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ABSTRAK
PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA
KELAS V SD NEGERI CATURTUNGGAL 1 MELALUI PENERAPAN
MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY
Heri Nugroho Adi
151134185
Universitas Sanata Dharma
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya motivasi dan keaktifan belajar
siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 pada pelajaran tematik. Penelitian ini
bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan upaya peningkatan motivasi dan keaktifan
belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran discovery; 2) meningkatkan
motivasi belajar siswa kelas V melalui penerapan model pembelajaran discovery; 3)
meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas V melalui penerapan model pembelajaran
discovery.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 tahun pelajaran 2018/2019 yang
berjumlah 19 siswa. Objek penelitian ini adalah peningkatan motivasi dan keaktifan
belajar siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan
lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) upaya peningkatan motivasi dan
keaktifan belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran discovery telah
berhasil dilakukan dengan langkah-langkah: a) stimulation (pemberian rangsang); b)
problem statement (identifikasi masalah); c) data collection (pengumpulan data); d)
data processing (pengolahan data); e) verification (pembuktian); f) generalization
(menarik kesimpulan); 2) penerapan model pembelajaran discovery dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan skor
rata-rata kondisi awal sebesar 49,5 (rendah) pada siklus I meningkat menjadi 65,2
(sedang) kemudian meningkat menjadi sebesar 83,5 (tinggi) pada siklus II; 3)
penerapan pembelajaran model discovery dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.
Hal ini dapat dilihat dari peningkatan skor rata-rata kondisi awal sebesar 48,6 (rendah)
pada siklus I meningkat menjadi 63,1 (sedang) kemudian meningkat menjadi sebesar
80,3 (tinggi) pada siklus II.
Kata Kunci: Motivasi Belajar, Keaktifan Belajar, Model Pembelajaran Discovery.
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ABSTRACT
THE IMPROVEMENT OF MOTIVATION AND LEARNING ACTIVENESS OF
GRADE V CATURTUNGGAL 1 ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
THROUGH THE APPLICATION OF DISCOVERY LEARNING MODEL
Heri Nugroho Adi
151134185
Sanata Dharma University
This research is motivated by the low motivation and learning activeness of fifth
grade Caturtunggal 1 Elementary School students on thematic lessons. This study
aims to: 1) describe the ways to increase the motivation and student’s learning
activeness through the application of discovery learning models; 2) increase learning
motivation of fifth grade students through the application of discovery learning
models; 3) increase the learning activity of fifth grade students through the
application of discovery learning models.
This type of research is Classroom Action Research (CAR). The subjects of this
study were the fifth-grade students of Caturtunggal 1 Elementary School academic
year 2018/2019, in total 19 students. The goal of this study is to increase the
motivation and learning activeness of the students. The instruments used in this study
are questionnaires and observation sheets. The data analysis technique used in this
research is quantitative descriptive.
The results show that: 1) Ways to increase the motivation and learning activeness
of the students through the application of discovery learning models have been
successfully carried out by the steps: a) stimulation (stimulating); b) problem
statement (problem identification); c) data collection; d) data processing; e)
verification; f) generalization (drawing conclusions); 2) the application of discovery
learning models can increase student motivation. It can be seen from the increase in
the initial conditions average score of 49.5 (low) in the first cycle increase to 65.2
(moderate) and then increase to 83.5 (high) in the second cycle; 3) the application of
discovery model learning can improve the student’s learning activities. It can be seen
from the increase in the average initial condition score of 48.6 (low) in the first cycle
increase to 63.1 (moderate) and then increase to 80.3 (high) in the second cycle.
Keywords: Learning Motivation, Learning Activeness, Discovery Learning Model.
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada Bab I, peneliti membahas tentang latar belakang penelitian, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga definisi
operasional.
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan di SD merupakan suatu proses untuk mengembangkan segala
potensi yang dimiliki oleh setiap individu peserta didik. Menurut Hamalik
(2007:79) pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa
agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan
dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang
memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.
Salah satu cara untuk mendapatkan pendidikan adalah melalui pendidikan
yang dimulai dari sekolah dasar. Melalui pendidikan, siswa dibekali dengan
berbagai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Pendidikan merupakan
kegiatan belajar dalam bentuk formal, nonformal, informal di sekolah
maupun di luar sekolah.
Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru bertindak sebagai pengajar
dan siswa bertindak sebagai subjek belajar. Kegiatan ini menuntut guru untuk
dapat menguasai pengetahuan, kemampuan diri, sikap dan sifat-sifat pribadi
agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang
ada di sekitar individu. Menurut Sudjana (dalam Rusman, 2013:1) belajar
juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu.
1
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Dalam usaha pencapaian belajar perlu diciptakan adanya sistem
lingkungan dan kondisi yang kondusif. Menurut Sardiman (2008:25)
mengajar dapat diartikan sebagai suatu usaha penciptaan sistem lingkungan
yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan belajar ini
terdiri atau dipengaruhi oleh berbagai komponen yang masing-masing akan
saling memengaruhi. Komponen-komponen itu misalnya tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai, materi yang ingin diajarkan, jenis kegiatan yang
dilakukan dan sarana prasarana belajar mengajar yang tersedia. Menurut
Suyono dan Hariyanto (2012:16) mengajar adalah upaya memberikan
stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi
proses belajar. Kegiatan mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha
untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan
memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar.
Kegiatan pembelajaran, dalam implementasinya mengenal banyak istilah
untuk menggambarkan cara mengajar yang akan dilakukan oleh guru. Saat ini,
begitu banyak macam strategi ataupun metode pembelajaran yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Menurut
Suyono dan Hariyanto (2012:19) model pembelajaran adalah seluruh
perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran
termasuk

pilihan

cara

penilaian

yang

akan

dilaksanakan.

Metode

pembelajaran dapat dianggap sebagai suatu prosedur atau proses yang teratur,
suatu jalan atau cara yang teratur untuk melakukan pembelajaran. Menurut
Gagne dan Briggs (dalam Kosasih, 2014:11) pembelajaran adalah suatu
sistem yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses
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belajar siswa. Pembelajaran yang cocok diterapkan di SD adalah
pembelajaran menggunakan pendekatan tematik.
Pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam pembelajaran
terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan
siswa, baik secara individu maupun kelompok, untuk aktif menggali dan
menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna,
dan autentik. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran
terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa
mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.
Dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang
mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya
dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Dalam pelaksanaannya,
pendekatan pembelajaran tematik ini bertolak dari suatu tema yang dipilih
dan dikembangkan oleh guru bersama siswa dengan memperhatikan
keterkaitannya dengan isi mata pelajaran. Model pembelajaran tematik ini
lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar atau
mengarahkan siswa secara aktif untuk terlibat dalam proses pembelajaran.
Motivasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menjadi faktor
pendukung dalam tercapainya tujuan kegiatan pembelajaran. Adanya
motivasi yang baik dalam belajar akan berpengaruh dalam menunjukkan hasil
belajar yang baik. Motivasi belajar merupakan dorongan mental yang
menggerakan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk belajar (Dimyati,
2013:80). Indikator seseorang memiliki motivasi belajar adalah ketika
mempunyai hasrat dan keinginan berhasil, ada dorongan dan kebutuhan
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belajar, adanya harapan dan cita-cita di masa depan, adanya penghargaan
dalam pembelajaran, kegiatan yang menarik, dan lingkungan yang kondusif
(Uno, 2008:23). Apabila motivasi belajar rendah, pelaksanaan kegiatan
belajar juga tidak akan menjadi efektif.
Selain itu, keaktifan siswa juga sangat berpengaruh dalam tercapainya
tujuan kegiatan pembelajaran. Menurut Yamin (2007:77) keaktifan siswa
merupakan kegiatan dalam proses pembelajaran yang dapat merangsang dan
mengembangkan bakat yang dimilikinya, berpikir kritis, dan dapat
memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika siswa aktif selama kegiatan belajar berlangsung maka akan
berpengaruh terhadap tujuan kegiatan pembelajaranya. Menurut Sudjana
(2009:61) indikator seseorang memiliki keaktifan belajar adalah ketika turut
serta dalam melaksanakan tugas belajar, terlibat dalam pemecahan masalah
dalam kegiatan belajar, bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila
tidak memahami persoalan yang dihadapinya, berusaha mencari berbagai
informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, melaksanakan diskusi
kelompok sesuai dengan petunjuk guru, melatih diri dalam memecahkan soal
atau masalah yang sejenis, dan menerapkan apa yang telah diperolehnya
dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya .
Hal di atas sangat berbeda dengan kenyataan pembelajaran tematik yang
terjadi di sekolah. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara
untuk mengetahui tingkat motivasi dan keaktifan belajar siswa yang terjadi di
kelas. Berdasarkan hasil observasi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 di
kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 dengan jumlah 19 siswa yang terdiri dari
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12 laki-laki dan 7 perempuan. Peneliti melihat bahwa pembelajaran masih
berpusat kepada guru yang menggunakan metode ceramah dengan membaca
dari buku paket dan LKS pada saat menyampaikan materi. Hal ini
menyebabkan siswa menjadi cepat bosan dan kurang termotivasi untuk
mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa juga
cenderung terlihat mudah putus asa ketika mendapatkan kesulitan, dan tidak
semangat dalam mengikuti pelajaran. Peneliti melihat siswa lebih asik bicara
dengan temannya sehingga menyebabkan kondisi pembelajaran yang kurang
kondusif. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa pada saat kegiatan tanya
jawab, siswa kurang aktif dalam memberikan tanggapan pertanyaan yang
diberikan oleh guru. Kemudian, tidak adanya alat bantu peraga dalam
penyampaian materi membuat siswa kurang tertarik untuk mengikuti
pembelajaran di kelas dan siswa juga kurang memahami materi yang
diberikan oleh guru.
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner, peneliti melihat
bahwa model pembelajaran yang diterapkan oleh guru kepada siswa kelas V
SD Negeri Caturtunggal 1 belum bisa meningkatkan motivasi dan keaktifan
siswa selama proses pembelajaran di kelas berlangsung. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa motivasi dan keaktifan belajar siswa kelas V pada
pembelajaran tematik termasuk dalam kategori (rendah) dengan perolehan
data kondisi awal skor rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 49,5 yang
diperoleh dari hasil observasi dan hasil kuesioner siswa. Kurangnya motivasi
belajar siswa tampak pada perilaku belum adanya hasrat dan keinginan
berhasil, kurang semangat mengikuti pembelajaran, dan siswa masih banyak
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yang belum memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, skor rata-rata
keaktifan belajar siswa sebesar 48,6 yang diperoleh dari hasil observasi dan
hasil kuesioner siswa. Kurangnya keaktifan belajar siswa tampak pada
perilaku siswa tidak berani bertanya kepada guru apabila tidak memahami
materi yang diajarkan, masih banyak siswa yang tidak mencatat saat
pembelajaran berlangsung, dan masih rendahnya keikutsertaan siswa dalam
kegiatan belajar. Untuk itu, peneliti memberikan solusi untuk menggunakan
model pembelajaran discovery agar dapat meningkatkan motivasi dan
keaktifan belajar siswa pada pembelajaran tematik. Model pembelajaran
discovery ialah proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu
konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud antara lain: mengamati,
mencerna, mengerti, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan,
mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya. Dengan teknik ini siswa
dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri, guru
hanya membimbing dan memberikan instruksi. Dengan demikian model
pembelajaran discovery ialah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa
dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat, dengan berdiskusi,
membaca dan mencoba sendiri, agar siswa dapat belajar secara mandiri.
Penggunaan

model

pembelajaran

discovery

ini

diharapkan

dapat

meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa kelas V pada
pembelajaran tematik.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan upaya dalam
meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa dengan menggunakan
model pembelajaran discovery. Untuk itu, peneliti akan melakukan penelitian
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tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Motivasi dan Keaktifan Belajar
Siswa Kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 Melalui Penerapan Model
Pembelajaran Discovery ”
B. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membatasi masalah untuk
mempermudah dalam penelitian sebagai berikut:
1.

