berkompetensi 

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

(Bandar Standar Nasional Pendidikan, 2006 : 17)  

 

e. Ruang lingkup pembelajaran IPS 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1) Manusia, tempat dan lingkungan 

2) Waktu, keberlanjutan dan perubahan 

3) Sistem sosial dan budaya 

4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan (BSNP, 2006 : 17) 

Sedangkan ruang lingkup pengajaran sejarah meliputi : sejarah lokal, 

kerajaan-kerajaan di Indonesia, tokoh dan peristiwa, bangunan bersejarah, 
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Indonesia pada zaman penjajahan Portugis, Spanyol, Belanda dan Jepang serta 

saat peristiwa penting masa kemerdekaan (Depdikbud, 1994 : 151) 

 

f. Materi pokok pembelajaran IPS 

Untuk memperjelas materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 

kelas 5 semester II Sekolah Dasar berikut dikemukakan rincian berdasarkan 

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:19) adalah sebagai berikut : 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai 

peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

2.1 Mendeskripsikan 

perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa 

penjajahan Belanda dan 

Jepang 

2.2 Menghargai jasa dan 

peranan tokoh perjuangan 

dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

2.3 Menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

2.4 Menghargai perjuangan 

para tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan 

 

 

Uraian materi IPS sebagai berikut : 

1) Akibat Romusha Terhadap Penduduk Indonesia  

Selama masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia sangat menderita. 

Ternyata Jepang dan Belanda sama saja. Keduanya adalah penjajah yang 
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memeras dan menguras tenaga dan kekayaan alam Indonesia. Ribuan rakyat 

Jawa dan Bali dikirim ke Malaya dan Burma sebagai romusha untuk kerja 

paksa membuat benteng dan jalan-jalan perang. Mereka banyak yang mati 

kelaparan, kepayahan, karena siksaan, dan terluka penyakit. 

Janji Jepang bahwa kemakmuran milik bersama hanya janji belaka. 

Yang terjadi adalah rakyat kelaparan dan tanpa pakaian, sawah dan ladang 

tidak terpelihara karena tenaga laki-laki dikerahkan untuk romusha. Kekayaan 

penduduk diambil untuk kepentingan perang. Apabila melawan, Jepang siap 

memberi hukuman berat. Akibatnya ekonomi orakyat menjadi rusak berat. 

Tiga setengah tahun rakyat Indonesia diisap habis-habisan oleh Jepang. 

2) Akibat tindakan Jepang yang tidak mengenal perikemanusiaan, rakyat 

Indonesia menderita dan sengsaraa. Hal tersebut juga menimbulkan 

perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang, antara lain : 

a) Perlawanan rakyat Aceh tahun 1942, di Cot Plieng, yang dipimpin oleh 

Teuku Abdul Jalil dan tahun 1944 di Mereudu dipimpin oleh Teuku Abdul 

Hamid.  

b) Perlawanan rakyat Biak, Papua tahun 1943 

c) Perlawanan rakyat Pontianak, Kalimantan Barat tahun 1944 dipimpin oleh 

Pang Suma. Untuk mengenang peristiwa tersebut dibangun oleh8 

Monumen Mandor. 

d) Perlawanan rakyat Singaparna, Sukamanah, Jawa Barat tahun 1944 

dipimpin oleh KH. Zainal Mustafa. 

e) Perlawanan rakyat Indramayu, Jawa Barat pada bulan April 1944 di bawah 

pimpinan H. Madriyas. 

f) Perlawanan PETA di Blitar, Jawa Timur tanggal 14 Februari 1945 tentara 

PETA dipimpin oleh Shodanco Supriyadi. 

3) Hari-hari Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 

a) Jepang menyerah kepada sekutu 

Puncak kemunduran Jepang yaitu ketika negara Jepang dibom atom 

oleh Sekutu. Kota Hiroshima dibom tanggal 6 Agustus 1945, kemudian 

tanggal 9 Agustus 1945 pemboman dilakukan kedua kalinya di kota 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 30 

Nagasaki. Setelah itu, bagi Jepang tidak ada jalan lain kecuali menyerah 

kepada Sekutu. 

Berita ini masih dirahasiakan, tetapi seorang pemuda Indonesia yaitu 

Sultan Syahrir, mendengar kabar tersebut. Ia kemudian mendesak Ir. 

Soekarno dan Moh. Hatta yang baru pulang dari DAllat, Vietnam, untuk 

segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Secara resmi, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat pada 

tanggal 15 Agustus 1945. Dengan demikian, terjadilah kekosongan 

kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu, pemuda mendesak Ir. Soekarno 

dan Moh. Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI.  

Mereka mengadakan pertemuan di Lembaga Bakti Sosial tanggal 15 

Agustus 1945 di bawah pimpinan Chairul Saleh. Pada prinsipnya para 

pemuda tetap mendesak Ir. Soekarno dan Drs Moh. Hatta untuk 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ir. Soekarno tetap teguh pada 

pendiriannya yaitu menolaknya, karena mereka harus bermusyawarah 

dengan anggota PPKI yang lain, karena beliau tidak ingin 

mengesampingkan PPKI. 

b) Peristiwa Rengasdengklok 

Para pemuda ingin sekali Indonesia segera merdeka. Mereka yang 

terdiri atas Chairul Saleh, Sukarni, Yusuf Kunto, dr. Muwardi, dan 

Seudanco Singgih mengadakan pertemuan lagi di Asrama Baperpa di Jalan 

Cikini 71 Jakarta. Mereka memutuskan untuk mengamankan Ir. Soekarno 

dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok, di daerah Karawang, Jawa Barat. 

Tujuannya agar jauh dari pengaruh Jepang. 

Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB, Soekarno dan Hatta 

berhasil diamankan oleh para pemuda. Rengasdengklok dipilih sebagai 

tempat untuk mengamankan tokoh ini karena satu-satunya daerah yang 

telah bebas dari kekuasaan Jepang dan dikuasai oleh PETA. 

Terjadilah perundingan antara Seudanco Singgih dengan kedua tokoh 

tersebut. Akhirnya, Ir. ini segera disampaikan kepada para pemuda di 

Jakarta. 
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Sementara itu, di Jakarta juga terjadi perundingan antara Mr. Ahmad 

Subarjo (wakil dari golongan tua) dengan Wikana dan Yusuf Kunto (wakil 

dari golongan muda). Mereka sepakat untuk menjemput Ir. Soekarno dan 

Moh. Hatta. 

Sore hari tanggal 16 Agustus 1945 pukul 16.00 WIB, Mr. Ahmad 

Subarjo dan para pemuda menjemput Bung Karno ke Rengasdengklok. 

Pukul 21.00 WIB rombongan meninggalkan Rengasdengklok menuju 

kediaman Bung Karno untuk mengajak Ibu Fatmawati. 

c) Penyusunan Teks Proklamasi 

Rombongan sampai di Rengasdengklok pukul 23.00 WIB. Mereka 

menuju Rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol 

Nomor 1 (sekarang gedung Museum Proklamasi), untuk merumuskan 

kteks Proklamasi. Laksamana Maeda adalah Kepala Perwakilan Angkatan 

Laut Jepang di Jakarta, yang simpati terhadap perjuangan bangsa 

Indonesia. 

Sebelumnya, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jendral Nishimura 

untuk menjajagi sikapnya mengenai Proklamasi kemerdekaan RI. Namun 

ternyata Nishimura melarang untuk mengadakan upacara proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta menyimpulkan bahwa tidak ada 

gunanya lagi membicarakan kemerdekaan dengan pihak Jepang. Soekarno 

Hatta kemudian kembali ke rumah Maeda. 

Ir. Soekarno, Bung Hatta, dan Mr. ahmad Subardjo berunding di 

dalam, sedangkan yang lain menunggu di luar. Setelah dicapai rumusan 

teks proklamasi, kemudian disampaikan kepada semua yang hadir. Semua 

menyatakan setuju. Rumusan tersebut terdiri dari dua kalilmat yang isinya 

jelas dan padat. 

Setelah semua sepakat, timbul masalah siapa yang harus 

menandatangani teks proklamasi, apakah semua yang hadir. Akhirnya, 

disepakati yang menandatangani hanya Bung Karno dan Bung Hatta atas 

nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini berlangsung subuh pukul 04.00 

tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian naskah itu diketik oleh Sayuti Melik. 
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d) Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Setelah naskah Proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan 

ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, 

disepakati pula bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 

Agustus 1945 pukul 10.00 WIB. 

Atas usul Soekarno, pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan 

dibacakan di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta yang 

semula akan dilaksanakan di Lapangan Ikada. 

Akhirnya, penantian selama bertahun-tahun dapat terwujud dengan 

upacara yang sederhana. Tepat pukul 10.00 WIB, Ir. Soekarno berpidato 

singkat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Upacara berlangsung dengan khidmat. Setelah pembacaan teks 

Proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang 

dilakukan oleh Suhud dan Latief Hendraningrat. Bendera dijahit oleh ibu 

Fatmawati. Pengibaran diiringi lagu Indonesia Raya yang dikarang oleh 

W.R. Soepratman. Tokoh yang hadir antara lain Ki Hajar Dewantara, Dr. 

Moewardi, A.A. Maramis, A.G. Pringgodigito, dan tokoh-tokoh PPKI 

maupun para pemuda. 

Bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat penuh atas wilayahnya 

sendiri. Karena pada saat itu alat komunikasi masih terbatas, maka berita 

kemerdekaan tidak dapat langsung didengar oleh seluruh rakyat. Berita itu 

hanya dapat diosiarkan melalui radio (Radio Jepang, dan Kantor Berita 

Domei). 

 

4) Menghargai Jasa Tokoh dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Republik 

Indonesia 

Kemerdekaan telah kita nikmati kurang lebih selama 63 tahun. 

Kemerdekaan yang kita nikmati ini bukanlah hadiah dari pemerintah Jepang 

atau Belanda. Kemerdekaan ini merupakan hasil dari usaha, kerja keras, dan 

pengorbanan dari para pejuang. Pada pembahasan kali ini, kita akan 

menguraikan beberapa tokoh dan perannya dalam persiapan kemerdekaan. 
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Mengenal tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan 

(a) Ir. Soekarno 

Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau adalah salah 

satu tokoh penting dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. 

 Peran Ir. Soekarno meliputi: Anggota BPUPKI dan ketua BPUPKI, 

Salah satu tokoh penyampai usulan dasar-dasar negara dalam sidang 

BPUPKI. Selain itu, beliau juga mengusulkan nama Pancasila bagi dasar 

negara Indonesia, yang digunakan sampai saat ini, Bersama dengan Bung 

Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Menjadi presiden RIS. 

 Pada tanggal 20 Februari 1967, beliau menyerahkan kekuasaan 

pemerintahan kepada Jendral Soeharto. Beliau wafat pada tanggal 21 Juni 

1970, di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta, setelah 

menderita sakit ginjal. Beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. 

(b) Mohammad Hatta 

Beliau lahir tanggal 12 Agustus 1902, di Bukittinggi, Sumatera Barat. 

Ketika menjadi mahasiswa, beliau aktif dalam gerakan mahasiswa 

nasional. 

 Peran Mohammad Hatta meliputi: Anggota BPUPKI dan wakil ketua 

BPUPKI, Masuk dalam Panitia Sembilan yang menghasilkan piagam 

Jakarta, Bersama dengan Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan 

RI, Setelah Indonesia merdeka, beliau mendampingi Bung Karno menjadi 

wakil presiden I. 

Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden 

tahun 1956. Setelah itu, beliau menjadi guru besar ilmu ekonomi di 

Universitas Indonesia. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 

1980. 

(c) Dr. K.R.T. Wedyodiningrat 

Beliau adalah seorang dokter, tokoh pergerakan, dan salah satu tokoh 

penting dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Peran atau 

riwayat Dr. K.R.T. Wedyodiningrat meliputi: Ikut aktif berperan serta 
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ketika perumusan dasar-dasar Negara, Masuk alam anggota Volksraad 

hingga 1931, Menjadi anggota dewan pertimbangan daerah Madiun. 

(d) Muhammad Yamin 

Muhammad Yamin adalah seorang ahli hokum, tokoh pergerakan 

kemerdekaan, penyair angkatan Pujangga Baru, dan penggali sejarah 

Indonesia. Beliau sudah berkecimpung dalam kegiatan organisasi bersama 

Bung Karno sejak masih muda. Organisasi tersebut adalah Jong Sumatra 

Bond. 

Peran Muhammad Yamin meliputi: Menjadi anggota BPUPKI, Ikut 

mengajukan usul dasar negara dalam rapat BPUPKI, Menjadi anggota 

Panitia Kecil yang merumuskan Piagam Jakarta. 