Peneliti hanya meneliti siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 semester
genap tahun pelajaran 2018/2019.

2.

Peningkatan motivasi belajar siswa yang diamati dalam penelitian ini
dibatasi dengan indikator sebagai berikut: a) adanya hasrat dan keinginan
berhasil; b) penuh semangat; c) tidak mudah putus asa (ulet) menghadapi
kesulitan; d) memiliki rasa ingin tahu yang tinggi; e) selalu berusaha
berprestasi sebaik mungkin.

3.

Peningkatan keaktifan belajar siswa yang diamati dalam penelitian ini
dibatasi dengan indikator sebagai berikut: a) keikutsertaan siswa dalam
kegiatan belajar; b) bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak
memahami persoalan yang dihadapi; c) aktif mencatat saat pembelajaran;
d) berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk
pemecahan masalah; e) melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan
petunjuk; f) menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperoleh
dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

4.

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian adalah model
pembelajaran discovery yang dibatasi dengan langkah-langkah sebagai
berikut: a) Stimulation (Pemberian Rangsang), b) Problem Statement
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(Identifikasi Masalah), c) Data Collection (Pengumpulan Data), d) Data
Processing (Pengolahan Data), e) Verification (Pembuktian), dan f)
Generalization (Menarik Kesimpulan).
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan hasil observasi yang menghasilkan berbagai penyebab masalah
pada pembelajaran tema 9 subtema 3, maka masalah yang menjadi fokus
perbaikan dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya peningkatan motivasi dan keaktifan belajar siswa kelas
V SD Negeri Caturtunggal 1 melalui penerapan model pembelajaran
discovery pada tema 9 subtema 3?
2.

Apakah penerapan model pembelajaran discovery dapat meningkatan
motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 tahun pelajaran
2018/2019 pada tema 9 subtema 3?

3.

Apakah penerapan model pembelajaran discovery dapat meningkatkan
keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 tahun pelajaran
2018/2019 pada tema 9 subtema 3?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan hasil observasi di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1.

Mendeskripsikan upaya peningkatan motivasi dan keaktifan belajar siswa
kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 tahun pelajaran 2018/2019 pada tema
9 subtema 3 melalui penerapan model pembelajaran discovery.

2.

Meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1
tahun pelajaran 2018/2019 pada tema 9 subtema 3 melalui penerapan
model pembelajaran discovery.
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3.

Meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1
tahun pelajaran 2018/2019 pada tema 9 subtema 3 melalui penerapan
model pembelajaran discovery.

E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,
antara lain:
1.

Bagi Peneliti
Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah a) peneliti dapat
memperoleh pengalaman dalam menerapkan pembelajaran melalui model
pembelajaran discovery b) peneliti dapat menambah wawasan tentang
model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan motivasi dan
keaktifan belajar siswa.

2.

Bagi Guru
Manfaat penelitian ini bagi guru adalah a) guru mendapat wawasan
baru mengenai penerapan model pembelajaran discovery b) guru
mendapat masukan dan inspirasi untuk melaksanakan pembelajaran
menggunakan model yang tepat sehingga dapat meningkatkan motivasi
dan keaktifan belajar siswa.

3.

Bagi Sekolah
Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah penelitian ini dapat
menjadi alternatif untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar
siswa dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery.
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4.

Bagi Siswa
Manfaat penelitian ini bagi siswa adalah penelitian ini dapat menjadi
salah satu cara untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa
sehingga kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa mendapatkan
hasil yang sangat baik.

F. Definisi Operasional
1.

Motivasi Belajar
Motivasi belajar dapat diartikan sebagai kekuatan dorongan yang
terdapat dalam diri seseorang yang dapat menumbuhkan keinginan untuk
melaksanakan suatu kegiatan belajar dengan menunjukkan suatu
perubahan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, baik yang
bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu.

2.

Keaktifan Belajar
Keaktifan

belajar

adalah

keikutsertaan

siswa

dalam

proses

pembelajaran yang sedang berlangsung dimana siswa berinteraksi dengan
siswa lain maupun guru. Siswa melakukan segala sesuatu dengan inisiatif
atau kesadaran diri sendiri tanpa perintah dari orang lain.
3.

Model Pembelajaran Discovery.
Model pembelajaran discovery atau model pembelajaran berbasis
penemuan adalah suatu proses pembelajaran yang penyampaian
materinya disajikan secara tidak lengkap dan menuntut siswa terlibat
secara aktif untuk menemukan sendiri suatu konsep ataupun prinsip yang
belum diketahuinya. Langkah-langkah sintaks discovery yaitu: a)
Stimulation (Pemberian Rangsang), b) Problem Statement (Identifikasi
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Masalah), c) Data Collection (Pengumpulan Data), d) Data Processing
(Pengolahan Data), e) Verification (Pembuktian), dan f) Generalization
(Menarik Kesimpulan).
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BAB II
LANDASAN TEORI
Pada bab ini diuraikan mengenai kajian teori, hasil penelitian yang relevan,
kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan.
A. Kajian Pustaka
1. Motivasi Belajar
a. Pengertian Motivasi Belajar
Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan orang
bertingkah

laku.

Dorongan

ini

berada

pada

diri

orang

yang

menggerakannya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan
yang ada dalam dirinya. Menurut Mc. Donald (dikutip Sardiman,
2008:73-74), motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang
yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan
terhadap adanya tujuan. Menurut Santrock (dalam Mardianto, 2012:186),
motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan
perilaku. Artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh
energi, terarah, dan bertahan lama.
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada
siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku,
pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung
(Uno, 2007:23). Aunnurrahman (2012:180) motivasi di dalam kegiatan
belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi
siswa untuk menggunakan potensi yang ada dalam dirinya untuk
mewujudkan tujuan belajar.

12
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar
dapat diartikan sebagai kekuatan dorongan yang terdapat dalam diri
seseorang yang dapat menumbuhkan keinginan untuk melaksanakan
suatu kegiatan belajar dengan menunjukkan suatu perubahan untuk
mencapai tujuan dalam pembelajaran, baik yang bersumber dari dalam
diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Motivasi merupakan
bagian penting dalam kegiatan belajar, dengan adanya motivasi maka
belajar menjadi lebih bermakna.
b. Indikator Motivasi Belajar
Motivasi belajar yang dimiliki setiap siswa dapat timbul dari dalam
diri siswa (intrinsik) maupun berasal dari luar (ekstrinsik). Motivasi
belajar siswa yang berasal dari dalam diri siswa antara lain seperti
keinginan untuk belajar, sedangkan motivasi yang berasal dari luar
seperti adanya nasihat dari orang terdekatnya. Indikator yang dapat
dijadikan acuan dalam motivasi belajar menurut Kompri (2015:247) yaitu:
1) memiliki gairah yang tinggi; 2) penuh semangat; 3) memiliki rasa
ingin tahu yang tinggi; 4) mampu jalan sendiri ketika guru meminta
siswa mengerjakan sesuatu; 5) memiliki rasa percaya diri; 6) memiliki
daya konsentrasi yang lebih tinggi; 7) kesulitan dianggap sebagai
tantangan yang harus di atasi; 8) memiliki kesabaran dan daya juang
yang tinggi. Menurut Sardiman (2011:83) sebagai berikut: 1) tekun
menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu lama, tidak
berhenti sebelum selesai; 2) ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus
asa); 3) tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi; 4) ingin
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mendalami bahan/bidang pengetahuan yang diberikan; 5) selalu berusaha
berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan prestasinya); 6)
menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah orang dewasa
(misalnya terhadap pembangunan, korupsi, keadilan, dan sebagainya); 7)
senang dan rajin belajar, penuh semangat, cepat bosan dengan
tugas-tugas rutin, dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya (kalau
sudah yakin akan sesuatu, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini
tersebut).
Sedangkan menurut Uno (2007:23) indikator motivasi belajar dapat
diklasifikasikan sebagai berikut: 1) adanya hasrat dan keinginan berhasil,
2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, 3) adanya harapan dan
cita-cita untuk masa depan, 4) adanya penghargaan dalam belajar, 5)
adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, 6) adanya lingkungan
belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat
belajar dengan baik.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan
indikator motivasi yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1)
adanya hasrat dan keinginan berhasil; 2) penuh semangat; 3) tidak mudah
putus asa (ulet) menghadapi kesulitan; 4) memiliki rasa ingin tahu yang
tinggi; 5) selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin.
2. Keaktifan Belajar
a. Pengertian Keaktifan Belajar
Keaktifan siswa dapat dilihat dari keikutsertaan siswa dalam
melaksanakan tugas belajarnya, terlibat dalam memecahkan masalah,
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bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan
yang dihadapi, berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan
untuk memecahkan masalah, melatih diri dalam memecahkan masalah
atau soal, serta menilai kemampuan diri sendiri dan hasil-hasil yang
diperoleh (Sudjana 2005:72). Dalam penelitian ini, yang dimaksud
dengan keaktifan ialah keaktifan belajar siswa. Sanjaya (dalam Rusman,
2013:395) kegiatan aktif dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan
melakukan

kegiatan

mendengarkan,

berdiskusi,

bermain

peran,

melakukan observasi, melakukan eksperimen, dan praktik. Dalam proses
pembelajaran

siswa

diharapkan

aktif

terlibat

dalam

kegiatan

pembelajaran untuk berpikir, berinteraksi, berbuat untuk mencoba,
menemukan konsep baru atau menghasilkan suatu karya (Uno &
Mohamad, 2011:77). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu
proses pembelajaran hendaknya siswa dilibatkan secara langsung dengan
kegiatan-kegiatan tertentu. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut siswa tidak
langsung menerima informasi yang diberikan oleh guru, namun ikut
berpikir dan mencari tahu. Dimyati dan Mudjiono (1999:44) menyatakan
bahwa keaktifan adalah dimana anak mempunyai dorongan untuk berbuat
sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa keaktifan
adalah keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran yang sedang
berlangsung dimana siswa berinteraksi dengan siswa lain maupun guru.
Siswa melakukan segala sesuatu dengan inisiatif atau kesadaran diri
sendiri tanpa perintah dari orang lain.
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b. Indikator Keaktifan Belajar
Dalam setiap proses belajar, siswa selalu memiliki sikap keaktifan
yang terdapat dalam dirinya sendiri. Menurut Sudjana (2009:61)
keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut: 1)
siswa turut serta dalam melaksanakan tugas belajar; 2) siswa terlibat
dalam pemecahan masalah dalam kegiatan belajar; 3) siswa bertanya
kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan
yang dihadapinya; 4) siswa berusaha mencari berbagai informasi yang
diperlukan untuk pemecahan masalah; 5) siswa melaksanakan diskusi
kelompok sesuai dengan petunjuk guru; 6) siswa melatih diri dalam
memecahkan soal atau masalah yang sejenis; 7) siswa menerapkan apa
yang telah diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang
dihadapinya. Menurut Keachie (dalam Yamin, 2007:77) indikator
keaktifan antara lain: 1) berpartisipasi dalam menetapkan tujuan kegiatan
pembelajaran; 2) tekanan pada aspek afektif dalam belajar; 3) partisipasi
siswa dalam kegiatan pembelajaran; 4) kekompakan dalam kelas sebagai
kelompok; 5) kebebasan belajar yang diberikan kepada siswa; 6)
kesempatan untuk bertindak dan mengambil keputusan; 7) pemberian
waktu untuk mengatasi masalah siswa.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan
indikator keaktifan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1) keikutsertaan siswa dalam kegiatan belajar; 2) bertanya kepada siswa
lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi; 3) aktif
mencatat saat pembelajaran; 4) berusaha mencari berbagai informasi
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yang diperlukan untuk pemecahan masalah; 5) melaksanakan diskusi
kelompok sesuai dengan petunjuk; 6) menggunakan atau menerapkan apa
yang telah diperoleh dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
3. Model Pembelajaran Discovery
a. Pengertian Model Pembelajaran
Model pembelajaran menurut Trianto (2011:29) adalah salah satu
pendekatan yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa
yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan
prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan
pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Ngalimun (2012:
27) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rancangan atau
pola yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran di kelas. Artinya
model pembelajaran adalah suatu rancangan yang digunakan guru untuk
melakukan pengajaran di kelas.
Berdasarkan pendapat di atas, model pembelajaran adalah rancangan
dan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran
yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap ataupun keterampilan demi
tercapainya suatu tujuan pembelajaran.
b. Ciri-ciri Model Pembelajaran
Setiap

model pembelajaran

memiliki ciri-ciri

dalam

model

pembelajaran yang dapat mempengaruhi proses belajar yang didukung
oleh prilaku dan lingkungan belajar, adapun ciri-ciri model pembelajaran
adalah sebagai berikut:
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Menurut Karnadi dan Nur dalam Trianto (2007:6) ciri-ciri model
pembelajaran antara lain sebagai berikut: 1) Rasional teoritik logis yang
disusun oleh para pencipta atau pengembangannya, 2) Landasan
pemikiran tentang apa atau bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran
yang akan dipakai), 3) Tingkah laku belajar yang diperlukan agar model
tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, 4) Lingkungan belajar yang
diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan
menurut Hamiyah dan Jauhar (2014:58) mengemukakan adanya ciri-ciri
model pembelajaran yaitu: 1) Berdasarkan teori pendidikan daan teori
belajar tertentu 2) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu 3)
Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di
kelas. 4) Memiliki perangkat bagian model 5) Memiliki dampak sebagai
akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak
langsung.
Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suatu
model pembelajaran memiliki ciri-ciri yaitu memiliki dasar/landasan
teoritik, mengandung kegiatan belajar dan pembelajaran dan lingkungan
belajar yang mendukung demi mencapai tujuan pembelajaran.
c. Pengertian Model Pembelajaran Discovery
Model pembelajaran discovery atau model pembelajaran berbasis
penemuan merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan
berdasarkan pandangan konstruktivisme. Menurut Sani (2014:97)
mengungkapkan pembelajaran discovery adalah menemukan konsep
melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui
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pengamatan atau percobaan. Menurut Hosnan (2014:282) pembelajaran
discovery adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif
dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang
diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar
penemuan, siswa juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba
memecahkan

sendiri

masalah

yang

dihadapi.

Bruner

(dalam

Kemendikbud, 2013b:4) mengemukakan bahwa proses belajar akan
berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan pada
siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman
melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Penggunaan
model pembelajaran discovery, ingin merubah kondisi belajar yang pasif
menjadi aktif dan kreatif. Sardiman (dalam Kemendikbud, 2013b: 4)
mengungkapkan bahwa dalam mengaplikasikan model pembelajaran
discovery guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, guru harus dapat
membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan
tujuan.
Menurut pendapat di atas, model pembelajaran discovery adalah
suatu proses pembelajaran yang penyampaian materinya disajikan secara
tidak lengkap dan menuntut siswa terlibat secara aktif untuk menemukan
sendiri suatu konsep ataupun prinsip yang belum diketahuinya.
d. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Model Discovery
Pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan dalam
pembelajaran

harus

diiringi

dengan

suatu

pertimbangan

untuk
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mendapatkan suatu kebaikan ataupun kelebihan. Hosnan (2014:287-288)
mengemukakan beberapa kelebihan dari model pembelajaran discovery
yakni sebagai berikut: a) Membantu siswa untuk memperbaiki dan
meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif, b)
Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh
karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer, c) Dapat
meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, d)
Membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh
kepercayaan bekerja sama dengan yang lain, e) Mendorong keterlibatan
keaktifan siswa, f) Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan
hipotesis sendiri, g) Melatih siswa belajar mandiri, h) Siswa aktif dalam
kegiatan belajar mengajar, karena ia berpikir dan menggunakan
kemampuan untuk menemukan hasil akhir.
Hosnan (2014:288-289) mengemukakan beberapa kekurangan dari
model pembelajaran discovery yaitu: 1) menyita banyak waktu karena
guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai
pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing, 2)
kemampuan berpikir rasional siswa ada yang masih terbatas, dan 3) tidak
semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Setiap model
pembelajaran pasti memiliki kekurangan, namun kekurangan tersebut
dapat diminimalisir agar berjalan secara optimal.
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan para ahli,
peneliti menyimpulkan bahwa kelebihan dari model pembelajaran
discovery yaitu dapat melatih siswa belajar secara mandiri, melatih
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kemampuan bernalar siswa, serta melibatkan siswa secara aktif dalam
kegiatan pembelajaran untuk menemukan sendiri dan memecahkan
masalah tanpa bantuan orang lain. Kekurangan dari model pembelajaran
discovery yaitu menyita banyak waktu karena mengubah cara belajar
yang biasa digunakan, namun kekurangan tersebut dapat diminimalisir
dengan

merencanakan

kegiatan

pembelajaran

secara

terstruktur,

memfasilitasi siswa dalam kegiatan penemuan, serta mengonstruksi
pengetahuan awal siswa agar pembelajaran dapat berjalan optimal.
e. Langkah-langkah Model Pembelajaran Discovery
Pengaplikasian model pembelajaran discovery dalam pembelajaran,
terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Kurniasih & Sani
(2014:68-71)

mengemukakan

langkah-langkah

operasional

model

pembelajaran discovery yaitu sebagai berikut:
1). Langkah persiapan model pembelajaran discovery:
a) Menentukan tujuan pembelajaran.
b) Melakukan identifikasi karakteristik siswa.
c) Memilih materi pelajaran.
d) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara
induktif.
e) Mengembangkan

bahan-bahan

belajar

yang

contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya
dipelajari siswa.

berupa
untuk
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2). Prosedur aplikasi model pembelajaran discovery:
a). Stimulation (pemberian rangsang)
Pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang
menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak
memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki
sendiri. Guru dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan,
anjuran membaca buku, dan belajar lainnya yang mengarah pada
persiapan pemecahan masalah.
b). Problem statement (identifikasi masalah)
Pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan
bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan
dalam bentuk hipotesis.
c). Data collection (pengumpulan data)
Tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan
berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati
objek, wawancara, melakukan uji coba sendiri untuk menjawab
pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis.
d). Data processing (pengolahan data)
Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan
informasi yang telah diperoleh siswa melalui wawancara,
observasi dan sebagainya.

Tahap ini berfungsi sebagai

pembentukan konsep dan generalisasi, sehingga siswa akan
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mendapatkan pengetahuan baru dari alternatif jawaban yang
perlu mendapat pembuktian secara logis.
e). Verification (pembuktian)
Pada tahap ini siswa melalakukan pemeriksaan secara
cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang
ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dan dihubungkan
dengan hasil pengolahan data.
f). Generalization (menarik kesimpulan)
Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses
menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip
umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang
sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi.
Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan para ahli, model
pembelajaran

discovery

adalah

suatu

proses

pembelajaran

yang

penyampaian materinya disajikan secara tidak lengkap dan menuntut
siswa terlibat secara aktif untuk menemukan sendiri suatu konsep ataupun
prinsip yang belum diketahuinya. Adapun langkah-langkah pembelajaran
dengan model pembelajaran discovery yaitu: a) Stimulation (pemberian
rangsang), b) Problem statement (identifikasi masalah), c) Data collection
(pengumpulan data), d) Data processing (pengolahan data), e)
Verification (pembuktian), f) Generalization (menarik kesimpulan).
B. Penelitian yang Relevan
Penelitian Nugraheni (2014) berjudul “Penerapan Metode Discovery
Untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial
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Siswa Kelas IV SD Negeri Krebet Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon
Progo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan
prestasi belajar pada pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran
discovery. Metode penelitian ini menggunakan desain PTK dengan subyek
penelitian adalah siswa-siswi kelas IV SD Negeri Krebet Kecamatan Panjatan
Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) motivasi
belajar siswa selalu meningkat hingga mencapai kriteria target akhir, 2)
prestasi belajar siswa terus meningkat hingga mencapai target kriteria KKM.
Motivasi belajar siswa pada kondisi awal diperoleh skor rata-rata sebesar 55,
meningkat pada siklus I menjadi skor rata-rata sebesar 82, kemudian pada
siklus II meningkat menjadi skor rata-rata sebesar 88. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran discovery di SD Negeri
Krebet Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo mampu meningkatkan
motivasi dan prestasi belajar siswa kelas IV pada pelajaran IPS.
Penelitian Maulana (2014) berjudul ”Penerapan Model Discovery
Learning Untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran IPA Materi Pengaruh Gaya Terhadap Gerak Benda”. Tujuan
penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada
pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran discovery. Metode
penelitian ini menggunakan desain PTK dengan subyek penelitian adalah
siswa-siswi kelas IV SDN Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung
Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) keaktifan belajar siswa selalu
meningkat hingga mencapai kriteria target akhir, 2) hasil belajar siswa terus
meningkat hingga mencapai indikator keberhasilan. Keaktifan belajar siswa
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pada kondisi awal diperoleh skor rata-rata sebesar 30,7, meningkat pada
siklus I menjadi skor rata-rata sebesar 50,9, kemudian pada siklus II
meningkat menjadi skor rata-rata sebesar 71,7. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah penerapan model pembelajaran discovery di SDN Cibodas Kecamatan
Lembang Kabupaten Bandung Barat mampu meningkatkan keaktifan dan
hasil belajar siswa kelas IV pada pelajaran IPA.
Penelitian Arfiyani (2018) berjudul “Peningkatan Kemampuan Berpikir
Kreatif dan Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada Pembelajaran IPA Melalui
Metode Discovery Learning di SDN Ngablak”. Tujuan penelitian ini adalah
untuk meningkatkan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa pada pelajaran
IPA dengan menggunakan model pembelajaran discovery. Metode penelitian
ini menggunakan desain PTK dengan subyek penelitian adalah siswa-siswi
kelas V SDN Ngablak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) metode
discovery dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, 2) metode
discovery dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada
kondisi awal skor rata-rata sebesar 60,4, meningkat menjadi 78,7 pada siklus I,
dan pada siklus II meningkat menjadi skor rata-rata sebesar 86,3. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran discovery di SDN
Ngablak mampu meningkatkan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa kelas V
pada pelajaran IPA.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

26

Nugraheni (2014):

Maulana (2014):

Arfiyani (2018):

Penerapan Metode Discovery
Untuk Meningkatkan Motivasi dan
Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan
Sosial Siswa Kelas IV SD Negeri
Krebet Kecamatan Panjatan
Kabupaten Kulon Progo.