Setelah merdeka, beliau beberapa kali memangku jabatan mentri dan 

menjadi anggota DPR/MPRS. Beliau juga menulis banyak karya sastra 

seperti sajak dan naskah drama. Studi sejarahnya menghasilkan karya 

“Gajah Mada”, “Sejarah Peperangan Diponegoro” dan lain-lain. 

(e) Prof. Dr. Mr. Supomo 

Dilahirkan di Sukoharjo, Solo, beliau tamatan Sekolah Tinggi Hukum 

dan melanjutkan studi ke Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh 

gelar doktor. Peran Prof. Dr. Mr. Supomo meliputi: Menjadi anggota 

BPUPKI dan PPKI, Salah seorang yang mengajukan usul dasar negara 

dalam rapat BPUPKI. 

Setelah Indonesia merdeka beliau menjadi menteri kehakiman. Selain 

itu beliau juga aktif dalam dunia pendidikan. Merupakan salah satu 

perintis pendirian Universitas Gajah Mada dan pernah menjadi guru besar 

dalam universitas tersebut. Beliau juga pernah menjabat rektor Universitas 

Indonesia. 

(f) Ahmad Subarjo 

Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1897. 

Beliau adalah salah satui pejuang kemerdekaan dari golongan tua. Pada 

masa kuliahnya, beliau giat dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. 
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Peran Ahmad Subarjo meliputi: Menjadi anggota PPKI, Menjadi 

anggota Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta, Menjadi 

penengah antara golongan muda dan Soekarno dalam peristiwa 

Rengasdengklok. 

Setelah Indonesia merdeka, beliau menjadi Menteri Luar Negeri RI 

dalam cabinet Presidensial. Setelah penyerahan kedaulatan beliau diangkat 

menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan dengan sejumlah 

pemerintah asing. Stelah tidak asing dalam bidang diplomasi dan 

pemerintahan, beliau memberi kuliah di berbagai universitas, salah 

satunya Universitas Indonesia. 

Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak tokoh-tokoh pahlawan yang 

secara langsung ikut serta dalam mempersiapkan kemerdekaan RI. Misalnya 

Ibu Fatmawati, Latief Hendraningrat, Wikana, Sukarni, Laksamana Tadashi 

Maeda, Chaerul Saleh dan lain-lain. 

 

5) Menghormati usaha para tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Usaha, kerja keras dan pengorbanan para pejuang dalam 

mempersiapkan kemerdekaan pantas kita hargai. Berkat usaha mereka, kita 

sekarang dapat menikmati hidup merdeka dengan menikmati system 

ketatanegaraan yang sesuai dengan bangsa dan negara. Banyak bentuk 

penghargaan yang dapat kita berikan kepada mereka. Bentuk-bentuk 

penghargaan yang dapat kita terapkan sehari-hari meliputi: Berziarah ke 

makam pahlawan, Mencontoh sikap positif para pahlawan, Meneruskan dan 

mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, Rela berkorban untuk 

bangsa dan Negara, Saling menghormati antarsesama manusia, dan Bersikap 

dan berbuat adil terhadap sesama. 

 

3. Tinjauan tentang Model Pembelajaran Kooperatif 

Tinjauan tentang Model Pembelajaran Kooperatif meliputi pengertian 

pembelajaran, hakikat pembelajaran kooperatif, dan keuntungan penggunaan 
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pembelajaran kooperatif, dan perbedaan pembelajaran kooperatif dengan 

pembelajaran tradisional. 

a. Pengertian Pembelajaran 

Istilah “pembelajaran” sama dengan “instruction” atau “pengajaran”. 

Pengajaran mempunyai arti: 1. cara (perbuatan) mengajar atau mengajar 

(Purwadarminta, 1976, hal. 22). Bila pengajaran diartikan sebagai perbuatan 

mengajar “tentunya ada yang mengajar yaitu guru, dan ada yang diajar atau 

yang belajar yaitu siswa. Dengan demikian pengajaran diartikan sama dengan 

perbuatan belajar (oleh siswa). Mengajar (oleh guru). Kegiatan belajar 

mengajar merupakan satu kesatuan dari dua kegiatan yang searah. Kegiatan 

belajar adalah kegiatan yang primer merupakan kegiatan sekunder yang 

dimaksudkan unutk dapatnya terjadi kegiatan belajar yang optimal. 

Situasi yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar yang optimal 

adalah situasi dimana siswa dapat berinteraksi dengan guru dan/atau bahan 

pengajaran di tempat tertentu yang telah diatur dalam rangka tercapainya 

tujuan. Situasi itu dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode dan/atau 

media  yang tepat. Agar dapat diketahui keefektifan kegiatan belajar-

mengajar, maka setiap proses dan hasilnya harus dievaluasi. 

 Dengan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ikegiatan belajar-

mengajar merupakan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa komponen: (1) 

Siswa; seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima dan penyimpan isi 

pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. (2) Guru; sebagai 

pengelola kegiatan belajar mengajar. (3) Tujuan; pernyataan tentang perilaku 

yang diinginkan pada siswa sekolah mengikuti KBM. (4) Isi pelajaran; materi 

yang disampaikan dari guru ke siswa. (5) Metode; cara menyampaikan materi. 

6) Media; peralatan yang digunakan dalam KBM. (7) Evaluasi; cara tertentu 

yang digunakan untuk menilai suatui proses belajar mengajar. 

Menurut Peaget (1991: 14) pembelajaran terdiri dari empat langkah 

sebagai berikut : (1) Menentukan topik yang akan dipelajari oleh anak sendiri; 

(2) Memilih/mengembangkan aktifitas kelas dengan topik tertentu; (3) 

Mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan 
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yang menunjang proses pemecahan masalah; (4) Menilai pelaksanaan tiap 

kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi. 

Dari batasan di atas dapat disimpulkan pembelajaran adalah suatu 

kegiatan interaksi aktif antara guru dan siswa untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Peaget, pembelajaran terdiri dari empat langkah sebagai 

berikut : 

a. Menentukan topik yang akan dipelajari oleh anak sendiri 

b. Memilih/mengembangkan aktifitas kelas dengan topik tertentu 

c. Mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan 

pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah 

d. Menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan 

melakukan revisi 

Dari batasan di atas dapat disimpulkan pembelajaran adalah suatu kegiatan 

interaksi aktif antara guru dan siswa untuk mencapai suatu tujuan. 

 

b. Hakikat Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Lic (2004: 27) pembelajaran kooperatif menciptakan interaksi 

yang asah, asih, dan asuh sehingga tercipta masyarakat belajar (Learning 

Community). Siswa tidak hanya belajar dari guru tetapi juga dari sesama 

siswa. Pemberlajaran kooperatif adalah kegiatan belajar kelompok yang 

menekankan keterlibatan semua anggota kelomok dalam merampungkan tugas 

kelompok, dapat membantu siswa menggunakan pengetahuan awalnya dan 

belajar bagi pengetahuan awal temannya. Puji Santoso, dkk (2006 : 27). 

Dalam bukunya Nurhadi, dkk (2004 : 61) dengan ringkas Abdurrahman 

dan Bintoro (2000 : 78) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang 

silih asal, silih asih, dan silih asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup di 

dalam masyarakat nyata. 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) adalah pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk 
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bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. 

 

c.   Keuntungan Penggunaan Pembelajaran Kooperatif : 

1. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial  

2. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, 

informasi, penilaian sosial, dan pandangan-pandangan 

3. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial 

4. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen 

5. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois 

6. Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. 

7. Berbagai ketrampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan 

saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan 

8. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia 

9. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai 

perpektif 

10. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan 

kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, suku, sosial, agama 

dan orientasi tugas. 

Beberapa Tehnik Pembelajaran Kooperatif  

Ada 4 tehnik dalam pembelajaran Kooperatif  

1)  Tinjauan Teknik STAD (Student Achievement Dividions) 

Teknik STAD adalah salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang digunakan guru dalam pembelajaran untuk mengajarkan informasi 

akademik baru kepada siswa baik melalui verbal maupun tertulis. 

Langkah pembelajaran STAD : 

a. Para siswa di dalam kelas di bagi menjadi beberapa kelompok atau 

tim, masing-masing terdiri atas 4 atau 5 anggota kelompok. Tiap tim 

memiliki anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, 

maupun kemampuan (tinggi, sedang, rendah). 
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b. Tiap anggota tim menggunakan lembar kerja akademik dan kemudian 

saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau 

diskusi antar sesama anggota tim. 

c. Secara individual atau tim, tiap minggu atau setiap dua minggu guru 

mengevaluasi untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap bahan 

akademik yang telah dipelajari. 

d. Tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaannya terhadap bahan 

ajar, dan kepada siswa secara individu atau tim yang meraih prestasi 

tinggi atau memperoleh skor sempurna diberi penghargaan. Kadang-

kadang beberapa atau semua tim memperoleh penghargaan jika 

mampu meraih suatu kriteria atau standar tertentu. 

2) Metode Jigsaw 

Metode ini dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-lawan dari 

Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan kawan-

kawan. Melalui metode  Jigsaw. 

Langkahnya : 

a. Kelas dibagi menjadi beberapa tim yang anggotnya terdiri dari 5 atau 6 

siswa dengan karakteristik yang heterogen. 

b. Bahan akademik disajikan kepada siswa dalam bentuk teks, dan setiap 

siswa bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian dari bahan 

akademik tersebut. 

c. Para anggota dari beberapa tim yang berbeda memiliki tanggung jawab 

untuk mempelajari suatu bagian dari bahan akademik yang sama dan 

selanjutnya berkumpul untuk saling membantu mengkaji bagian bahan 

tersebut. Kumpulan siswa semacam itu disebut kelompok pakar 

(expert group) 

d. Selanjutnya para siswa yang berada dalam kelompok pakar kembali ke 

kelompok semula (home teams) untuk mengajar angota lain mengenai 

materi yang telah dipelajari dalam kelompok pakar. 

e. Setelah diadakan pertemuan dan diskusi dalam “home teams” para 

siswa dievaluasi secara individual mengenai bahan yang telah 
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dipelajari. Dalam metode Jigsaw vresi Slavin, pemberian skor 

dilakukan seperti dalam metode STAD. Individu  atau ti yang 

memperoleh skor tinggi diberi oleh guru. 

3) Metode G (Group Investigation) 

Dasar-dasar metode GI dirancang oleh Herbert Thelen, selanjutnya 

diperluas dan diperbaiki oleh Sharn dan kawan-kawan dari Universitas Tel 

Aviv. Metode GI sering dipandang sebagai metode yang paling kompleks 

dan paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif. 

Dibandingkan dengan metoide STAD dan Jigsaw, metode GI melibatkan 

siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topic maupun cara untuk 

mempelajarinya melalui investigasi. Metode ini menuntut siswa untuk 

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun ketrampilan proses 

memiliki kelompok (Group process skills). Para guru yang menggunakan 

metode GI uunya membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 5 hingga 6 siswa dengan karakteristik yang heterogen. 

Pembagian kelompok dapat juga didasarkan atas kesenangan berteman 

atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. Para siswa memilih 

topik yang ingin dipelajari mengikuti investigasi mendalam terhadap 

berbagai subtopic yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan 

menyajikan suatu laporan di depan kelas secara keseluruhan. Deksripsi 

mengenai langkah-langkah metode GI sebagai berikut : 

a) Seleksi Topik 

Para siswa memilih berbagai subtopic dalam suatu wilayah masalah 

umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. Para siswa 

diorganisasikan menjadi kelopok-kelompok yang berorientasi pada 

tugas (task oriented group) yang beranggotakan 2 hingga 6 orang. 

Komposisi kelopok bersifat heterogen baik dalam jenis kelain, etnik, 

maupun kemampuan akademik. 

b) Merencanakan Kerja sama 

Para siswa dan guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus 

tugas, dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan 

subtopik yang telah dipilih seperti langkah di atas. 
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c) Implementasi 

Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah 

sebelumnya. Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan 

ketrampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk 

menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun di 

luar sekolah. Guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap 

kelompok. 

d) Analisis dan Sintesis 

Para siswa menganalisis dan mensistensikan berbagai informasi yang 

diperoleh pada langkah sebelumnya dan merencanakan peringkasan 

dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas. 

e) Penyajian hasil akhir 

Semua kelopok menyajikan presentasi yang menarik dari berbagai 

topik yang telah dipelajari agar semua siswa terlibat dan mencapai 

prespektif yang luas mengenai topik tersebut. Presentasi kelompok 

dikoordinasikan guru. 

4) Metode Struktural 

Metode ini dikembangkan oleh Spencer Kgan dan kawan-kawan. 