Penerapan Model Discovery
Learning Untuk Meningkatkan
Keaktifan dan Hasil Belajar
Siswa Pada Mata Pelajaran IPA
Materi Pengaruh Gaya Terhadap
Gerak Benda.

Peningkatan Kemampuan
Berpikir Kreatif dan Hasil
Belajar Siswa Kelas V Pada
Pembelajaran IPA Melalui
Metode Discovery Learning di
SDN Ngablak.

Penelitian ini:
Peningkatan Motivasi dan
Keaktifan Belajar Siswa Kelas V
SD Negeri Caturtunggal 1
Melalui Penerapan Model
Pembelajaran Discovery.

Gambar 2.1 Bagan Penelitian yang Relevan (literature map)
Berdasarkan peta literatur di atas, peneliti melakukan penelitian pada
variabel motivasi dan keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal
1 pembelajaran tematik menggunakan model pembelajaran discovery.
C. Kerangka Berpikir
Penelitian tindakan kelas ini dilatarbelakangi oleh rendahnya motivasi
dan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran tematik. Dalam proses
pembelajaran di kelas, pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga
siswa merasa cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran dan materi yang
diberikan oleh guru. Hal ini mempengaruhi motivasi dan keaktifan belajar
siswa. Dalam pembelajaran tematik membutuhkan suatu model pembelajaran
yang memudahkan siswa dalam memahami materi. Untuk itu, perlu adanya
inovasi model pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
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discovery sehingga mampu meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar
siswa.
Model pembelajaran discovery yaitu model pembelajaran yang dimana
siswa memperoleh pengetahuan bukan melalui pemberitahuan, sebagian atau
seluruhnya ditemukan sendiri. Selain itu, model pembelajaran ini dapat
dilakukan untuk mempermudah pembelajaran dengan percobaan untuk
membuat suatu penemuan serta dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran.
Dalam model pembelajaran discovery siswa akan mendapatkan pengalaman
secara langsung dan siswa akan lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran
karena dengan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan secara mandiri,
siswa dapat lebih mudah untuk memahami materi yang di pelajarinya.
Model pembelajaran discovery merupakan salah satu model pembelajaran
dengan tujuan agar siswa dapat lebih termotivasi serta semangat untuk
mengikuti pelajaran dan dapat memudahkan siswa dalam memahami materi
pelajaran. Ketika siswa mendapatkan masalah dan mulai memecahkannya,
siswa akan terlihat aktif dengan berpikir untuk bisa memecahkan suatu
masalah yang dihadapi. Keaktifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
keterlibatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran baik secara mandiri
maupun kelompok.
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada dua variabel yang
diteliti yaitu motivasi dan keaktifan belajar siswa. Melalui model
pembelajaran discovery, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan
keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 tahun pelajaran
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2018/2019. Berikut ini merupakan gambar kerangka berpikir pada penelitian
ini.

Kondisi
Awal

Motivasi dan
keaktifan belajar
siswa kelas V
meningkat

Pembelajaran
berpusat pada guru

Kondisi
Akhir

Motivasi dan keaktifan
belajar siswa rendah

Tindakan penerapan model
pembelajaran discovery

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir
D. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir di
atas peneliti mengemukakan hipotesis bahwa:
1.

Upaya peningkatan motivasi dan keaktifan belajar siswa kelas V SD
Negeri Caturtunggal 1 pada tema 9 subtema 3 melalui penerapan model
pembelajaran discovery dapat ditempuh dengan melakukan penelitian
tindakan kelas dengan langkah-langkah: a) Stimulation (pemberian
rangsang), b) Problem statemen (identifikasi masalah), c) Data collection
(pengumpulan data), d) Data processing (pengolahan data), e)
Verification (pembuktian), f) Generalization (menarik kesimpulan).

2.

Penggunaan model pembelajaran discovery dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 pada tema 9 subtema 3.
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3.

Penggunaan

model

pembelajaran

discovery

dapat

meningkatkan

keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 pada tema 9
subtema 3.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Bab III memuat jenis penelitian, setting penelitian, rencana tindakan, teknik
pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan kriteria
keberhasilan.
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meningkatkan motivasi
dan keaktifan belajar siswa pada tema 9 subtema 3 adalah Penelitian Tindakan
Kelas. Kasbolah (2001:8) menyatakan bahwa PTK adalah penelitian praktis yang
dimaksudkan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran dikelas
dan upaya perbaikan ini dilakukan dengan melaksanakan tindakan untuk mencari
jawaban atas permasalahan yang diangkat dari kegiatan tugas sehari-hari di kelas.
Peneliti menemukan permasalahan dalam kelas yaitu rendahnya motivasi belajar
dan keaktifan siswa pada pembelajaran tematik sehingga peneliti bermaksud
untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar dengan model pembelajaran
discovery pada pelajaran tematik tema 9 subtema 3 siswa kelas V SD Negeri
Caturtunggal 1.
Peneliti menggunakan model penelitian tindakan kelas berbentuk siklus.
Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation
(observasi), dan reflection (refleksi).
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Refleksi

Perencanaan

Siklus I

Observasi

Tindakan

Refleksi

Perencanaan

Observasi

Siklus II

Tindakan

Gambar 3.1 Siklus PTK Model Kemmis dan Mc. Taggart
Sumber: Suryadi dan Berdiati (2018:79)
Diagram di atas menggambarkan siklus dalam melakukan penelitian tindakan.
Menurut Suryadi dan Berdiati (2018:79) pada setiap penelitian tindakan dapat
dilakukan beberapa siklus, jumlah siklus tergantung kepada kriteria keberhasilan
dan kepuasan peneliti. Setiap siklus terdiri dari 4 kegiatan utama, yaitu
perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi
(reflecting).
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Empat langkah atau tahap menurut Kemmis & Mc. Taggart dalam Aqib dan
Amrullah (2018:4) sebagai berikut:
a) Tahap 1: Menyusun rancangan tindakan (perencanaan) yang menjelaskan
tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana
tindakan tersebut dilaksanakan.
b) Tahap 2: Pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi
rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan atau melaksanakan
tindakan di kelas.
c) Tahap 3: Pengamatan, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat.
d) Tahap 4: Refleksi atau pantulan, yaitu kegiatan untuk mengemukakan
kembali apa yang sudah terjadi.
Sebelum keempat tahapan itu berlangsung, biasanya diawali dengan tahapan
pra-PTK atau pra-siklus yang meliputi identifikasi masalah, analisis masalah,
rumusan masalah, dan rumusan hipotesis tindakan.
B. Setting Penelitian
Setting penelitian memuat tentang tempat penelitian, subjek penelitian, objek
penelitian, dan waktu penelitian.
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah SD Negeri
Caturtunggal 1 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
2. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal
1 dengan jumlah 19 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 7 siswa
perempuan.
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3. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah motivasi dan keaktifan belajar siswa
dengan model pembelajaran discovery pada pelajaran tematik tema 9 subtema
3 kelas V semester genap tahun ajaran 2018/2019.
4. Waktu Penelitian
Kegiatan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November
2018 sampai bulan Mei 2019. Berikut ini rincian waktu pelaksanaan
penelitian dan pengambilan data.
Tabel 3.1 Jadwal Pengambilan Data
Waktu Penelitian
27 April 2019
4 Mei 2019
13 Mei 2019
13 Mei 2019

Pertemuan
I
II
III
IV

18 Mei 2019
18 Mei 2019

V
VI

Keterangan
Observasi
Observasi II dan pengambilan data kondisi awal
Pelaksanaan siklus I
Pengujian kuesioner motivasi dan keaktifan belajar
siklus I
Pelaksanaan siklus II
Pengujian kuesioner motivasi dan keaktifan belajar
siklus II

C. Rencana Tindakan
Rencana penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Kegiatan siklus I dan
siklus II dilaksanakan dengan model pembelajaran discovery. Setiap siklus
dilaksanakan 1 kali pertemuan dengan alokasi waktu 6JP. Selanjutnya untuk
siklus I dan siklus II penilaian individu dilakukan dengan memberikan kuesioner
dan observasi.
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1. Persiapan
Penelitian ini disesuaikan dengan alur pelaksanaan Penelitian Tindakan
Kelas yaitu, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada tahap ini,
peneliti melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:
a. Peneliti meminta izin kepada kepala sekolah SD Negeri Caturtunggal 1
untuk melakukan kegiatan penelitian di SD tersebut.
b. Peneliti melakukan observasi pada siswa kelas V untuk mengetahui
bagaimana keadaan kondisi di dalam kelas tersebut.
c. Peneliti melakukan wawancara dengan guru wali kelas V untuk
mengetahui kondisi awal dan permasalahan yang ada di kelas.
d. Peneliti menentukan alternatif pemecahan masalah.
Peneliti melakukan observasi tentang motivasi dan keaktifan siswa sesuai
dengan indikator motivasi yaitu; 1) adanya hasrat dan keinginan berhasil;
2) penuh semangat; 3) tidak mudah putus asa (ulet) menghadapi kesulitan;
4) memiliki rasa ingin tahu yang tinggi; 5) selalu berusaha berprestasi
sebaik mungkin. Selain itu, peneliti juga menggunakan indikator
keaktifan yaitu; 1) keikutsertaan siswa dalam kegiatan belajar; 2)
bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan
yang dihadapi; 3) aktif mencatat saat pembelajaran; 4) berusaha mencari
berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah; 5)
melaksanakan

diskusi

kelompok

sesuai

dengan

petunjuk;