Meskipun  memiliki banyak kesamaan dengan metode lainnya, metoid 

struktural menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola-pola interaksi siswa. Berbagai struktur tersebut 

dikembangkan oleh Kagan dengan maksud menjadi alternative dari 

berbagai struktur kelas yang lebih tradisional, seperti etode resitasi, yang 

ditandai dengann pengajuan pertanyaan oleh guru kepada seluruh siswa 

dalam kelas dan para siswa memberikan jawaban setelah lebih dahulu 

mengangkat tangan dan ditunjuk oleh guru. Struktur-struktur Kagan 

menghendaki agar para siswa bekerja sama saling bergantung dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Ada struktur  yang memiliki 

tujuan umum untuk meningkatkan penguasaan isi akademik dan ada 

pula struktur tujuannya untuk mengajarkan ketrampilan sosial. 
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Beberapa teknik dari metode struktural antara lain : Mencari Pasangan, 

Bertukar Pasangan, Berkirim Soal. 

Dari uraian di atas peneliti dalam melakukan penelitian untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 SDN 03 Lalung Karanganyar 

dengan menggunakan pembelajaran  kooperatif teknik STAD. 

d.   Perbedaan pembelajaran Kooperatif dengan Pembelajaran Tradisional 

Tabel 1. Perbedaan Pembelajaran Kooperatif dengan Pembelajaran Tradisional 

Kelompok Belajar Kooperatif Kelompok Belajar Tradisional 

Adanya saling ketergantungan 

positif, saling membantu dan 

saling memberikan motivasi 

sehingga ada interaksi promotif. 

Guru sering membiarkan adanya 

siswa yang mendominasi 

kelompok atau menggantungkan 

diri pada kelompok. 

Adanya akuntabilitas individual 

yang mengukur penguasaan materi 

pelajaran tiap anggota kelompok. 

Kelompok diberi umpan balik 

tentang hasil belajar para 

anggotanya sehingga dapat saling 

mengetahui yang memerlukan 

bantuan dan siapa yang dapat 

memberikan bantuan. 

Akuntabilitas individual sering 

diabaikan sehingga tugas-tugas 

sering diborong oleh salah seorang 

anggota kelompok, sedangkan 

anggota kelompok lainnya hanya 

‘enak-enak saja’ di atas 

keberhasilan temannya yang 

dianggap ‘pemborong’. 

Kelompok belajar heterogen, baik 

dalam kemampuan akademik, 

jenis kelamin, ras, etnik, dan 

sebagainya sehingga dapat saling 

mengetahui siapa yang 

memerlukan bantuan dan siapa 

yang dapat memberikan bantuan. 

Kelompok belajar biasanya 

homogen. 

Pimpinan kelompok dipilih secara 

demokratis atau bergilir untuk 

Pemimpin kelompok sering 

ditentukan oleh guru atau 
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memberikan pengalaman 

memimpin bagi para anggota 

kelompok. 

kelompok dibiarkan untuk 

memilih pemimpinnya dengan 

cara masing-masing. 

Ketrampilan sosial yang 

diperlukan dalam kerja gotong 

royong seperti kepemimpinan, 

kemampuan berkomunikasi, 

mempercayai orang lain, dan 

mengelola konflik secara langsung 

diajarkan. 

Ketrampilan sosial sering tidak 

diajarkan secara langsung. 

Pada saat belajar kooperatif 

sedang berlangsung, guru terus 

melakukan pemantauan melalui 

observasi dan melakukan 

intervensi jika terjadi masalah 

dalam kerja sama antar anggota 

kelompok. 

Pemantauan melalui observasi dan 

intervensi sering dilakukan oleh 

guru pada saat belajar kelompok 

sedang berlangsung. 

Guru memperhatikan secara 

langsung proses kelompok yang 

terjadi dalam kelompok-kelompok 

belajar. 

Guru sering tidak memperhatikan 

proses kelompok yang terjadi 

dalam kelompok-kelompok 

belajar. 

Penekanan tidak hanya pada 

penyelesaian tugas tetapi juga 

hubungan interpersonal (hubungan 

antar pribadi yang saling 

menghargai) 

Penekanan sering hanya pada 

penyelesaian tugas. 

 

 

B. Kerangka Berpikir 

Kondisi awal pembelajaran sebelum dilaksanakan pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran lebih berpusat pada guru sehingga keaktifan siswa 

rendah. Akibatnya siswa menjadi jenuh dan mudah bosan. Akibat dari kondisi 

awal yang seperti itu, dapat mempengaruhi prestasi belajar IPS cenderung rendah. 
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Dari kondisi awal di atas, peneliti melakukan tindakan dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

Setelah tindakan dilaksanakan kondisi akhir yang dicapai adalah prestasi 

belajar IPS siswa meningkat. Pembelajaran kooperatif salah satu pembelajaran 

yang dapat meningkatkan prestasi belajar. 

 

Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landaan teori dan kerangka pemikiran, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : Jika menerapkan pembelajaran koopreatif 

dalam pembelajaran IPS, maka dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 

SDN 03 Lalung Karanganyar. 

Pembelajaran IPS di SD 

Kondisi awal Tindakan  Kondisi akhir 

Pembelajaran 
konvensional  

prestasi belajar  
rendah. 

 
Menggunakan model 

pembelajaran kooperatif . 

 
Prestasi belajar 

IPS siswa 
meningkat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi berasal dari metode dan logi, metode berasal dari kata methodos 

yang berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. 

Logi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu. Ulil Bukti Karo-Karo (1997: 

7) menyatakan “metodologi berarti ilmu yang membicarakan tentang jalan atau 

cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.” 

Menurut Noeng Muhadjir (2000: 3) “Metodologi penelitian membahas konsep 

teoritik berbagai metode, kelebihan ada kelemahannya dalam karya ilmiah 

dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan”. Sedangkan menurut 

Aslmal Shamhudi (1986: 37) “Metodologi adalah pengetahuan tentang tata cara 

atau prosedur untuk menjalankan seluruh kegiatan tertentu.” 

Dari pengertian metodologi di atas dapat disimpulkan bahwa metodologi 

adalah suatu pengetahuan yang membahas dan mempelajari tentang metode-

metode atau cara-cara yang tepat yang harus ditempuh dalam melaksanakan 

penelitian untuk tujuan tertentu. 

Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu Research. Menurut Kartini 

Kartono (1990: 26) “Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa 

atau pengetahuan dengan memakai metode ilmiah”. 

Dari pengertian metodologi dan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mengarahkan cara-cara ilmiah yang 

digunakan dalam penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji 

kebenaran suatu pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan dalam penelitian ini aspek metodologi yang dapat digunakan 

adalah sebagai berikut:  

A. Seting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 03 Lalung Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar, berdasarkan pada data nilai ulangan harian dan nilai  
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rata-rata semester 1 siswa pada mata pelajaran IPS paling rendah 

dibandingkan nilai rata-rata mata pelajaran yang lain yang disebabkan karena 

rendahnya motivasi siswa dalam belajar IPS. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dijadwalkan mulai bulan Februari 2009 sampai dengan Juli 2009 

(Semester II). 

 

B.  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian PTK ini adalah siswa kelas 5 SDN 03 Lalung 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, yang mengalami penurunan 

motivasi dan semangat untuk belajar khususnya pada mata pelajaran IPS, siswa 

kelas 5 ini dengan jumlah siswa 22 anak. Terdiri dari 9 anak laki-laki dan 13 anak 

perempuan. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

dari : 

1. Sumber data primer yaitu siswa, guru, orang tua atau pihak yang laion yang 

berhubungan. 

2. Sumber data sekunder yaitu arsip atau dokumen, nilai hasil belajar siswa, 

lembar observasi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam 

penelitian ini, diperlukan alat atau metode untuk mendapatkan data yang tepat dan 

obyektif. Penetapan teknik pengumpulan data berbentuk teknik tes dan teknik non 

tes, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik tes 

Tes akhir, diambil dari skor hasil kuis individu 
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2. Non tes 

Teknik non tes dilakukan untuk memperoleh data dan informasi melalui 

pengamatan langsung saat pembelajaran berlangsung oleh peneliti/guru 

dibantu rekan sejawat, yang terdiri dari pengamatan penampilan guru, 

penilaian siswa aspek keaktifan melalui observasi. 

Observasi dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri 03 Lalung 

Karanganyar untuk mengetahui situasi dan perkembangan dalam proses 

belajar mengajar mata pelajaran IPS dengan pembelajaran kooperatif.  

 

E. Validitas Data 

Validitas merupakan keakuratan atau kesahihan data yang telah dikumpulkan 

yang nantinya akan dianalisa dan ditarik kesimpulan pada akhir penelitian. Untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini teknik pemeriksaan 

data yang dilakukan adalah dengan trianggulasi data. 

Teknik trianggulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

trianggulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang tersedia dalam 

metode kualitatif. 

Jadi dalam penelitian ini akan digunakan trianggulasi sumber data untuk 

mengumpulkan data yang sama, dengan tujuan untuk memberikan kebenaran, 

untuk memperoleh kepercayaan terhadap suatu data dengan membandingkan data 

yang diperoleh dari sumber yang berbeda dimana data yang satu dikontrol oleh 

data yang lain dari sumber yang berbeda dan juga mengontrol data yang sama dari 

sumber yang sama pada situasi yang berbeda. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

interaktif. Model analisis interaktif mempunyai tiga buah komponen pokok yaitu 

reduksi data, sajian data dan menarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitasnya 

dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu 

proses siklus. 
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Untuk lebih jelasnya model analisis data dapat digambarkan dengan skema 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Model Analisis Interaktif 

 

G. Prosedur Penelitian 

Dengan metode yang digunakan peneliti, peneliti berupaya meningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 5 dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif teknik STAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Riset Aksi Model Spiral. Kemmis dan Mc. Taggart 
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Gambar di atas menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh peneliti 

meliputi empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam III siklus. Dalam pelaksanaan 

setiap siklus selesai, diadakan diskusi dengan observer yang merupakan teman 

sejawat. Membahas pelaksanaan dan hasil tersebut dan selanutnya menentukan 

langkah atau siklus berikutnya. 

Secara garis besar, siklus penelitian yang akan dilakukan adalah sebgai 

berikut : 

1. Siklus I 

1) Tahap perencanaan 

a) Membuat Rencana Pembelajaran (RPP) mata pelajaran IPS 

b) Menyediakan alat dan bahan untuk pelaksanaan 

c) Menentukan teknik pembelajaran 

d) Membuat lembar observasi 

e) Membuat alat evaluasi 

2) Tahap pelaksanaan 

Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan kooperatif teknik STAD. 

3) Observasi 

Observasi dilaksanakan selama pelaksanaan pembelajaran untuk 

mengetahui aktivitas dan peningkatan motivasi siswa menggunakan 

pendekatan kooperatif teknik STAD. 

4) Tahap refleksi 

Kegiatan Reflecting yaitu kegiatan guru setelah proses pembelajaran 

dengan tindak lanjut. 

Kegiatan guru setelah proses pembelajaran (reflecting) adalah : 

1) Mencermati hasil pembelajaran dan mengkaji sejauh mana kompetensi 

sudah dikuasai oleh siswa 

2) Menindaklanjuti hasil refleksi yang berupa pembelajaran remidi bagi 

siswa yang belum tuntas dan pengayaan bagi siswa yang sudah tuntas. 

Demikian tahapan-tahapan tiap siklus, dalam penelitian ini siklus 

dilakukan sebanyak 3 kali mulai dari siklus I dan berlanjut kepada siklus 

berikutnya sampai menemukan hasil yang mendekati kesempurnaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

 

1. Profil SD Negeri 03 Lalung Karanganyar 

SD Negeri 03 Lalung adalah nama sebuah Sekolah Dasar yang terletak di desa 

Jagan Rt 02/VIII Lalung yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Karanganyar 

khususnya Kelurahan Lalung dan sekitarnya. Karena selalu diharapkan sebagai 

tempat yang strategis untuk segala sesuatu yang menyangkut tentang kegiatan 

pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Sekolah Dasar 03 Negeri adalah sekolah 

binaan propinsi Jawa Tengah. 

Dengan alasan sebagai Sekolah Dasar yang berada di tengah kota. 

Sekolah Dasar Negeri 03 Lalung berdiri tahun 1977 yang terdiri atas 6 kelas, 

ruang guru, ruang tamu, halaman yang luas untuk bermain, upacara, dan 

berolahraga, kebun sekolah dan pertamanan. 

Sebagai sekolah binaan propinsi Jawa Tengah, SDN 03 Lalung tak henti-

hentinya untuk mengeksploitasi potensi yang dimiliki ole hsiswa, dengan tujuan 

unutk mengembangkan diri dan mengalir potensi dalam segala bidang, baik 

akademis maupun non akademis. Di samping kegiatan potensi siswa 

pengembangan potensi guru juga dilaksanakan, dalam upaya meningkatkan 

kualitas dan profesionalisme dalam melaksanaan tugas, seperti mengikuti 

pelatihan dan workshop untuk pembelajaran, baik ditingkat kecamatan, kabupaten 

maupun tingkat propinsi serta studi banding ke sekolah-sekolah unggulan. 

Sekolah Dasar Negeri 03 Lalung diasuh oleh 11 personil yang terdiri dari guru 

kelas, dan guru mata pelajaran yang lain yang sudah berpengalaman dan 

mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam bidangnya, dimana tenaga 

pendidikan yang sesuai dengan profesionalnya serta beberapa pembimbing ekstra 

kurikuler yang handal. 
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2. Keadaan Personil Sekolah Dasar Negeri 03 Lalung 

Tahun Pelajaran 2008/2009 SDN 03 Lalung Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan memiliki 

7 orang guru berstatus PNS dan 1 orang tenaga pendidik yang berstatus 

Wiyata Bakti, 2 orang tenaga pendidik yang berstatus guru tamu serta 1 orang 

penjaga sekolah berstatus PNS. Semua personil senantiasa melaksanakan 

tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dilandasi rasa 

kekeluargaan dan kebersamaan yang sangat kuat. Peran serta masyarakat 

diwujudkan dalam wadah paguyuban among siswa dan komite sekolah. 

Keberhasilan pendidikan di SDN 03 Lalung menjadi tanggung jawab pihak 

sekolah, orang tua, dan masyarakat. 

 

B. Tahap Persiapan 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi dua tahap. Tahap pertama 

tahap pratindakan, kedua tahap tindakan. Pada tahap tindakan terdiri tiga siklus. 

Tiap siklus meliputi empat kegiatan yaitu: 1) Kegiatan perencanaan tindakan 

(kegiatan guru sebelum pross pembelajaran); 2) Kegiatan pelaksanaan tindakan; 

3) Observasi (kegiatan guru selama proses pembelajaran); dan 4) Hasil refleksi 

digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan yang terjadi dan tingkat 

pencapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan. Jika indikator tidak tercapai, 

maka siklus (tahap-tahap tersebut) dilakukan lagi dengan intervensi sesuai hasil 

refleksi, sehingga terjadi pencapaian indikator yang signifikan. Pada kegiatan 

reflecting ini guru melakukan tindak lanjut yaitu bagi siswa yang telah tuntas 

diadakan pengayaaan dan remidi bagi siswa yang belum tuntas. Desainnya terlihat 

pada bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagan langkah-langkah penelitian setiap siklus 

Perencanaan Tindakan Observasi Refleksi 
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Adapun langkah dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahap Pra tindakan 

dan 3 siklus yaitu: 

1. Tahap Pra tindakan meliputi 4 tahap 

a. Perencanaan tindakan 

Perencanaan tindakan meliputi: 

1) Penyusunan Rencana Pembelajaran.RPP (Lampiran 1.a) 

2) Menyediakan bahan dan alat untuk pelaksanaan 

3) Membuat alat evaluasi 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Melaksanakan pembelajaran secara konvensional 

2) Tes berbentuk isian singkat 

c. Observasi 

Observasi dilaksanakan selama pelaksanaan pembelajaran untuk 

mengetahui aktivitas siswa. 

d. Tahap refleksi 

Peneliti mengumpulkan hasil observasi dan hasil tes selama pelaksanaan 

pembelajaran. Melakukan diskusi memkbahas dan menganalisa data, 

kemudian disimpulkan apakah perlu diadakan perubahan model 

pembelajaran. 

2. Tahap Siklus I meliputi 4 tahap 

a. Perencanaan tindakan (planning) 

Perencanaan tindakan meliputi: 

1) Penyusunan Rencana Pembelajaran dengan membuat skenario 

pembelajaran dengan teknik STAD (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran pada lampiran 1.b) 

2) Membuat lembar observasi 

3) Membuat lembar kerja siswa 

4) Membuat alat evaluasi 

5) Menyediakan alat dan bahan untuk pelaksanaan 

b. Pelaksanaan tindakan (Acting) 

Pelaksanaan tindakan merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yaitu: 
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1) Guru melaksanakan kegiatan appersepsi 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3) Guru membimbing siswa membentuk kelompok. Tiap kelompok 

terdiri dari 4 atau 5 siswa, tiap tim memiliki anggota yang heterogen. 

4) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

5) Tiap tim menggunakanlembar kerja, kemudian saling membantu untuk 

menguasai bahan ajar melalui tanya jawab (diskusi) antara sesama 

anggota tim 

6) Dalamt im anggota yang merasa menguasai bahan membantu anggota 

yang kurang paham sehingga anggota dalam tim paham 

7) Guru melaksanakan evaluasi secara individu 

8) Pemberian skor atau penilaian 

c. Observasi (observing) 

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara 

kolaboratif dengan gurui mitra dengan menggunakan instrument observasi 

guru mitra terhadap guru dan observasi guru mitra terhadap siswa. Sumber 

data diperoleh dari gurumitra (kolaborator), siswa dan proses 

pembelajaran. 

Hal-hal yang diamati meliputi motivasi belajar siswa dan kondisi 

proses pembelajaran secara umum. Cara penggunaan instrument dan 

pengumpulan data: 

1) Data tentang motivasio belajar IPS dan data tentang kondisi proses 

pembelajaran diperoleh dari lembar observasi gurumitra terhadap guru, 

lemabr observasi guru mitra terhadap siswa  

2) Data tentang hasil belajar siswa diperoleh dari hasil ulangan harian 

d. Refleksi 

Dari langkah observasi akan diperoleh data yang bervariasi 

Tindakan (intervensi) dikatakan berhasil jika analisis data menunjukkan 

ketercapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam tujuan 

penelitian. 
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Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi selama proses 

pembelajaran berlangsung peneliti memperoleh temuan sebagai berikut: 1) 

siswa yang aktif bertanya dan mengembangkan jawaban didominasi siswa 

tertentu yang memang mempunyai prestasi di atas rata-rata sedang siswa 

di bawah rata-rata terlihat kurang antuasias, 2) siswa belum menggunakan 

waktu secara aktif dan efisien dalam pemahaman tugas, 3) rasa 

kekeluargaan masih rendah yaitu siswa yang pandai kurang akrab dalam 

memberikan penjelasan kepada siswa yang belum paham, 4) kekompakan 

siswa dalam tim masih begitu rendah. Selain itu peneliti juga mengadakan 

diskusi lanjut dengan teman observer dan ditemukan data adanya sedikit 

peningkatan aktivitas yang positif dari siswa, suasana pembelajaran 

penyenangkan bagi siswa, dan prestasi belajar siswa sedikit ada 

peningkatan. Kegiatan guru setelah proses pembelajaran: 1) mencermati 

hasil pembelajaran dan mengkaji sejauh mana kompetensi sudah dikuasai 

oleh siswa, dan 2) menindaklanjuti hasil refleksi yang berupa 

pembelajaran remidi bagi siswa yang belum tuntas dan pengayaan bagi 

siswa yang sudah tuntas. 

Dari hasil pengamatan dan diskusi lanjutan maka peneliti 

mengambil keputusan untuk melanjutkan ke siklus II dengan memperbaiki 

kekurangan yang ditemukan pada silus I. 

3. Siklus II, meliputi 4 tahap, yaitu: 

a. Perencanaan ulang 

Identifikasi masalah dalam siklus II sama dengan siklus I, 

sedangkan intervensi pada siklus II merupakan penyempurnaan intervensi 

siklus I, yaitu siswa melakukan diskusi kelompok. Adapun kegiatan yang 

dilakukan sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana atau model pembelajaran dengan membuat 

skenario pembelajaran dengan teknik STAD (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Lampiran 1.c) 

2) Membuat lembar obsevasi 

3) Membuat lembar kerja siswa 
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4) Membuat alat evaluasi 

5) Menyediakan alat dan bahan untuk pelaksanaan 

b. Pelaksanaan Tindakan 

c. Observasi (observing) 

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara 

kolaboratif dengan guru mitra dengan instrument observasi guru mitra 

terhadap guru dan observasi guru mitra terhadap siswa. 

d. Refleksi 

Dari langkah observasi akan diperoleh data yang bervariasi. 

Tindakan dikatakan berhasil jika analisis data menunjukkan ketercapaian 

indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam tujuan penelitian. Hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran diperoleh peningkatan aktivitas 

sebagai berikut: 1) Keaktifan siswa berdiskusi meningkat, 2) Siswa sangat 

antusias dalam proses pembelajaran terlihat dari partisipasi siswa ketika 

memberi tanggapan kepada teman lain yang belum paham, 3) Rasa 

kekeluargaan menunjukkan peningkatan, 4) Prestasi belajar siswa 

meningkat. Kegiatan guru setelah proses pembelajaran adalah: 1) 

mencermati hasil pembelajaran dan mengkaji sejauh mana kompetensi 

sudah dikuasai oleh siswa, 2) menindaklanjuti hasil refleksi yang berupa 

pembelajaran remidi bagi siswa yang belum tuntas dan pengayaan bagi 

siswa yang sudah tuntas. 

Dari hasil pengamatan dan diskusi dengan teman observer apa ada 

hubungannya keaktifan dengan hasil belajar namun belum signifikan 

sehingga peneliti melanjutkan ke siklus III dengan memperbaiki 

kekurangan yang ditemukan dalam proses pembelajaran siklus II. 

4. Siklus III meliputi 4 tahap yaitu: 

a. Perencanaan ulang 

Identifikasi masalah dalam siklus III sama dengan siklus II, sedang 

intervensi pada siklus III merupakan penyempurnaan intervensi siklus II, 

yaitu siswa secara kelompok memahami materi pelajaran dibimbing oleh 
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teman yang dianggap telah paham menguasai tugas kelompok. Adapun 

kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Penyusunan rencana atau model pembelajaran dengan membuat 

skenario pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif teknik STAD 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada lampiran 1.d) 

2. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

3. Menyusun LKS 

4. Menyusun soal-soal ulangan 

5. Penyusunan alat-alat evaluas tindakan berupa: instrument observasi 

proses pembelajaran pada anak dan observasi pada guru. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implikasi dari rencana pembelajaran 

siklus III yaitu: 

1) Guru menjelaskan langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif 

teknik STAD 

2) Membagi tugas kelompok 

3) Siswa diminta untuk mencermati tugas kelompok 

4) Kemudian berdiskusi bersama kelompok 

5) Siswa dalam kelompok yang telah memahami tugas menjelaskan 

kepada teman lain yang belum paham 

6) Siswa yang betul-betul memahami materi menjelaskan kepada teman 

di depan kelas sehingga anak benar-benar paham mengenai materi 

pembelajaran 

7) Guru memberikan ulangan secara individu 

8) Pemberian nilai 

c. Observasi 

Pengamatan pelakanaan pembelajaran dilakukan secara kolaboratif 

dengan guru mitra dengan menggunakan instrument observasi guru mitra 

terhadap guru mitra terhadap gurui dan observasi guru mitra terhadap 

siswa. Hal-hal yang diamati keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

dengan teknik STAD dan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 
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Cara penggunaan instrument dan pengumpulan data: 

1) Data tentang aktifitas belajar IPS siswa dan data tentang kondisi 

proses pembelajaran dari lembar observasi guru mitra terhadap guru 

2) Data tentang hasil belajar siswa diperoleh dari hasil ulangan siswa 

sebagai penentu untuk mengadakan relfeksi dan pengambilan 

keputusan 

d. Refleksi 

Dari langkah observasi akan diperoleh data tentang hasil observasi 

terhadap siswa dan observasi terhadap guru oleh guru mitra, serta dari 

hasil prestasi belajar siswa. Tindakan dikatakan berhasil jika analisis data 

menunjukkan ketercapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam 

tujuan penelitian. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan teman (guru 

mitra) diperoleh data sebagai berikut: 1) sikap aktif dalam berdiskusi yaitu 

teman yang telah paham memberi bimbingan kepada teman yang belum 

paham, 2) sikap rasa tahu siswa menunjukkan peningkatan, 3) 

menunjukkan peningkatan dalam mengemukakan pendapat, 4) rasa 

kekeluargaan meningkat, 5) serta prestasi belajar siswa meningkat dilihat 

dari hasil tes individu. 

Dengan mempertimbangkan temuan nyata selama proses 

pembelajaran serta diskusi dengan teman observer, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa suasana belajar menyenangkan dan terjadi 

peningkatan keaktifan serta prestasi belajar siswa meningkat sehingga 

penelitian tindakan kelas ini dianggap cukup dan diakhiri pada siklus III. 