6)

menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperoleh dalam
menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Peneliti kemudian merekap
hasil motivasi dan keaktifan siswa pada siklus I. Peneliti merefleksikan
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hasil observasi siklus I dan menganalisis data yang didapat dengan
membandingkan kondisi awal, kondisi pada akhir siklus I, serta target
ketuntasan siklus. Apabila hasil yang diinginkan tidak tercapai, maka
akan diperbaiki pada siklus II.
e. Mengkaji materi sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar,
indikator, tujuan pembelajaran, dan materi pokok.
f. Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kerja
Siswa, Kisi-kisi soal, Instrumen penilaian, Instrumen penelitian
D. Rencana Tindakan Setiap Siklus
Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di kelas V SD Negeri
Caturtunggal 1 diperoleh gambaran keadaan kelas V SD Negeri Caturtunggal 1,
maka dilakukan penelitian tindakan kelas sebagai berikut :
1. Siklus I
a. Perencanaan
Pembelajaran pada siklus I terdiri dari 1 kali pertemuan dan dilaksanakan
selama 6 jp dengan alokasi waktu 6 x 35 menit. Dalam pelaksanaan siklus I,
peneliti menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari: silabus, RPP, LKS,
soal evaluasi dan bahan ajar yang disesuaikan dengan model pembelajaran
yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan dan
dilaksanakan selama 6 jp dengan alokasi waktu 6 x 35 menit.
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
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Pertemuan Siklus I
1) Kegiatan Awal
a) Guru mengucapkan salam.
b) Salah satu siswa memimpin doa untuk memulai pelajaran.
c) Guru mengecek kehadiran siswa.
d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan
dilakukan pada hari ini. (Orientasi)
e) Guru memutarkan video tentang materi iklan.
(Langkah 1. Stimulation / Pemberian Rangsang)
f) Guru bertanya kepada siswa :
- Apakah ada yang tahu apa itu iklan ?
- Apakah ada yang tahu jenis-jenis iklan ?
- Pernahkah kamu terlibat dalam melakukan pembuatan iklan ?
2) Kegiatan Inti
a) Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan. (Explorasi)
b) Guru menyampaikan materi tentang iklan.
c) Guru dan siswa saling bertukar pikiran tentang materi iklan yang
ada dalam buku.
(Langkah 2. Problem Statement / Identifikasi Masalah)
d) Guru meminta siswa untuk membaca dan memahami perbedaan
jenis-jenis iklan yang ada dibuku.
e) Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan
pembelajaran.
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-Dengan

tanya-jawab,

guru

mengarahkan

siswa

untuk

menemukan dan memahami perbedaan jenis-jenis iklan.
f) Siswa mengamati iklan persatuan dan kesatuan yang ada dalam
buku.
g) Siswa membaca dalam hati teks tentang sebab serta akibat
persatuan dan kesatuan.
h) Guru dan siswa saling bertanya-jawab tentang persatuan dan
kesatuan.
i) Guru mengajak siswa untuk membaca tentang kegiatan ekonomi.
j) Guru memberikan contoh tentang kegiatan ekonomi dengan
memutarkan video.
k) Guru mengajak siswa memahami perbedaan kegiatan ekonomi
dengan bertanya-jawab.
l) Siswa dibagi ke dalam empat kelompok.
(Langkah 3. Data Collection / Pengumpulan Data)
m) Guru memberikan tugas kelompok kepada siswa untuk menempel
gambar-gambar

kegiatan

ekonomi

berdasarkan

jenis-jenis

kegiatannya.
n) Siswa dan kelompok mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
(Langkah 4. Data Processing / Pengolahan Data)
o) Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja berupa lembar
kerja siswa yang sudah dikerjakan di depan kelas. (Elaborasi)
(Langkah 5. Verification / Pembuktian)
p) Guru dan siswa mendiskusikan hasil kerja kelompok.
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q) Siswa membuat mindmap atau peta pikiran tentang kegiatan
ekonomi berdasarkan pengetahuan dan pemahaman materi yang
sudah diajarkan.
r) Guru memberi apresiasi mengenai hasil kerja kelompok.
3) Kegiatan Penutup
a) Guru memberikan soal tes evaluasi.
b) Siswa mengerjakan soal tes evaluasi.
c) Bersama-sama guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar dari
setiap kesimpulan siswa.
(Langkah 6. Generalization / Menarik Kesimpulan)
d) Bertanya-jawab tentang materi yang belum dipahami mengenai
materi yang telah dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian
materi).
e) Siswa diberikan tugas rumah mengerjakan LKS sebagai remedial
dan pengayaan.
f) Mengajak siswa semua berdoa menurut agama dan kepercayaan
masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran).
g) Guru menutup dengan salam.
c. Pengamatan (Observasi)
Observasi merupakan proses pengambilan data dalam penelitian
yang dilakukan oleh peneliti atau pengamat dengan melihat situasi
penelitian. Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan
pembelajaran. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengamati
aktivitas siswa saat mengikuti pembelajaran. Pengambilan data dilakukan
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dengan mengisi lembar observasi dan angket kuesioner pada akhir
pertemuan siklus I.
d. Refleksi
a) Mengevaluasi pelaksanaan pada pertemuan siklus I berdasarkan
hambatan yang dihadapi saat proses pembelajaran.
b) Melihat hasil tes, angket kuesioner dan observasi yang sudah dicapai
dengan indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya.
c) Merencanakan tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan hasil
yang diperoleh pada pertemuan siklus I.
2. Siklus II
a. Perencanaan Tindakan Siklus II
Peneliti memperbaiki kekurangan yang terdapat pada pertemuan
siklus I. Pembelajaran pada pertemuan siklus II dilaksanakan selama
6 jp dengan alokasi waktu 6 x 35 menit. Dalam pelaksanaan
pertemuan siklus II, peneliti menyiapkan instrumen penelitian yang
terdiri dari : Silabus, RPP, LKS, Soal Evaluasi dan Bahan Ajar yang
disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan untuk
melaksanakan penelitian.
b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan 1 kali pertemuan
dan dilaksanakan selama 6 x 35 menit. Langkah-langkah kegiatan
pembelajaran sebagai berikut :
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Pertemuan Siklus II
1) Kegiatan Awal
a) Guru mengucapkan salam.
b) Salah satu siswa memimpin doa untuk memulai pelajaran.
c) Guru mengecek kehadiran siswa.
d) Guru bertanya jawab tentang materi pada pembelajaran
sebelumnya.
e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang
akan dilakukan pada hari ini. (Orientasi)
f) Guru memutarkan video tentang materi media cetak dan
elektronik.
g) Guru bertanya kepada siswa :
- Apakah ada yang melihat iklan di televisi ?
- Apa saja iklan yang ada di televisi ?
- Informasi apa saja yang didapat dari iklan televisi ?
(Apersepsi)
(Langkah 1. Stimulation / Pemberian Rangsang)
2) Kegiatan Inti
a) Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan. (Explorasi)
b) Guru menyampaikan materi tentang iklan media cetak dan
elektronik.
c) Guru dan siswa saling bertukar pikiran tentang materi iklan
yang ada dalam buku.
(Langkah 2. Problem Statement / Identifikasi Masalah)
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d) Guru meminta siswa untuk membaca dan memahami
perbedaan jenis-jenis iklan yang ada dibuku.
e) Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan
pembelajaran.
- Dengan tanya-jawab, guru mengarahkan siswa untuk
menemukan dan memahami perbedaan jenis-jenis iklan.
f) Guru memutarkan video contoh-contoh iklan media cetak dan
elektronik.
g) Siswa menganalisis informasi yang disampaikan dari video
contoh-contoh iklan.
h) Siswa membaca dalam hati teks tentang usaha-usaha
membangun persatuan dan kesatuan bangsa.
i) Guru dan siswa saling bertanya-jawab tentang usaha-usaha
membangun persatuan dan kesatuan.
j) Guru membagi siswa ke dalam empat kelompok.
k) Siswa membaca teks bacaan yang ada dalam buku dan
bermain peran dengan teman kelompok.
l) Guru memberikan contoh tentang kegiatan keanekaragaman
mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar.
m) Siswa

membaca

teks

tentang

cara

menghargai

keanekaragaman mata pencaharian di lingkungan sekitar.
n) Guru mengajak siswa memahami cara-cara menghargai
keanekaragaman
bertanya-jawab.

pencaharian

masyarakat

dengan
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o) Guru memberikan tugas kelompok kepada siswa untuk
mengklasifikasi benar dan salah usaha-usaha menghargai
keanekaragaman kegiatan ekonomi.
(Langkah 3. Data Collection / Pengumpulan Data)
p) Siswa dan kelompok mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru.
(Langkah 4. Data Processing / Pengolahan Data)
q) Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja berupa
lembar kerja siswa yang sudah dikerjakan di depan kelas.
(Elaborasi)
(Langkah 5. Verification / Pembuktian)
r) Guru dan siswa mendiskusikan hasil kerja kelompok.
s) Guru memberi apresiasi mengenai hasil kerja kelompok.
3) Kegiatan Penutup
a) Guru memberikan soal tes evaluasi.
b) Siswa mengerjakan soal tes evaluasi.
c) Bersama-sama guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar
dari setiap kesimpulan siswa.
(Langkah 6. Generalization / Menarik Kesimpulan)
d) Bertanya-jawab tentang materi yang belum dipahami
mengenai materi yang telah dipelajari (untuk mengetahui
hasil ketercapaian materi).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