 

C. Hasil Pelaksanaan 

Sebelum tindakan pelaksanaan, dilakukan observasi dokumen hasil belajar 

siswa dan proses pembelajaran. Hasil observasi merupakan informasi awal hasil 

belajar siswa dan kondisi proses pembelajaran. Dari hasil belajar siswa kelas V 

SD Negeri 03 Lalung Karanganyar diperoleh rata-rata keaktifan siswa 60,2 dan 

rata-rata prestasi belajar siswa rendah. Dari hasil tersebut perlu adanya upaya 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 58 

Tabel 2. Prestasi Belajar Siswa  

Pra Tindakan 

No Interval Frekuensi Presentasi Kategori 

1 81-100 - - Baik sekali 

2 71-80 - - Baik  

3 61-70 4 18% Sedang  

4 51-60 12 55% Kurang  

5 0-50 6 27% Kurang sekali 

 Jumlah 22 100%  

 

1. Siklus I 

Tindakan siklus I dilaksanakan 1 minggu.  

Adapun tahapan sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan proses pembelajaran 

IPS yang dilaksanakan di kelas V untuk mengetahui perubahan model 

pembelajaran yang dipilih ole hguru keaktifan siswa dan mencatat hasil 

ulangan formatif mata pelajaran IPS dari daftar nilai. 

Dan kesemua itu sebagai data awal bahwa siswa kelas V sebanyak 22 

anak sebagian mendapat nilai rendah. Peneliti mengadakan konsultasi 

denan kepala sekolah dan guru mitra yaitu dengan melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif. Langkah 

selanjutnya memilih materi. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Dalam tahap ini guru menggunakan pembelajaran kooperatif teknik 

STAD. Adapun kegiatan yang dilakukan guru selama tatap muka sebagai 

berikut: 

1) Pendahuluan 

Pada tahap ini guru mengadakan appersepsi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan disampaikan. 
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2) Kegiatan inti 

Guru membimbing membentuk kelompok dan memberikan tugas pada 

masing-masing kelompok. Menjelaskan teknik mengerjakan dengan 

teknik STAD. 

3) Penutup 

Guru membimbing untuk membuat kesimpulan, dengan menyuruh 

siswa yang telah menguasai materi menjelaskan kepada siswa. Tugas 

guru menyempurnakan dari presentasi anak. 

c. Observasi 

Dalam tahap ini peneliti secara kolaboratif melaksanakan 

pemantauan terhadap pelaksanaan proses belajar-mengajar dengan 

menggunakan pembelajaran koopertif. 

Dalam observasi ini untuk memperoleh data kesesuaian 

pelaksanaan penggunaan pembelajaran kooperatif dengan rencana 

pembelajaran yang telah disusun, untuk mengetahui seberapa besar 

pembelajaran kooperatif yang dilaksanakan menghasilkan perubahan pada 

hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 03 Lalung. Oleh karena itu 

pengamatan tidak hanya ditujukan pada keaktifan siswa dalam proses 

belajar. Namun juga aspek tindakan guiru dalam melaksanakan 

pembelajaran termasuk suasana kelas pada setiap pertemuan. 

d. Refleksi 

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan 

dianalisis. Selama proses pelaksanaan tindakan, materi IPS yang telah 

diajarkan menunjukkan perkembangan prestasi belajar IPS siswa terlihat 

dengan adanya peningkatan prosentase siswa yang memperoleh nilai padai 

Siklus I.  

Tabel 3. Prestasi Belajar Siswa  

Siklus I  

No Interval Frekuensi Presentasi Kategori 

1 81-100 1 4% Baik sekali 
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No Interval Frekuensi Presentasi Kategori 

2 71-80 6 27% Baik 

3 61-70 12 55% Sedang 

4 51-60 3 14% Kurang 

5 0-50 - - Kurang sekali 

 Jumlah 22 100%  

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa siswa yang memperoleh nilai 

kategori kurang: 14%, sedang: 55%, baik: 27%, dan baik sekali: 4%. Jika 

digambar grafik lihat Gambar 5. 

Gambar 5. Hasil Penilaian Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Siklus II 

Tindakan Siklus II dilaksanakan 1 minggu setelah Siklus I. Adapun 

tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi: 

a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil observasi dan prestasi belajar pada siklus I maka 

pada siklus II ini akan dilaksanakan model pembelajaran kooperatif untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Dalam tahap ini guru menggunakan pembelajaran kooperatif teknik 

STAD, yaitu dengan membentuk kelompok kecil dalam memecahkan 

suatu masalah. Adapun tahapannya sebagai berikut: 
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1) Pendahuluan 

Guru melakukan appersepsi menanyakan materi pada Siklus I dan 

dilanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan inti 

Siswa membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari 4-5 

orang dibimbing guru dengan kelompok yang heterogen. Masing-

masing kelompok berdiskusi untuk memecahkan permasalahan. 

Dipimpin oleh siwa yang telah menguasai materi. Pemantapan materi 

oleh siswa yang menguasai materi pelajaran menjelaskan kepada 

teman dengan bimbingan guru. 

3) Penutup  

Guru memberikan soal kuis. 

c. Observasi 

Guru dan observer melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif teknik STAD. 

d. Refleksi 

Hasil analisis dan diskusi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dari 

analisis tes pada Siklus II diketahui bahwa nilai prestasi belajar siswa 

diperoleh. 

 

Tabel 4. Prestasi Belajar Siswa  

Siklus II 

No Interval Frekuensi Presentasi Kategori 

1 81-100 3 14% Baik sekali 

2 71-80 10 45% Baik 

3 61-70 7 32% Sedang 

4 51-60 6 9% Kurang 

5 0-50 - - Kurang sekali 

 Jumlah 22 100%  
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa siswa yang memperoleh nilai 

kategori kurang: 9%, sedang: 32%, baik: 45%, dan baik sekali: 14%. Jika 

digambar grafik lihat Gambar 6. 

 

Gambar 6. Hasil Penilaian Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Siklus III 

Tindakan siklus III dilaksanakan 2 minggui setelah siklus II. Adapun 

kegiatan yang dilakukan meliputi: 

a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil prestasi siswa pada siklus II, 

maka pada siklus III tetap akan melaksanakan model pembelajaran 

kooperatif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Dalam tahap ini guru menggunakan pembelajaran kooperatif teknik 

STAD. Adapun tahapannya sebagai berikut: 

1) Pendahuluan 

Guru melakukan appersepsi menanyakan materi yang telah diberikan 

pada Siklus II dan dilanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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2) Kegiatan inti 

Siswa membentuk kelompok kecil yang anggotanya heterogen untuk 

berdiskusi memecahkan suatu masalah. Siswa yang telah menguasai 

materi memberikan penjelasan kepada teman yang lain yang belum 

paham. Presentasi dilakukan oleh anak yang benar-benar telah 

menguasai materi menjelaskan kepada teman di depan kelas. 

3) Penutup 

Guru memberikan pemantapan mengenai materi dan dilanjutkan 

pemberian evaluasi.  

c. Observasi 

Observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan model 

kooperatif. 

d. Refleksi 

Hasil analisis dan diskusi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dari 

analisis data pada Siklus III diketahui bahwa nilai prestasi belajar siswa 

diperoleh. 

 

Tabel 5. Prestasi Belajar Siswa  

Siklus III 

No Interval Frekuensi Presentasi Kategori 

1 81-100 5 23% Baik sekali 

2 71-80 17 77% Baik 

3 61-70 - - Sedang 

4 51-60 - - Kurang 

5 0-50 - - Kurang sekali 

 Jumlah 22 100%  

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa siswa yang memperoleh nilai 

kategori baik: 77%, dan baik sekali: 23%. Jika digambar grafik lihat 

Gambar 7. 
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Gambar 7. Hasil Penilaian Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari deskripsi data pada tabel di atas dapat penulis paparkan sebagai 

berikut: 

1. Hasil observasi yang dilakukan guru mitra terhadap guru IPS menunjukkan 

adanya peningkatan dari pratindakan (7,0), dari siklus I (7,3), dari siklus II 

sebesar (7,5), dari siklus III sebesar (7,7). 

2. Hasil penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru mitra terhadap 

siswa menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dari pra tindakan (60,2), 

dari siklus I (62,4), dari siklus II sebesar (67,1), dari siklus III sebesar (73,2). 

3. Hasil prestasi belajar siswa yang diperoleh setelah proses pembelajaran 

menunjukkan adanya peningkatan dari pra tindakan dengan rata-rata nilai 

sebesar 66,1 siswa yang tuntas ada 16 anak, yang belum tuntas 6 anak, dengan 

prosentasi ketuntasan 73%. Pada siklus I diperoleh rata-rata nilai sebesar 69,5 

siswa, yang tuntas 19 anak, yang belum tuntas 3 anak dengan prosentase 

ketuntasan 86%. Pada siklus II dengan rata-rata nilai sebesar 73,4 siswa yang 

tuntas 20 anak, yang belum tuntas ada 9 dengan prosentase ketuntasan 91%. 

Sedangkan pada siklus III dengan rata-rata nilai sebesar 80,1. Siswa yang 

tuntas 22 anak, yang belum tuntas 0 dengan prosentase ketuntasan 100%. 

Dari paparan hasil temuan studi selama mengadakan penelitian maka dapat 

ditulis hasil penelitian sebagai berikut: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0-50 51-60 61-70 71-8 81-100

P
R

O
SE

N
T

A
SE

 

INTERVAL NILAI 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 65 

Pembelajaran kooperatif teknik STAD dapat meningkatkan keaktifan 

belajar IPS siswa dan prestasi pelajaran IPs siswa kelas 5 SDN 03 Lalung 

Karanganyar. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian proses pembelajaran yang 

mengalami peningkatan dari pratindakan, siklus I, siklus II, serta siklus III. 

Suasana pembelajaran IPS lebih kondusif disbanding sebelum dilakukan tindakan. 

Hal ini dirasakan baik oleh siswa maupun guru yang dipantau dari hasil observasi 

oleh guru mitra. 

Suasana pembelajaran lebih menyenangkan, siswa lebih aktif, melatih 

keberanian mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain serta 

terlatihnya hubungan rasa kekeluargaan. Selain itu perubahan perilaku siswa 

terlihat pada persiapan yang lebih matang pada saat ulangan harian. Pengaruh 

positif yang ditimbulkan dari penerapan pendekatan pembelajaran kooperatif 

terhadap pencapaian hasil prestasi belajar siswa. 

Dengan demikian pendekatan kooperatif teknik STAD dapat digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran IPS pada khususnya dan pelajaran lain pada 

umumnya. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

tiga siklus dengan penerapan model pembelajaraan koperatif dalam pembelajaran 

IPS pada siswa kelas V SD Negeri 03 Lalung Karanganyar dapat diketahui 

bahwa: 

1. Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran IPS dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang 

sebelum tindakan prosentasi pencapaian nilai menunjukkan peningkatan dari 

pratindakan nilai rata-rata sebesar 66,1 dan pada pasca tindakan sampai 

Siklus III sebesar 80,1. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif sangat 

relevan digunakan oleh guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini terbukti pendekatan pembelajaran kooperatif 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Sehubungan dengan penelitian ini 

maka dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Memberikan petunjuk perlunya guru menggunakan pendekatan kooperatif 

sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar IPS khususnya dan 

pelajaran lain pada umumnya. 

2. Menunjukkan pentingnya menggunakan metode pengajaran yang bervariasi 

dan inovatif, salah satunya adalah pendekatan kooperatif teknik STAD, yang 

sudah terbukti dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 

akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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C. Saran 

Sesuai dengan simpulan hasil penelitian tersebut, maka dapat disampaikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk Guru Sekolah Dasar 

Sebaiknya guru meningkatkan kompetensi professional dengan mendesain 

proses pembelajaran secara inovatif, sehingga pembelajaran lebih kondusif 

dan upresertatif, sehingga siswa tidak merasakan bosan dalam proses 

pembelajaran yang pada akhirnya prestasi belajar siswa meningkat. 

2. Untuk Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah hendaknya lebih meningkatkan pengawasan kepada guru 

kelas dalam menentukan strategi pembelajaran terutama dalam memilih 

metode pengajaran yang tepat sesuai dengan materi bahan ajar agar proses 

pembelajaran efisien dan efektif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

3. Untuk siswa 

Siswa harus lebih meningkatkan keaktifan dan keberanian mengemukakan 

pendapat dalam proses pembelajaran untuk menambah wawasan dan prestasi 

belajar meningkat. 

4. Untuk Peneliti lanjut 

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penelitian ini perlu diupayakan adanya 

penelitian lain dengan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan pendekatan 

kooperatif. Teknik SD dalam meningkatkan prestasi belajar yang tercakup 

dalam penelitian ini guna memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 
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Lampiran : 1.a  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PRATINDAKAN 

 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : V / II 

Waktu    : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

II. Kompetensi Dasar 

2.1 Mendiskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan 

Belanda dan Jepang 

III. Indikator 

2.1.3 Menceritakan perjuangan para tokoh daerah dalam upaya mengusir 

penjajahan Belanda 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda 

2. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh daerah dalam upaya mengusir 

penjajahan Belanda sebelum Kebangkitan Nasional 

V. Materi Pembelajaran 

Perjuangan mengusir penjajah Belanda sebelum Kebangkitan Nasional. 

VI. Sumber, Media dan Metode Pembelajaran 

1. Sumber belajar : Buku IPS terpadu kelas 5 Erlangga, Tim Bina  

  Karya Guru hal: 111-121 

2. Media  : Peta, gambar, tokoh sebelum kebangkitan nasional 

3. Metode  : Pembelajaran kooperatif 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 
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Appersepsi : mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

  Apakah tujuan utama Belanda datang ke Indonesia? 

Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan inti 

Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok  

Guru memberikan tugas pada masing-masing kelompok 

Murid berdiskusi bersama anggota kelompok 

Guru membimbing kelompok 

Setiap kelompok melaporkan hasil 

Guru membimbing diskusi 

Pemantapan materi pembelajaran 

3. Kegiatan penutup 

Guru memberikan kuis secara individu 

Siswa mengerjakan tugas 

Pembahasan soal 

Penilaian 

 

VIII. Penilaian  

Jenis tes   : Individu 

Teknik tes  : Tertulis 

Bentuk tes  : Isian singkat 

 

  

 

 Mengetahui  Lalung, 20 Maret 2009 

 Kepala Sekolah  Guru Kelas 

 

 

 Sri Muji Rahayu  Sukarni 
 NIP. 130375893 NIP. 132243921 
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Lampiran : 1.b   

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 

 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester  : V / II 

Waktu    : 2 x 30 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

II. Kompetensi Dasar 

2.1 Mendiskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pad masa penjajahan 

Belanda dan Jepang 

III. Indikator 

2.1.5 Menceritakan sebab dan akibat pengerahan tenaga Romusha oleh 

Jepang terhadap penduduk Indonesia 

2.1.6 Menceritakan perjuangan para tokoh daerah dalam mengusir 

penjajahan Jepang 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan sebab dan akibat pengerahan tenaga Romusha 

oleh Jepang terhadap pendudukan Indonesia 

2. Siswa dapat menyebutkan perjuangan para tokoh daerah dalam mengusir 

penjajahan Jepang 

V. Materi Pembelajaran 

1. Akibat pengerahan tenaga Romusha oleh Jepang terhadap Penduduk 

Indonesia  

2. Perlawanan rakyat terhadap Jepang 

VI. Sumber, Metode dan Media Pembelajaran 

1. Sumber belajar : Buku IPS terpadu kelas 5 Penerbit Erlangga 
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  Tim Bina Karya Guru, halaman 143-151 

2. Metode  : Ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas 

3. Media  : Peta, gambar pahlawan 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Tahapan 

Pembelajaran Guru Siswa 
Waktu 

Kegiatan awal - Appersepsi: mengajukan 

pertanyaan. 

Apa tujuan kedatangan 

tentara Jepang di 

Indonesia? 

Bagaimana cara Jepang 

memikat hati rakyat 

Indonesia? 

- Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

- Menjawab pertanyaan 

dari guru 

 

 

 

 

 

 

- Menyiapkan buku 

pelajaran 

 

10 menit 

Kegiatan Inti - Membimbing anak 

membentuk kelompok 

- Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran 

kooperatif teknik STAD 

- Memberikan tugas pada 

masing-masing 

kelompok 

- Membimbing diskusi 

 

 

- Pemantapan materi 

- Anak membentuk 

kelompok diskusi 

- Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

- Mendiskusikan tugas 

yang diberikan guru 

 

- Jika mengalami 

kesulitan bertanya pada 

guru 

- Melaporkan hasil yang 

40 menit 
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sudah menguasai 

memberikan penjelasan 

kepada teman 

 

Kegiatan penutup - Mengadakan tes secara 

individu 

- Pembahasan tes dan 

penilaian 

 

- Mengerjakan soal tes 

 

- Menerima hasil 

20 menit 

 

VIII. Penilaian 

Jenis tes   : Tes proses belajar 

     Tes individu 

Teknik tes  : Tertulis 

Bentuk tes  : Isian singkat 

 

 

 
 Mengetahui  Lalung, 23 Maret 2009 

 Kepala Sekolah  Guru Kelas 

 

 

 

 Sri Muji Rahayu  Sukarni 
 NIP. 130375893 NIP. 132243921 
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Lampiran : 1.c   

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester  : V / II 

Waktu    : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

II. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

III. Indikator 

2.2.3 Mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan 

2.2.4 Mengembangkan sikap menghargai jasa para tokoh dalam 

mempersiapkan kemerdekaan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan tokoh pejuang dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

2. Siswa dapat menyebutkan peranan tokoh pejuang dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

3. Siswa dapat menyebutkan contoh cara menghargai jasa tokoh pejuang 

dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

V. Materi Pelajaran 

Peranan tokoh-tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

VI. Sumber, Metode dan Media Pembelajaran 

1. Sumber belajar : buku IPS terpadu kelas 5 penerbit Erlangga 

  Tim Bina Karya Guru, hal : 161-165 
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2. Metode  : Pembelajaran kooperatif 

3. Media  : Gambar pahlawan kemerdekaan, peta 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan  Tahapan 

Pembelajaran Guru Siswa  
Waktu 

Kegiatan awal - Apersepsi: mengajukan 

pertanyaan. 

Apakah BPUPKI itu?  

Siapakah yang 

membentuknya? 

- Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

- Menjawab 

pertanyaan guru 

 

 

 

- Mempersiapkan 

buku pelajaran 

10 menit 

Kegiatan inti - Membimbing 

membentuk kelompok 

- Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran 

kooperatif teknik STAD 

 

 

 

- Memberikan 

kesempatan pada siswa 

untuk mencermati tugas 

- Membimbing diskusi 

 

 

 

 

 

- Membentuk 

kelompok diskusi 

- Mendengarkan 

penjelasan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

kooperatif teknik 

STAD. 

- Mencermati tugas 

dalam kelompok 

 

- Mengajukan 

pertanyaan jika 

mengalami 

kesulitan 

Melaporkan hasil 

kelompok  

40 menit 
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- Pemantapan materi 

pelajaran 

- Siswa yang 

menguasai materi 

menjelaskan 

kepada teman 

Kegiatan penutup - Mengadakan tes 

individu 

- Pembahasan soal dan 

penilaian 

- Mengerjakan soal 

tes 

- Menerima hasil 

20 menit 

 

VIII. Penilaian 

1. Proses Pembelajaran 

2. Akhir pembelajaran 

1. Jenis tes   : tes individu 

2. Teknik tes : tertulis 

3. Bentuk tes : isian singkat 

 

 

 

 

 Mengetahui  Lalung, 30 Maret 2009 

 Kepala Sekolah  Guru Kelas 

 

 

 Sri Muji Rahayu  Sukarni 
 NIP. 130375893  NIP. 132243921 
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Lampiran : 1.d   

 

RENCANA PELAKANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : V / II 

Waktu   : 2 x 30 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

 

III. Indikator 

2.3.4 Mengembangkan sikap menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh perjuangan yang terlibat dalam 

proses kemerdekaan 

2. Siswa dapat menyebutkan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

3. Siswa dapat memberikan contoh cara menghargai jasa tokoh pejuang 

dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

 

V. Materi Pokok 

Peristiwa proklamasi dan peranan tokoh-tokohnya. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 79 

VI. Sumber Belajar, Media dan  Metode Pembelajaran 

Sumber belajar  : buku IPS terpadu kelas V Erlangga, Tim Bina 

Karya Guru. Hal 157-167. 

Media  : Peta, gambar tokoh kemerdekaan 

Metode  : Pembelajaran kooperatif 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Tahapan 

Pembelajaran Guru Siswa 
Waktu 

Kegiatan awal - Apersepsi: mengajukan 

pertanyaan: 

Sebutkan tokoh-tokoh 

dalam persiapan 

kemerdekaan! 

- Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

- Menjawab pertanyaan 

guru 

 

 

 

- Memperhatikan 

penjelasan guru, 

mempersiapkan buku 

pelajaran 

10 menit 

Kegiatan inti - Membimbing membentuk 

kelompok 

- Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran 

kooperatif teknik STAD 

 

 

- Memberikan kesemaptan 

pada siswa untuk 

mencermati tugas 

- Membimbing diskusi 

 

- Membentuk kelompok 

diskusi 

- Memperhatikan 

penjelasan langkah-

langkah pembelajaran 

kooperatif teknik STAD 

 

- Mencermati tugas dalam 

kelompok 

 

- Bertanya jika menemui 

kesulitan 

40 menit 
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- Pemantapan materi 

pelajaran 

- Siswa yang menguasai 

materi penjelasan 

kepada teman 

Kegiatan akhir - Mengadakan tes individu 

- Pembahasan soal penilaian 

- Mengerjakan soal tes 

- Menerima hasil 

20 menit 

 

VII.  Penilaian 

1. Proses Pembelajaran 

2. Akhir Pembelajaran 

a. Jenis tes : tes individu 

b. Teknis tes : tertulis 

c. Bentuk tes : esai 

 

 

 

 

 

 Mengetahui  Lalung,  13 April 2009 

 Kepala Sekolah  Guru Kelas 

 

 

 

 Sri Muji Rahayu Sukarni 
 NIP. 130 375 893 NIP. 132 243 921 
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Lampiran : 2.a   

Observasi Terhadap Siswa Pada  

Pratindakan 

Nama : Sukarni 
Observer : Sukadi 
Materi : Perjuangan Mengusir Penjajahan Belanda Sebelum 

Kebangkitan Nasional 
Kelas / Semester : V / II 
 

Aspek yang Dinilai 

No Nama Siswa Keberanian 
mengemukakan 

pendapat 
Keaktifan 

Menghargai 
pendapat 

teman 

Kerjasama 
anak 

Rata-
rata 

1 Arif Amirudin 55 55 50 60 55 
2 Andhi Kadiro Nugroho S. 60 60 63 65 62 
3 Agus Andriyanto 70 60 60 70 65 
4 Agnesia Putri Utami 60 55 60 65 60 
5 Bagus Yulianto 65 60 55 60 60 
6 Clara Evitasari Putri 61 60 60 63 61 
7 Diah Putri Wijayanti 62 60 60 58 60 
8 Fiki Rahmawati 60 55 50 55 55 
9 Irsyad Hidayah 75 75 70 72 73 
10 Ismiatun 60 55 60 61 59 
11 Novia Dian Andarwati 60 60 60 60 60 
12 Nur Fibrianto 60 60 60 60 60 
13 Putri Wulandari 55 55 60 50 55 
14 Risma Dwi Wulandari 60 60 60 60 60 
15 Randika Oktavianus 55 55 55 55 55 
16 Rima Isnaini Hidayah 58 57 65 60 60 
17 Siti Nurjanah 63 55 57 65 60 
18 Sulis Setyoningsih 71 73 70 70 71 
19 Veronika W 60 60 60 60 60 
20 Karisma Diyah Ayu 72 75 70 71 72 
21 Edi Setyawan 50 50 55 51 51 
22 Wiranto Bayu Wicaksono 53 50 55 50 52 
 Rata-rata     60,2 

 
Lalung, 20 Maret 2009 

Guru Mitra 
 

 
Sukadi 

NIP. 130493297 

Keterangan: 
Skala kurang  : 50 – 60  
          Sedang : 61 – 70  
          Baik  : 71 – 80  
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Lampiran : 2.b   

Observasi Terhadap Siswa Pada  

Siklus I 

Nama : Sukarni 
Observer : Sukadi 
Materi : Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang 
Kelas / Semester : V / II 
 