43

e) Mengajak siswa semua berdoa menurut agama dan
kepercayaan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan
pembelajaran).
f) Guru menutup dengan salam.
c. Pengamatan (Observasi)
Pada kegiatan observasi ini observer mengamati proses pembelajaran
dan aktivitas siswa. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat apakah
penggunaan model pembelajaran discovery ini dapat memotivasi siswa
dalam mengikuti pembelajaran. Saat melakukan observasi, observer
mengisi lembar observasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Selain itu,
peneliti juga dibantu seorang teman untuk mendokumentasikan dengan
mengambil foto saat pembelajaran di dalam kelas berlangsung.
d. Refleksi
a) Mengevaluasi hasil dari pelaksanaan pertemuan siklus II, peneliti
membahas dampak yang terjadi terhadap upaya peningkatan
motivasi dan keaktifan belajar siswa.
b) Melihat hasil tes angket kuesioner dan observasi yang sudah dicapai
dengan indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya.
c) Mengumpulkan data berdasarkan hasil tes angket kuesioner dan hasil
observasi pertemuan siklus II, kemudian peneliti membandingkan
hasil data dengan indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk
memperoleh data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis
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non tes yang dilakukan dengan melakukan wawancara, kuesioner, dan
observasi untuk mendukung dan menguatkan data yang diperoleh untuk
penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
non tes. Menurut Mulyatiningsih (2013:26) metode pengumpulan data non tes
mengandung pengertian ‘tidak ada jawaban yang benar atau salah’. Metode
pengumpulan data ini biasa digunakan untuk mengukur pendapat atau opini,
fakta, dan sikap. Dalam penelitian ini, metode non tes digunakan untuk
mengukur motivasi dan keaktifan belajar siswa. Beberapa metode
pengumpulan data non tes dalam penelitian ini antara lain: wawancara,
observasi, dan kuesioner.
1. Wawancara
Wawancara adalah instrumen pengumpulan data dalam bentuk
sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjaring informasi yang dimiliki
responden yang mencakup pendapat atau opini, fakta, dan sikap. Menurut
Mulyatiningsih (2013:32) wawancara merupakan salah satu metode
pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara lisan.
Wawancara sebagai pendukung yang akurat dari kegiatan observasi.
Keakuratan data lebih terjamin apabila kegiatan observasi dilakukan
dengan kegiatan wawancara. Peneliti menggunakan wawancara pada
penelitian ini untuk mengetahui karakteristik siswa dan masalah-masalah
dalam proses pembelajaran serta hasil wawancara tersebut dapat
mendukung hasil observasi pada kondisi awal. Kegiatan wawancara
dilakukan peneliti kepada guru kelas V SD Negeri Caturtunggal 1.
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Peneliti membuat kisi-kisi wawancara berupa garis besar pertanyaan agar
wawancara ini terarah kepada pokok pembahasan yang diharapkan.
2. Pengamatan (Observasi)
Menurut Uno (2007:74) observasi adalah metode pengumpulan data
dengan cara mengamati tingkah laku seseorang atau sekelompok orang
dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut Sanjaya (2011:86) observasi
merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap
kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan instrumen
observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Instrumen
observasi yang sering digunakan untuk pengumpulan data antara lain:
daftar cek (check-list), bagian partisipasi, dan skala grafis deskriptif.
Dalam penelitian ini observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui sikap
motivasi dan keaktifan belajar siswa pada saat kondisi awal dan pada saat
melakukan penelitian pada siklus I dan siklus II.
3. Kuesioner
Menurut Mulyatiningsih (2013:27) kuesioner atau angket merupakan
alat pengumpulan data yang memuat sejumlah pertanyaan atau
pernyataan yang harus dijawab oleh subjek penelitian. Berdasarkan
bentuknya, kuesioner dapat berbentuk terbuka dan tertutup. Kuesioner
terbuka memiliki jawaban yang sudah disediakan dan tidak memberi
peluang kepada responden untuk menambah keterangan lain. Kuesioner
terbuka memiliki ruang yang terbuka untuk responden menulis jawab
sendiri. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini menggunakan kuesioner
tertutup di mana dalam kuesioner ini terdapat pilihan jawaban sehingga
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responden hanya perlu memberikan tanda check list (√) pada kolom yang
tersedia. Kuesioner ini untuk mengukur motivasi dan keaktifan belajar
siswa.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman
wawancara, lembar kuesioner , dan lembar observasi.
1. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara digunakan peneliti sebagai pendukung dari
pedoman hasil observasi pada kondisi awal selama mengikuti proses
pembelajaran berlangsung. Peneliti menyusun kisi-kisi wawancara untuk
guru.
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara Keaktifan
Tujuan Wawancara
1. Mengetahui
proses
pembelajaran di
kelas

2. Mengetahui
penggunaan model
pembelajaran yang
diterapkan di kelas.

Pertanyaan
Bagaimana kondisi siswa saat proses pembelajaran
tematik di kelas?
Bagaimana cara bapak/ibu agar pembelajaran di
kelas dapat berjalan sesuai harapan?
Bagaimana cara bapak/ibu menyampaikan materi
pembelajaran kepada siswa?
Apakah bapak/ibu menggunakan media pembelajaran
(berbasis ICT, gambar, atau media konkret) saat
mengajar? Lalu bagaimana pemanfaatannya?
Model pembelajaran apa yang paling sering
bapak/ibu gunakan?
Model pembelajaran apa yang bapak/ibu gunakan
untuk membuat siswa lebih termotivasi dan aktif
dalam pembelajaran?
Apakah bapak/ibu mengetahui model pembelajaran
berbasis penemuan (discovery)?
Apa yang bapak/ibu ketahui tentang model
pembelajaran berbasis penemuan (discovery)?
Apakah bapak/ibu pernah menerapkan model
pembelajarn berbasis penemuan (discovery)?
Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang model
pembelajaran berbasis penemuan (discovery)?
Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai penerapan

Nomor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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3. Mengetahui
motivasi belajar
siswa dalam
kegiatan
pembelajaran
tematik.

4. Mengetahui
keaktifan belajar
siswa dalam
kegiatan
pembelajaran
tematik

model pembelajaran berbasis penemuan (discovery)
untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar
siswa?
Bagaimana motivasi belajar siswa dalam mengikuti
pembelajaran?
Bagaimana hasrat dan keinginan siswa untuk belajar?
Bagaimana semangat siswa dalam mengikuti
pembelajaran di kelas?
Bagaimana keuletan siswa dalam menghadapi
kesulitan?
Bagaimana rasa ingin tahu siswa saat kegiatan
pembelajaran berlangsung?
Bagaimana cara siswa berusaha memperoleh nilai
tertinggi?
Apakah bapak/ibu memiliki target untuk siswa agar
mendapatkan nilai yang lebih baik disetiap ulangan?
Jika iya seperti apa?
Bagaimana keikutsertaan siswa dalam melaksanakan
tugas pembelajaran tematik?
Bagaimana keberanian siswa bertanya kepada guru
atau teman ketika mengalami kesulitan?
Bagaimana usaha siswa mencari informasi untuk
memecahkan masalah?
Menurut bapak/ibu, bagaimana perilaku siswa saat
melaksanakan diskusi kelompok?
Menurut bapak/ibu, bagaimana keberanian siswa
dalam mengungkapkan pendapat?
Bagaimana siswa menerapkan ilmu yang telah
mereka peroleh untuk menyelesaikan tugas?

1
2
3
5
4
6
7
1
2
3
4
5
6

Pada tabel 3.2 yaitu kisi-kisi wawancara yang berisi pertanyaan
wawancara mengenai bagaimana kondisi pembelajaran di dalam kelas
pada

hari-hari

biasanya.

Peneliti

juga

menanyakan

mengenai

metode-metode pembelajaran yang sudah pernah dilakukan selama
kegiatan pembelajaran oleh guru. Saat wawancara, peneliti juga
menanyakan kondisi motivasi dan keaktifan siswa saat mengikuti
pembelajaran di kelas. Pertanyaan-pertanyaan ini digunakan untuk
memenuhi data-data peneliti.
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2. Lembar Kuesioner
a) Instrumen Motivasi Belajar Siswa
Lembar kuesioner ini dibuat dengan acuan motivasi belajar
yang terdapat 5 indikator. Dari 5 indikator tersebut diuraikan
menjadi

2

pernyataan

yaitu

favourable

(positif)

dan

unfavourable (negatif). Lembar kuesioner diberikan kepada
siswa sebelum penelitian siklus I dilaksanakan, hal ini untuk
mengetahui kondisi awal motivasi belajar siswa. Lembar
kuesioner diberikan kembali diakhir siklus I dan siklus II.
Kisi-kisi motivasi siswa adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Motivasi Belajar Siswa
Indikator
Adanya hasrat dan
keinginan berhasil
Penuh semangat
Tidak mudah putus
asa (ulet)
menghadapi
kesulitan
Memiliki rasa ingin
tahu yang tinggi

Selalu berusaha
berprestasi sebaik
mungkin

Favourable
Saya memperhatikan ketika
guru menjelaskan materi
pembelajaran
Saya merasa semangat ketika
pembelajaran tematik

Unfavourable
Ketika guru menjelaskan saya
bermain dengan teman

Saya tetap berusaha
mengerjakan tugas meski
kesulitan

Saya mudah putus asa saat
mengerjakan tugas yang sulit

Saya mencari sumber
informasi lain jika ada materi
yang belum saya pahami
Saya membaca buku supaya
mendapat informasi
Saya berusaha mendapatkan
nilai tertinggi di kelas

Saya malas mencari informasi
baru dari sumber lainnya

Meski hari sudah siang, saya
tetap berusaha memperhatikan
penjelasan guru

Saya mengantuk saat
mengikuti pelajaran

Saya kurang suka membaca
buku
Meski mendapat nilai yang
rendah saya tetep malas
belajar
Meskipun ada ulangan, saya
tetap malas belajar
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Dari tabel di atas, ada 5 indikator motivasi belajar siswa yang telah
diuraikan menjadi pernyataan favourable (positif) dan unfavourable
(negatif) oleh peneliti agar lebih mudah dalam siswa mengerjakan
kuesioner dan peneliti lebih mudah dalam menganalisis motivasi belajar
siswa. Lembar kuesioner disusun peneliti berdasarkan indikator motivasi
belajar siswa dan digunakan untuk memperoleh data secara langsung
tentang motivasi belajar siswa. Pada lembar kuesioner, responden
memberikan check list apabila memberikan jawaban yang sesuai dengan
pernyataan yang terdapat pada lembar kuesioner. Pernyataan yang
bersifat positif skor jawaban adalah: SS=4; S=3; TS=2; dan STS=1.
Sedangkan pernyataan yang bersifat negatif skor jawaban adalah: SS=1;
S=2; ST=3; dan STS=4. Berikut ini adalah lembar instrumen kuesioner
motivasi belajar siswa:
Tabel 3. 4 Lembar Instrumen Kuesioner Motivasi Belajar
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pernyataan
Saya memperhatikan ketika guru menjelaskan
materi pembelajaran.
Ketika guru menjelaskan, saya bermain
dengan teman.
Saya merasa semangat ketika pembelajaran
tematik.
Saya mengantuk saat mengikuti pelajaran.
Saya tetap berusaha mengerjakan tugas meski
kesulitan.
Saya mudah putus asa saat mengerjakan tugas
yang sulit
Saya mencari sumber informasi lain jika ada
materi yang belum saya pahami.
Saya membaca buku supaya mendapat
informasi.
Saya malas mencari informasi baru dari
sumber lainnya.
Saya kurang suka membaca buku.

SS

Jawaban (√)
S
TS

STS

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

50

11.
12.
13.
14.