Aspek yang Dinilai 

No Nama Siswa Keberanian 
mengemukakan 

pendapat 
Keaktifan 

Menghargai 
pendapat 

teman 

Kerjasama 
anak 

Rata-
rata 

1 Arif Amirudin 60 63 60 65 62 
2 Andhi Kadiro Nugroho S. 65 70 60 65 65 
3 Agus Andriyanto 70 70 70 70 70 
4 Agnesia Putri Utami 60 58 60 66 61 
5 Bagus Yulianto 65 60 59 60 61 
6 Clara Evitasari Putri 63 60 60 65 62 
7 Diah Putri Wijayanti 63 61 61 59 61 
8 Fiki Rahmawati 61 60 54 57 58 
9 Irsyad Hidayah 76 76 71 73 74 
10 Ismiatun 61 56 60 63 60 
11 Novia Dian Andarwati 61 60 60 63 61 
12 Nur Fibrianto 62 60 60 62 61 
13 Putri Wulandari 60 58 60 54 58 
14 Risma Dwi Wulandari 62 61 60 61 61 
15 Randika Oktavianus 60 60 60 60 60 
16 Rima Isnaini Hidayah 60 60 64 60 61 
17 Siti Nurjanah 65 56 58 65 61 
18 Sulis Setyoningsih 73 75 72 72 73 
19 Veronika W 61 61 61 61 61 
20 Karisma Diyah Ayu 75 73 72 72 73 
21 Edi Setyawan 60 54 54 52 55 
22 Wiranto Bayu Wicaksono 55 54 55 56 55 
 Rata-rata     62,4 

 
Lalung, 23 Maret 2009 

Guru Mitra 

 
 

Sukadi 
NIP. 130493297 

Keterangan: 
Skala kurang  : 50 – 60  
          Sedang : 61 – 70  
          Baik  : 71 – 80  
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Lampiran : 2.c   

Observasi Terhadap Siswa Pada  

Siklus II 

Nama : Sukarni 
Observer : Sukadi 
Materi : Peranan Tokoh-Tokoh dalam Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia 
Kelas / Semester : V / II 
 

Aspek yang Dinilai 

No Nama Siswa Keberanian 
mengemukakan 

pendapat 
Keaktifan 

Menghargai 
pendapat 

teman 

Kerjasama 
anak 

Rata-
rata 

1 Arif Amirudin 70 80 70 80 75 
2 Andhi Kadiro Nugroho S. 70 70 62 70 68 
3 Agus Andriyanto 71 72 70 71 71 
4 Agnesia Putri Utami 65 68 67 68 67 
5 Bagus Yulianto 67 70 60 63 65 
6 Clara Evitasari Putri 70 65 60 69 66 
7 Diah Putri Wijayanti 65 65 65 65 6 
8 Fiki Rahmawati 63 65 60 64 63 
9 Irsyad Hidayah 80 78 73 77 77 
10 Ismiatun 65 60 63 68 64 
11 Novia Dian Andarwati 70 70 62 70 68 
12 Nur Fibrianto 70 70 62 70 68 
13 Putri Wulandari 70 70 63 65 67 
14 Risma Dwi Wulandari 70 66 64 68 67 
15 Randika Oktavianus 65 65 61 65 64 
16 Rima Isnaini Hidayah 65 65 65 61 64 
17 Siti Nurjanah 66 60 64 66 64 
18 Sulis Setyoningsih 75 77 73 75 75 
19 Veronika W 66 65 65 68 66 
20 Karisma Diyah Ayu 78 75 73 74 75 
21 Edi Setyawan 62 58 56 56 58 
22 Wiranto Bayu Wicaksono 60 60 60 60 60 
 Rata-rata     67,1 

 
Lalung, 30 Maret 2009 

Guru Mitra 
 

 
Sukadi 

NIP. 130493297 

Keterangan: 
Skala kurang  : 50 – 60  
          Sedang : 61 – 70  
          Baik  : 71 – 80  
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Lampiran : 2.d   

Observasi Terhadap Siswa Pada  

Siklus III 

Nama : Sukarni 
Observer : Sukadi 
Materi : Peristiwa Proklamasi dan Peranan Tokoh-tokohnya 
Kelas / Semester : V / II 
 

Aspek yang Dinilai 

No Nama Siswa Keberanian 
mengemukakan 

pendapat 
Keaktifan 

Menghargai 
pendapat 

teman 

Kerjasama 
anak 

Rata-
rata 

1 Arif Amirudin 82 85 80 85 83 
2 Andhi Kadiro Nugroho S. 70 75 70 73 72 
3 Agus Andriyanto 74 80 70 80 76 
4 Agnesia Putri Utami 71 75 70 72 72 
5 Bagus Yulianto 70 70 70 70 70 
6 Clara Evitasari Putri 70 75 65 70 70 
7 Diah Putri Wijayanti 71 75 70 72 72 
8 Fiki Rahmawati 70 70 70 70 70 
9 Irsyad Hidayah 83 86 81 86 84 
10 Ismiatun 70 72 70 72 71 
11 Novia Dian Andarwati 73 80 71 80 76 
12 Nur Fibrianto 72 75 70 71 72 
13 Putri Wulandari 70 80 70 80 75 
14 Risma Dwi Wulandari 70 70 70 70 70 
15 Randika Oktavianus 70 75 70 73 72 
16 Rima Isnaini Hidayah 70 75 65 70 70 
17 Siti Nurjanah 70 70 70 70 70 
18 Sulis Setyoningsih 83 85 75 85 82 
19 Veronika W 71 75 70 72 72 
20 Karisma Diyah Ayu 80 90 80 90 85 
21 Edi Setyawan 61 65 61 61 62 
22 Wiranto Bayu Wicaksono 63 70 62 65 65 
 Rata-rata     73,2 

 

Lalung, 13 April 2009 
Guru Mitra 

 

 
Sukadi 

NIP. 130493297 

Keterangan: 
Skala kurang  : 50 – 60  
          Sedang : 61 – 70  
          Baik  : 71 – 80  
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Lampiran : 3.a   

OBSERVASI TERHADAP GURU 
Pratindakan 

Nama    : Sukarni 
Observer   : Sukadi 
Kelas / Semester  : V / II 

Skor 
No Aspek yang Dinilai 

Kurang Sedang Baik Baik 
Sekali 

A. Pra Pembelajaran   6  
1. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran   6  
2. Memeriksa kesiapan siswa     
B. Membuka Pembelajaran     
3. Melakukan kegiatan apersepsi    8 
4. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan rencana kegiatan    8 
C. Kegiatan Pembelajaran     
5. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran    8 
6. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan   6  
7. Menguasai kelas   6  
8. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif 
   8 

9. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah 
dialokasikan 

   8 

10. Menghasilkan pesan yang menarik    8 
11. Menggunakan media secara efektif dan efisien     8 
12. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    8 
13. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran    8 
14. Merespon positif partisipasi siswa   6  
15. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa dan sumber 

belajar 
   8 

16. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa   6  
D. Penutup     
17. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melihatkan siswa   6  
18. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa   6  
19. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan   6  
20. Melaksanakan tindak lanjut   6  

Rata-rata : 7,00 
 

Lalung, 20 Maret 2009 
Guru Mitra 

 

 
Sukadi 

NIP. 130493297 

Keterangan: 
2 : kurang 
4  : sedang 
6  : baik 
8 : baik sekali 
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Lampiran : 3.b   

OBSERVASI TERHADAP GURU 
Siklus I 

Nama    : Sukarni 
Observer   : Sukadi 
Kelas / Semester  : V / II 

Skor 
No Aspek yang Dinilai 

Kurang Sedang Baik Baik 
Sekali 

A. Pra Pembelajaran     
1. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran    8 
2. Memeriksa kesiapan siswa   6  
B. Membuka Pembelajaran     
3. Melakukan kegiatan apersepsi    8 
4. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan rencana 

kegiatan 
   8 

C. Kegiatan Pembelajaran     
5. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran    8 
6. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan   6  
7. Menguasai kelas   6  
8. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif 
   8 

9. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 
telah dialokasikan 

   8 

10. Menghasilkan pesan yang menarik    8 
11. Menggunakan media secara efektif dan efisien     8 
12. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    8 
13. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran    8 
14. Merespon positif partisipasi siswa    8 
15. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa dan sumber 

belajar 
   8 

16. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa   6  
D. Penutup     
17. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melihatkan siswa    8 
18. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa   6  
19. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan   6  
20. Melaksanakan tindak lanjut   6  

Rata-rata : 7,3 
 

Lalung, 23 Maret 2009 
Guru Mitra 

 

 
Sukadi 

NIP. 130493297 

Keterangan: 
2 : kurang 
4  : sedang 
6  : baik 
8 : baik sekali 
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Lampiran : 3.c   

OBSERVASI TERHADAP GURU 
Siklus II 

Nama    : Sukarni 
Observer   : Sukadi 
Kelas / Semester  : V / II 

Skor 
No Aspek yang Dinilai 

Kurang Sedang Baik Baik 
Sekali 

A. Pra Pembelajaran    8 
1. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran    8 
2. Memeriksa kesiapan siswa     
B. Membuka Pembelajaran    8 
3. Melakukan kegiatan apersepsi    8 
4. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan rencana 

kegiatan 
    

C. Kegiatan Pembelajaran     
5. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran    8 
6. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan   6  
7. Menguasai kelas    8 
8. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif 
   8 

9. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 
telah dialokasikan 

   8 

10. Menghasilkan pesan yang menarik    8 
11. Menggunakan media secara efektif dan efisien     8 
12. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    8 
13. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran    8 
14. Merespon positif partisipasi siswa   6  
15. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa dan sumber 

belajar 
   8 

16. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa   6  
D. Penutup     
17. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melihatkan siswa    8 
18. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa    8 
19. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan   6  
20. Melaksanakan tindak lanjut   6  

Rata-rata : 7,5 
 

Lalung, 30 Maret 2009 
Guru Mitra 

 

 
Sukadi 

NIP. 130493297 

Keterangan: 
2 : kurang 
4  : sedang 
6  : baik 
8 : baik sekali 
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Lampiran : 3.d   

OBSERVASI TERHADAP GURU 
Siklus III 

Nama    : Sukarni 
Observer   : Sukadi 
Kelas / Semester  : V / II 

Skor 
No Aspek yang Dinilai 

Kurang Sedang Baik Baik 
Sekali 

A. Pra Pembelajaran     
1. Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran    8 
2. Memeriksa kesiapan siswa    8 
B. Membuka Pembelajaran     
3. Melakukan kegiatan apersepsi     
4. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan rencana 

kegiatan 
    

C. Kegiatan Pembelajaran     
5. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran    8 
6. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan   6  
7. Menguasai kelas    8 
8. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif 
   8 

9. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 
telah dialokasikan 

   8 

10. Menghasilkan pesan yang menarik    8 
11. Menggunakan media secara efektif dan efisien     8 
12. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    8 
13. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran    8 
14. Merespon positif partisipasi siswa   6  
15. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, siswa dan sumber 

belajar 
   8 

16. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa    8 
D. Penutup     
17. Melakukan refleksi pembelajaran dengan melihatkan siswa    8 
18. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa    8 
19. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan   6  
20. Melaksanakan tindak lanjut    8 

Rata-rata : 7,7 
 

Lalung, 13 April 2009 
Guru Mitra 

 

 
Sukadi 

NIP. 130493297 

Keterangan: 
2 : kurang 
4  : sedang 
6  : baik 
8 : baik sekali 
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Lampiran : 4.a   

DAFTAR NILAI KELAS 5  

Pratindakan 

No Nama 
KKM 

63 
Hasil Ket 

1 Arif Amirudin  70 Tuntas 

2 Andhi Kadiro Nugroho S.  65 Tuntas 

3 Agus Andriyanto  75 Tuntas 

4 Agnesia Putri Utami  65 Tuntas 

5 Bagus Yulianto  70 Tuntas 

6 Clara Evitasari Putri  60 Belum Tuntas 

7 Diah Putri Wijayanti  70 Tuntas 

8 Fiki Rahmawati  70 Tuntas 

9 Irsyad Hidayah  75 Tuntas 

10 Ismiatun  60 Belum Tuntas 

11 Novia Dian Andarwati  65 Tuntas 

12 Nur Fibrianto  65 Tuntas 

13 Putri Wulandari  55 Belum Tuntas 

14 Risma Dwi Wulandari  70 Tuntas 

15 Randika Oktavianus  65 Tuntas 

16 Rima Isnaini Hidayah  65 Tuntas 

17 Siti Nurjanah  60 Belum Tuntas 

18 Sulis Setyoningsih  75 Tuntas 

19 Veronika W  70 Tuntas 

20 Karisma Diyah Ayu  75 Tuntas 

21 Edi Setyawan  55 Belum Tuntas 

22 Wiranto Bayu Wicaksono  55 Belum Tuntas 

 Jumlah  1455  

 Rata-rata  66,1  

 Belum tuntas   6 
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Lampiran : 4.b   

DAFTAR NILAI KELAS 5  

Siklus 1 

 