Saya berusaha mendapatkan nilai tertinggi di
kelas
Meski hari sudah siang, saya tetap berusaha
memperhatikan penjelasan guru.
Meski mendapat nilai yang rendah, saya tetap
malas belajar.
Meskipun ada ulangan, saya tetap malas
belajar.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju
S

: Setuju

TS : Tidak Setuju
STS: Sangat Tidak Setuju
Penilaian setiap komponen pada kuesioner menggunakan skala
Likert. Untuk skala Likert, skor tertinggi tiap butir adalah 4 dan yang
terendah adalah 1. Menurut Mardapi (2017:144) dalam pengukuran
sering terjadi kecenderungan responden memilih jawaban pada kategori 3
(tiga) untuk skala Likert. Untuk mengatasi hal tersebut skala Likert hanya
menggunakan 4 (empat) pilihan, agar jelas sikap atau minat dari
responden. Berikut pedoman penskoran kuesioner:
Tabel 3. 5 Pedoman Penskoran Kuesioner Motivasi Belajar
Pilihan Jawaban
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Favourable
(item positif)
4
3
2
1

Unfavourable
(item negatif)
1
2
3
4

Menurut Widoyoko (2014:150) prinsip pokok skala Likert adalah
menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap
terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai dengan sangat
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positif. Skoring pilihan jawaban skala Likert tergantung pada sifat
pernyataan. Pernyataan yang bersifat positif skor jawaban adalah: SS=4;
S=3; TS=2; dan STS=1. Sedangkan pernyataan yang bersifat negatif skor
jawaban adalah: SS=1; S=2; ST=3; dan STS=4. Penilaian ini berpedoman
pada PAP tipe II. Koefisien PAP tipe II dapat dinyatakan dalam suatu
bilangan 0 sampai 100. Hal ini terdapat dalam Masidjo (1995:157).
Berikut adalah kriteria penskoran motivasi belajar yang digunakan untuk
menilai motivasi belajar siswa:
Tabel 3. 6 Kriteria Penskoran Motivasi Belajar
Rentang Skor
81-100
66-80
56-65
46-55
0-45

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah

Berdasarkan tabel kriteria penskoran motivasi belajar siswa di atas,
peneliti membuat tiga kriteria tingkat motivasi belajar siswa. Hal ini
dibuat untuk mempermudah peneliti mengingat dan mudah digunakan.
Berikut tabel kriteria penskoran motivasi belajar siswa yang telah
dimodifikasi oleh peneliti:
Tabel 3. 7 Kriteria Penskoran Motivasi Belajar
Rentang Skor
66-100
56-65
0-55

Kriteria
Tinggi
Sedang
Rendah
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Berdasarkan tabel di atas, tingkat motivasi belajar siswa kriteria
rendah jika berada pada rentang skor 0-55, tingkat motivasi belajar siswa
kriteria sedang jika berada pada rentang skor 56-65, dan tingkat motivasi
belajar siswa kriteria tinggi jika berada pada rentang skor 66-100.
b) Instrumen Keaktifan Belajar Siswa
Lembar kuesioner ini dibuat dengan acuan keaktifan belajar
yang terdapat 6 indikator. Dari 6 indikator tersebut diuraikan
menjadi

2

pernyataan

yaitu

favourable

(positif)

dan

unfavourable (negatif). Lembar kuesioner diberikan kepada
siswa sebelum penelitian siklus I dilaksanakan, hal ini untuk
mengetahui kondisi awal keaktifan belajar siswa. Lembar
kuesioner diberikan kembali diakhir siklus I dan siklus II.
Kisi-kisi keaktifan siswa adalah sebagai berikut:
Tabel 3. 8 Kisi-kisi Lembar Kuesioner Keaktifan Belajar
Indikator
Keikutsertaan siswa
dalam kegiatan
belajar mengajar
Bertanya kepada
siswa lain atau guru
apabila tidak
memahami persoalan
yang di hadapi
Aktif mencatat saat
pembelajaran
Berusaha mencari
berbagai informasi
yang diperlukan
untuk pemecahan
masalah
Melaksanakan
diskusi kelompok

Favourable
Saya mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru dengan
sebaik mungkin
Saya ikut membantu saat
praktikum/diskusi kelompok
Saya bertanya pada teman atau
guru bila belum memahami
materi pelajaran

Unfavourable
Saya merasa malas jika guru
memberikan tugas yang sulit
dikerjakan
Saya malas mengerjakan
tugas saat diskusi kelompok
Saat belum memahami materi,
saya takut bertanya pada
teman atau guru

Saya mencatat informasi yang
saya peroleh
Saya melakukan pengamatan
dan mencari informasi dari
berbagai sumber untuk
memecahkan masalah

Saya bermain dengan teman
ketika guru menjelaskan
Saya malas mencari informasi
baru yang belum saya ketahui
untuk memecahkan masalah

Saya menyampaikan pendapat
dalam diskusi kelompok

Saya hanya diam ketika
kegiatan diskusi kelompok
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sesuai dengan
petunjuk guru
Menggunakan atau
menerapkan apa
yang telah diperoleh
dalam
menyelesaikan
persoalan yang
dihadapinya

Saya mendengarkan pendapat
teman saat diskusi kelompok
Meski mendapat tugas yang
sulit, saya tetap
mengerjakannya

Saya berdiskusi diluar materi
yang disampaikan guru
Ketika mendapat tugas yang
sulit saya memilih mencontek
jawaban teman

Dari tabel di atas, ada 6 indikator motivasi belajar siswa yang telah
diuraikan menjadi pernyataan favourable (positif) dan unfavourable
(negatif) oleh peneliti agar lebih mudah dalam siswa mengerjakan
kuesioner dan peneliti lebih mudah dalam menganalisis keaktifan belajar
siswa. Lembar kuesioner disusun peneliti berdasarkan indikator keaktifan
belajar siswa dan digunakan untuk memperoleh data secara langsung
tentang keaktifan belajar siswa. Pada lembar kuesioner, responden
memberikan check list apabila memberikan jawaban yang sesuai dengan
pernyataan yang terdapat pada lembar kuesioner. Pernyataan yang
bersifat positif skor jawaban adalah: SS=4; S=3; TS=2; dan STS=1.
Sedangkan pernyataan yang bersifat negatif skor jawaban adalah: SS=1;
S=2; ST=3; dan STS=4. Berikut ini adalah lembar instrumen kuesioner
keaktifan belajar siswa:
Tabel 3. 9 Lembar Instrumen Kuesioner Keaktifan Belajar
No.
1.
2.
3.

Pernyataan
Saya mengerjakan tugas yang diberikan
oleh guru dengan sebaik mungkin.
Saya ikut membantu saat praktikum atau
diskusi kelompok.
Saya merasa malas jika guru memberikan
tugas yang sulit dikerjakan.

SS

Jawaban (√)
S
TS

STS
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Saya malas mengerjakan tugas saat diskusi
kelompok.
Saya bertanya pada teman atau guru bila
belum memahami materi pelajaran.
Saat belum memahami materi, saya takut
bertanya pada teman atau guru.
Saya mencatat informasi yang saya
peroleh.
Saya bermain dengan teman ketika guru
menjelaskan.
Saya melakukan pengamatan dan mencari
informasi dari berbagai sumber untuk
memecahkan masalah.
Saya malas mencari informasi baru yang
belum saya ketahui untuk memecahkan
masalah.
Saya menyampaikan pendapat dalam
diskusi kelompok.
Saya mendengarkan pendapat teman saat
diskusi kelompok.
Saya hanya diam ketika kegiatan diskusi
kelompok.
Saya berdiskusi diluar materi yang
disampaikan guru.
Meski mendapat tugas yang sulit saya
tetap mengerjakannya.
Ketika mendapat tugas yang sulit saya
memilih mencontek jawaban teman.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju
S

: Setuju

TS : Tidak Setuju
STS: Sangat Tidak Setuju
Penilaian setiap komponen pada kuesioner menggunakan skala
Likert. Untuk skala Likert, skor tertinggi tiap butir adalah 4 dan yang
terendah adalah 1. Menurut Mardapi (2017:144) dalam pengukuran
sering terjadi kecenderungan responden memilih jawaban pada kategori 3
(tiga) untuk skala Likert. Untuk mengatasi hal tersebut skala Likert hanya
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menggunakan 4 (empat) pilihan, agar jelas sikap atau minat dari
responden. Berikut pedoman penskoran kuesioner:
Tabel 3. 10 Pedoman Penskoran Kuesioner Keaktifan Belajar
Pilihan Jawaban
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Favourable
(item positif)
4
3
2
1

Unfavourable
(item negatif)
1
2
3
4

Menurut Widoyoko (2014:150) prinsip pokok skala Likert adalah
menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap
terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai dengan sangat
positif. Skoring pilihan jawaban skala Likert tergantung pada sifat
pernyataan. Pernyataan yang bersifat positif skor jawaban adalah: SS=4;
S=3; TS=2; dan STS=1. Sedangkan pernyataan yang bersifat negatif skor
jawaban adalah: SS=1; S=2; ST=3; dan STS=4. Penilaian ini berpedoman
pada PAP tipe II. Koefisien PAP tipe II dapat dinyatakan dalam suatu
bilangan 0 sampai 100. Hal ini terdapat dalam Masidjo (1995:157).
Berikut adalah kriteria penskoran keaktifan belajar yang digunakan untuk
menilai keaktifan belajar siswa:
Tabel 3. 11 Kriteria Penskoran Keaktifan Belajar
Rentang Skor
81-100
66-80
56-65
46-55
0-45

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah
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Berdasarkan tabel kriteria penskoran keaktifan belajar siswa di atas,
peneliti membuat tiga kriteria tingkat keaktifan belajar siswa. Hal ini
dibuat untuk mempermudah peneliti mengingat dan mudah digunakan.
Berikut tabel kriteria penskoran keaktifan belajar siswa yang telah
dimodifikasi oleh peneliti:
Tabel 3. 12 Kriteria Penskoran Keaktifan Belajar
Rentang Skor
66-100
56-65
0-55

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah

Berdasarkan tabel di atas, tingkat keaktifan belajar siswa kriteria
rendah jika berada pada rentang skor 0-55, tingkat keaktifan belajar siswa
kriteria sedang jika berada pada rentang skor 56-65, dan tingkat keaktifan
belajar siswa kriteria tinggi jika berada pada rentang skor 66-100.
3. Lembar Observasi
Lembar observasi digunakan untuk mengetahui tingkat motivasi dan
keaktifan belajar siswa. Lembar observasi dilakukan oleh peneliti dan
teman peneliti. Observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung
dan pada saat itu juga lembar observasi diisi. Hal tersebut dilakukan
untuk memperoleh data mengenai motivasi dan keaktifan yang ada di
kelas V. kegiatan observasi dilakukan sebelum siklus 1 dilakukan dan
pada setiap siklus selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
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1) Instrumen Motivasi Belajar
Selain menggunakan kuesioner motivasi belajar peneliti
juga menggunakan instrumen observasi motivasi belajar untuk
mengetahui

motivasi

belajar

siswa.