No Nama 
KKM 

63 
Hasil Ket 

1 Arif Amirudin  73 Tuntas 

2 Andhi Kadiro Nugroho S.  67 Tuntas 

3 Agus Andriyanto  80 Tuntas 

4 Agnesia Putri Utami  67 Tuntas 

5 Bagus Yulianto  73 Tuntas 

6 Clara Evitasari Putri  63 Tuntas 

7 Diah Putri Wijayanti  70 Tuntas 

8 Fiki Rahmawati  70 Tuntas 

9 Irsyad Hidayah  87 Tuntas 

10 Ismiatun  63 Tuntas 

11 Novia Dian Andarwati  67 Tuntas 

12 Nur Fibrianto  67 Tuntas 

13 Putri Wulandari  60 Belum Tuntas 

14 Risma Dwi Wulandari  70 Tuntas 

15 Randika Oktavianus  67 Tuntas 

16 Rima Isnaini Hidayah  67 Tuntas 

17 Siti Nurjanah  67 Tuntas 

18 Sulis Setyoningsih  80 Tuntas 

19 Veronika W  73 Tuntas 

20 Karisma Diyah Ayu  80 Tuntas 

21 Edi Setyawan  60 Tuntas 

22 Wiranto Bayu Wicaksono  60 Belum Tuntas 

 Rata-rata  69,5 Belum Tuntas 

 Belum tuntas   3 
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Lampiran : 4.c   

DAFTAR NILAI KELAS 5  

Siklus 2 

 

No Nama 
KKM 

63 
Hasil Ket 

1 Arif Amirudin  73 Tuntas 

2 Andhi Kadiro Nugroho S.  70 Tuntas 

3 Agus Andriyanto  93 Tuntas 

4 Agnesia Putri Utami  70 Tuntas 

5 Bagus Yulianto  80 Tuntas 

6 Clara Evitasari Putri  63 Tuntas 

7 Diah Putri Wijayanti  73 Tuntas 

8 Fiki Rahmawati  73 Tuntas 

9 Irsyad Hidayah  93 Tuntas 

10 Ismiatun  67 Tuntas 

11 Novia Dian Andarwati  67 Tuntas 

12 Nur Fibrianto  70 Tuntas 

13 Putri Wulandari  60 Belum Tuntas 

14 Risma Dwi Wulandari  73 Tuntas 

15 Randika Oktavianus  73 Tuntas 

16 Rima Isnaini Hidayah  73 Tuntas 

17 Siti Nurjanah  73 Tuntas 

18 Sulis Setyoningsih  80 Tuntas 

19 Veronika W  80 Tuntas 

20 Karisma Diyah Ayu  87 Tuntas 

21 Edi Setyawan  60 Tuntas 

22 Wiranto Bayu Wicaksono  61 Belum Tuntas 

 Rata-rata  73,4 Tuntas 

 Belum tuntas   2 
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Lampiran : 4.d   

DAFTAR NILAI KELAS 5  

Siklus 3 

 

No Nama 
KKM 

63 
Hasil Ket 

1 Arif Amirudin  80 Tuntas 

2 Andhi Kadiro Nugroho S.  73 Tuntas 

3 Agus Andriyanto  97 Tuntas 

4 Agnesia Putri Utami  73 Tuntas 

5 Bagus Yulianto  86 Tuntas 

6 Clara Evitasari Putri  73 Tuntas 

7 Diah Putri Wijayanti  80 Tuntas 

8 Fiki Rahmawati  80 Tuntas 

9 Irsyad Hidayah  97 Tuntas 

10 Ismiatun  73 Tuntas 

11 Novia Dian Andarwati  73 Tuntas 

12 Nur Fibrianto  80 Tuntas 

13 Putri Wulandari  73 Tuntas 

14 Risma Dwi Wulandari  80 Tuntas 

15 Randika Oktavianus  73 Tuntas 

16 Rima Isnaini Hidayah  80 Tuntas 

17 Siti Nurjanah  80 Tuntas 

18 Sulis Setyoningsih  93 Tuntas 

19 Veronika W  80 Tuntas 

20 Karisma Diyah Ayu  93 Tuntas 

21 Edi Setyawan  73 Tuntas 

22 Wiranto Bayu Wicaksono  73 Tuntas 

 Rata-rata  80,1 Tuntas 

 Belum tuntas   0 
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Lampiran : 5.a   

 

Lembar Kerja Siswa 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester  : V / II 

Waktu    : 2 x 35 menit 

 

Petunjuk: Diskusikan dengan anggota kelompokmu! 

 

1. Sebutkan daerah-daerah yang dikuasai Belanda! 

Jawab : ………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………. 

 

2. Sebutkan tokoh-tokoh dalam mengusir upaya mengusir penjajahan Belanda 

sebelum Kebangkitan Nasional! 

Jawab : 

No Nama Daerah Asal 
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Tes Individu 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dipimpin oleh…. 

2. Tokoh yang lahir pada tahun 1772 di Tanjung Bunga Sumatra Barat 

bernama…. 

3. Benteng Fort de Kock terdapat di…. 

4. Gambar di samping adalah tokoh daerah mengusir 

penjajahan Belanda ia bernama…. 

 

 

 

5. Siasat perang yang dilakukan Belanda terhadap wilayah kekuasaan 

Diponegoro bernama perang benteng…. 

6. Usaha pertama Belanda untuk menguasai Banjarmasin adalah dengan 

mengadakan…. 

7. Perlawanan Pangeran Antasari terjadi pada tahun 1859-1863 di….. 

8. Perlawanan rakyat terhadap Belanda di wilayah Tapanuli dipimpin oleh…. 

9. Perlawanan rakyat Aceh berlangsung pada tahun…. 

10. Perang Padri berlangsung pada tahun… 

 

Kunci Jawaban : 

1. Pattimur 

2. Imam Bonjol 

3. Bukit Tinggi 

4. Pangeran Diponegoro 

5. Stelsel 

6. Monopoli dagang 

7. Banjarmasin, Kalimantan Selatan 

8. Sisingamangaraja XII 

9. 1873-1904 

10. 1821-1827 
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Lampiran : 5.b  

 

Lembar Kerja Siswa 

 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester  : V / II 

Waktu    : 35 menit 

 

Diskusikan dengan anggota kelompokmu! 

1. Sebutkan organisasi-organisasi bentukan Jepang! 

Jawab : 

No Nama Organisasi Tahun berdiri 

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Sebutkan perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Jepang! 

Jawab : 

No Perlawanan Tahun 
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Tes Individu 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia ialah untuk…. 

2. Perlawanan rakyat Banjarmasin dipimpin oleh…. 

3. Pangeran Kusumadinata menentang pembuatan jalan raya Anyer-Panurukan 

karena ….. 

4. Perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh ….. 

5. Gerakan Tiga A dibentuk oleh…. 

6. Pada tanggal 9 Maret 1943 dibentuk sebuah organisasi bernama PUTERA, 

kepanjangan dari…. 

7. Bapak Pendidikan Nasional adalah…. 

8. Organisasi yang merintis kebangkitan perjuangan secara nasional yaitu…. 

9. Organisasi yang mula-mula dibentuk Jepang di Indonesia ialah…. 

10. Gubernur Jendral Belanda yang memerintahkan pembuatan jalan raya Anyer-

Panarukan ialah….. 

11. Hari Pendidikan Nasional kita peringati setiap tanggal…. 

12. Kerja paksa pada penjajah Jepang disebut…. 

13. Suatu bangsa jika dijajah, rakyatnya akan hidup…. 

14. Tujuan pembentukan Tentara PETA ialah untuk…. 

15. Perlawanan rakyat Tasikmalaya Jawa Barat tahun 1944 dipimpin oleh…. 

 

Kunci Jawaban: 

1. Berdagang terutama rempah-rempah  9.   Gerakan Tiga A 

2. Pangeran Antasari    10. Herman William Davendels 

3. Menyengsarakan rakyat   11.  2 Mei 

4. Ketut Gusti Jelantik    12.  Romusha 

5. Jepang      13.  Sengsara 

6. Pusat Tenaga Rakyat    14.  Mempertahankan tanah air  

7. Ki Hajar Dewantara           Indonesia bila diserang sekutu 

8. Budi Utomo     15.  KH. Zainal Mustafa 
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Lampiran : 5.c   

 

Lembar Kerja Siswa 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester  : V / II 

Waktu    : 35 menit 

 

Petunjuk: Diskusikan bersama anggota kelompokmu! 

 

1. Sebutkan tokoh pejuang beserta peranannya dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia! 

Jawab : 

No Nama Peranan 

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Berilah contoh cara mengenang jasa para pahlawan! 

Jawab : 
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Tes Individu 

 

I.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh…. 

2. Dr. Rajiman Wedyodiningrat dipilih sebagai ketua didamping dua orang ketua 

muda yaitu…. 

3. Pancasila lahir pada tanggal…. 

4. Tokoh Proklamator kemerdekaan Indonesia ialah…. dan…. 

5.   Gambar di samping salah satu pelopor perumus dasar 

negara yaitu…. 

 

 

 

 

6. Seorang tokoh pemimpin Indonesioa yang memperoleh berita bahwa Jepang 

sudah menyerah adalah…. 

7. Teks proklamasi ditulis tangan oleh Ir. Soekarno dan selanjutnya diketik 

oleh…. 

8. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai…. 

9. Mempersiapkan organisasi pemerintahan yang akan menerima kemerdekaan 

dari pemerintah Jepang adalah salah satu tugas pokok…. 

10. Seorang tokoh yang menjadi penengah antara golongan muda dan golongan 

tua dalam peristiwa Rengasdengklok adalah…. 

 

II.  Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Sebutkan tokoh perumus dasar negara! 

Jawab: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

2. Sebutkan tugas pokok PPKI! 

Jawab: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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Kunci Jawaban : 

 

1. Ir. Soekarno     6.   Sutan Syahrir 

2. R.P. Suroso dan Ichibangase   7.   Sayuti Melik 

3. 1 Juni 1945     8.   Jasa para pahlawan 

4. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta  9.   BPUPKI 

5. Prof. Dr. Mr. Supomo    10.  Ahmad Subarjo 

 

 

1. a.   Ir. Soekarno 

b. Muhammad Yamin 

c. Dr. Supomo 

2. a.  Menyelesaikan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar 

yang telah disiapkan BPUPKI 

b.  Memusyawarahkan serta memutuskan cara pelaksanaan pernyataan 

kemerdekaan Indonesia pada saatnya nanti 

 

I. 

II. 
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Lampiran : 5.d   

 

Tes Individu 

 

I.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Proklamasi adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai …. 

2. Tokoh yang menjadi penengah antara golongan muda dan Soekarno dalam 

peristiwa Rengasdengklok adalah…. 

3. Piagam Jakarta merupakan hasil kerja dari… 

4. Naskah proklamasi diketik oleh…. 

5. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan dengan cara…. 

6. Proklamasi kemerdekaan RI  dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 

10.00 WIB tepatnya di…. 

7. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh…. 

8. Karena jasa-jasanya maka Ir. Soekarno memperoleh gelar Pahlawan…. 

9. Setelah pembacaan teks proklamasi dilanjutkan de ngan pengibaran bendera 

merah putih yang dilakukan oleh…. 

10. UUD 1945 disahkan PPKI pada tanggal…. 

11. Tokoh yang mengemukakan pendapat tentang asas dasar negara kebangsaan 

Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 adalah…. 

12. Tokoh pada gambar di samping berperan sebagai… 

 

 

 

 

 

13. Ketua BPKI adalah…. 

14. Tokoh yang terkenal dengan sebutan dwi tunggal adalah…. 

15. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai…. 
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Kunci Jawaban: 

1. Kemerdekaan    

2. Ahmad Soebarjo  

3. Panitia Sembilan    

4. Sayuti Melik   

5. Belajar giat  

6. Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta 

7. Ir. Soekarno  

8. Proklamator Kemerdekaan Indonesia  

9. Suhud dan Latief Hendraningrat 

10. 18 Agustus 1945 

11. dr. Muh. Yamin 

12. Penjahit bendera pusaka 

13. Dr. KRT. Radjiman Wedyodinngrat 

14. Soekarno-Hatta 

15. Jasa para pahlawan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 102 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses Pembelajaran Kooperatif Tehnik STAD di Kelas 5 SD 

Negeri 03 Lalung 

Keaktifan siswa dalam kelompok pada Siklus I 
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Siswa yang telah menguasai materi menjelaskan pada teman 

Konsultasi pada guru mitra pada Siklus I 
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Keaktifan siswa dalam kelompok pada Siklus II 
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Siswa yang telah menguasai materi menjelaskan pada teman 

Konsultan pada guru mitra pada Siklus II 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keaktifan siswa pada Siklus III 

Konsultasi pada guru mitra pada siklus III 
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