Instrumen

observasi

motivasi diisi secara tertulis oleh peneliti dan observer.
Instrumen observasi ini digunakan untuk mengetahui motivasi
belajar siswa pada kondisi awal sebelum diberikan tindakan dan
setelah diberikan tindakan pada siklus I dan siklus II. Instrumen
observasi motivasi belajar yang digunakan peneliti ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 3. 13 Kisi-kisi Lembar Observasi Motivasi Belajar
No

Indikator

No Item

1

Adanya hasrat dan keinginan
berhasil

A

2

Penuh semangat

B

3

Tidak mudah putus asa (ulet)
menghadapi kesulitan

C

4

Memiliki rasa ingin tahu yang
tinggi

D

5

Selalu berusaha berprestasi
sebaik mungkin

E

Deskriptor
Siswa memperhatikan guru
ketika menjelaskan materi
pembelajaran
Siswa merasa semangat
mengikuti pembelajaran
Siswa berusaha menyelesaikan
tugas yang diberikan oleh guru
Siswa mencari informasi dari
buku paket, LKS, dan bertanya
kepada guru atau teman.
Siswa berusaha mendaptkan nilai
yang tinggi dan siswa berusaha
memperhatikan penjelasan dari
guru

Dari tabel 3.13 terdapat 5 indikator motivasi belajar siswa
yang telah diuraikan oleh peneliti agar lebih mudah dalam
mengobservasi. Lembar observasi disusun peneliti berdasarkan
indikator

motivasi

belajar

siswa

dan

digunakan

untuk

memperoleh data secara langsung tentang motivasi belajar siswa
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selama proses pembelajaran berlangsung. Pada lembar observasi,
observer memberikan check list apabila siswa melakukan
perilaku yang sesuai dengan lembar observasi. Setiap check list
mempunyai nilai satu sedangkan jika kosong atau tidak
diberikan check list mempunyai nilai nol. Berikut ini adalah
lembar instrumen observasi motivasi belajar siswa:
Tabel 3. 14 Instrumen Observasi Motivasi Belajar
No
1
2
3
4
5

Nama Siswa

A

Aspek yang diamati
B
C
D

E

Jumlah

Rata-rata

Keterangan :

A : Adanya hasrat dan keinginan berhasil.
B : Penuh semangat.
C : Tidak mudah putus asa (ulet) menghadapi kesulitan.
D : Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
E : Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin.
2) Instrumen Keaktifan Belajar Siswa
Untuk memperoleh data mengenai tingkat keaktifan
dilakukan kegiatan observasi selama kegiatan pembelajaran
berlangsung. Penggunaan instrumen ini dimaksudkan untuk
memperoleh observasi keaktifan secara langsung. Instrumen
keaktifan yang telah dibuat akan diisi oleh peneliti dan observer
selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Instrumen
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observasi ini digunakan untuk mengetahui keaktifan belajar
siswa pada kondisi awal sebelum diberikan tindakan dan setelah
diberikan tindakan pada siklus I dan siklus II. Instrumen
observasi keaktifan belajar yang digunakan peneliti ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 3. 15 Kisi-kisi Lembar Observasi Keaktifan Belajar
No
1

2
3
4

Indikator
Keikutsertaan siswa dalam
kegiatan belajar mengajar
Bertanya kepada siswa lain
atau guru apabila tidak
memahami persoalan yang di
hadapi
Aktif mencatat saat
pembelajaran
Berusaha mencari berbagai
informasi yang diperlukan
untuk pemecahan masalah

5

Melaksanakan diskusi
kelompok sesuai dengan
petunjuk guru

6

Menggunakan atau menerapkan
apa yang telah diperoleh dalam
menyelesaikan persoalan yang
dihadapinya

No Item
A

B
C
D

E

F

Deskriptor
Siswa mengerjakan tugas dari
guru dan siswa ikut diskusi
dalam kelompok
Siswa bertanya kepada guru atau
teman
Siswa menulis informasi di buku
catatan
Siswa mencari informasi dari
berbagai sumber (buku paket dan
LKS)
Siswa melaksanakan diskusi
dalam kelompok dan saling
menyampaikan atau
mendengarkan pendapat teman
Siswa berusaha mengerjakan dan
menyelesaikan tugas yang
diberikan guru

Dari tabel 3.15 terdapat 6 indikator keaktifan belajar siswa
yang telah diuraikan oleh peneliti agar lebih mudah dalam
mengobservasi. Lembar observasi disusun peneliti berdasarkan
indikator keaktifan

belajar

siswa dan

digunakan untuk

memperoleh data secara langsung tentang keaktifan belajar
siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pada lembar
observasi, observer memberikan check list apabila siswa
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melakukan perilaku yang sesuai dengan lembar observasi. Setiap
check list mempunyai nilai satu sedangkan jika kosong atau
tidak diberikan check list mempunyai nilai nol. Berikut ini
adalah lembar instrumen observasi keaktifan belajar siswa:
Tabel 3. 16 Instrumen Lembar Observasi Keaktifan Belajar
No

Nama Siswa

1
2
3
4
5

Keterangan :

Aspek yang diamati
B
C
D
E

A

F

Jumlah

Rata-rata

A. Keikutsertaan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.
B. Bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan
yang dihadapi.
C. Aktif mencatat saat pembelajaran.
D. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan
masalah.
E. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru.
F. Menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperoleh dalam
menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
G. Teknik Pengujian Instrumen
Teknik pengujian dalam penelitian ini menggunakan teknik validasi. Berikut
akan diuraikan mengenai jenis teknik pengujian instrumen.
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1. Validitas
Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat
mengukur apa yang hendak diukur (Widoyoko, 2016:232). Menurut
Saifuddin (dalam Sutoyo, 2012:71) validitas mengandung arti sejauh mana
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya.
Validitas tes perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas tes dalam kaitannya
mengukur hal yang seharusnya diukur. Menurut Arifin (2011:245) validitas
adalah suatu derajat ketepatan instrumen (alat ukur). Validitas menurut
Surapranata (2004:51) yaitu 1) Validitas isi mengandung arti bahwa suatu alat
ukur dipandang valid apabila sesuai dengan isi kurikulum yang hendak diukur.
Validitas sangat bergantung pada tes dan juga faktor yang mempengaruhi
dalam merespon tes. Salah satu cara untuk memperoleh validitas yaitu dengan
melihat soal tes; 2) Validitas prediksi menunjukkan hubungan antara tes skor
yang diperoleh peserta tes dengan keadaan yang akan terjadi di waktu yang
akan datang; 3) Validitas empiris menunjukkan hubungan antara tes skor
dengan yang dicapai dengan keadaan sekarang; dan 4) Validitas konstruk
adalah sesuatu yang berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak tetapi
gejalanya dapat diamati dan diukur. Validitas konstruk mengandung arti
bahwa suatu alat ukur dikatakan valid apabila telah cocok dengan konstruksi
teoritik dimana tes itu dibuat. Tes dikatakan memiliki validitas konstruksi
apabila soal mengukur aspek berpikir seperti standar kompetensi, kompetensi
dasar, indikator yang terdapat dalam kurikulum.
Berdasarkan macam-macam validitas di atas dalam penelitian ini
menggunakan validitas konstruk. Instrumen yang akan divalidasi adalah
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perangkat pembelajaran (RPP), lembar observasi, serta lembar kuesioner
motivasi dan keaktifan belajar siswa.
Perangkat pembelajaran (RPP), lembar observasi, dan lembar kuesioner
yang sudah divalidasi oleh ahli kemudian direkap untuk menentukan skor
rata-rata dan kriteria kelayakan berdasarkan pedoman penilaian. Berikut ini
merupakan tabel kriteria kelayakan validasi yang diadopsi dari Masidjo (1995:
243).
Tabel 3. 17 Kriteria Validasi
Nilai
81-100
61-80
41-60
21-40
0-20

Keterangan
Sangat Layak
Layak
Cukup
Kurang Layak
Sangat Kurang Layak

Berdasarkan tabel kriteria validasi di atas, peneliti membuat tiga kriteria
tingkat penskoran validasi. Hal ini dibuat untuk mempermudah peneliti
mengingat dan mudah digunakan. Berikut tabel kriteria penskoran validasi
yang telah dimodifikasi oleh peneliti:
Tabel 3. 18 Kriteria Penskoran Validasi
Rentang Skor
66-100
56-65
0-55

Nilai Huruf
A
B
C

Kriteria
Baik
Cukup
Kurang
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1) Validasi Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran merupakan komponen penting dalam
kegiatan

pembelajaran.

dilakukan dengan

Validasi

perangkat

pembelajaran

ini

cara dikonsultasikan kepada ahli (expert

judgement) yaitu dosen, kepala sekolah dan guru wali kelas V SD
Negeri Caturtunggal 1. Instrumen yang akan divalidasi adalah
perangkat pembelajaran (RPP). Validasi perangkat pembelajaran ini
akan dinilai berdasarkan pedoman penskoran sebagai berikut:
Perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti
selanjutnya divalidasi dosen, kepala sekolah dan guru wali kelas
melalui expert judgement. Penilaian yang telah diberikan oleh dosen,
kepala sekolah dan guru wali kelas kemudian dijumlah dan dihitung
rata-ratanya. Hasil validasi perangkat pembelajaran dapat dilihat
pada tabel 3.19.
Tabel 3. 19 Hasil Perhitungan Validasi Perangkat Pembelajaran
Perangkat
Pembelajaran
RPP

Validator

Dosen
Kepala Sekolah
Guru wali kelas
Rata-rata

Hasil Kriteria
89,5
98,7
97,9
92,8

Baik
Baik
Baik
Baik

Setelah divalidasi kepada dosen, kepala sekolah dan guru wali
kelas, didapatkan hasil dari validasi perangkat pembelajaran dengan
rincian rata-rata skor RPP sebesar 92,8 dinyatakan dengan kriteria
(Baik). berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa perangkat
pembelajaran layak untuk digunakan dalam penelitian.
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2) Validasi Instrumen Observasi
Validasi lembar observasi divalidasikan kepada ahli (expert
judgement). Setelah lembar observasi divalidasi, maka diperoleh
hasil perhitungan yang dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 3. 20 Hasil Perhitungan Validasi Instrumen Observasi
Rubrik
Lembar Observasi
Motivasi

Lembar Observasi
Keaktifan

Validator
Dosen I
Dosen II
Kepala Sekolah
Guru Wali Kelas
Rata-rata
Dosen I
Dosen II
Kepala Sekolah
Guru Wali Kelas
Rata-rata

Hasil
85
87,5
97,5
100
92,5
85
85
95
97,5
90,6

Kriteria
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Hasil validasi lembar observasi motivasi belajar menunjukkan
skor sebesar 92,5 dinyatakan (Baik) dan lembar observasi keaktifan
belajar menunjukkan skor sebesar 90,6 dinyatakan (Baik) maka
lembar observasi ini layak digunakan untuk mengamati motivasi dan
keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1.
3) Validasi Kuesioner
Validasi kuesioner dilakukan dengan divalidasikan kepada ahli
(expert judgement). Setelah lembar kuesioner divalidasi, maka
diperoleh hasil perhitungan yang dijelaskan pada tabel berikut:
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Tabel 3. 21 Hasil Perhitungan Validasi Kuesioner
Rubrik
Lembar
Kuesioner
Motivasi
Lembar
Kuesioner
Keaktifan

Validator
Dosen I
Dosen II
Kepala Sekolah
Guru Wali Kelas
Rata-rata
Dosen I
Dosen II
Kepala Sekolah
Guru Wali Kelas
Rata-rata

Hasil
78,1
78,1
96,8
96,8
87,4
84,3
87,5
96,8
87,5
89

Kriteria
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Hasil validasi kuesioner motivasi belajar menunjukkan skor
rata-rata sebesar 87,4 dinyatakan (Baik) dan kuesioner keaktifan
belajar menunjukkan skor rata-rata sebesar 89 dinyatakan (Baik)
maka lembar kuesioner ini layak digunakan untuk mengamati
motivasi dan keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal
1.
H. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini data yang akan diperoleh akan dianalisis secara deskriptif
kuantitatif. Data yang akan dianalisis yaitu tingkat motivasi dan keaktifan siswa
yang diambil dari data kuesioner dan observasi. Peningkatan motivasi dan
keaktifan belajar siswa dapat diketahui dengan membandingkan data dari kondisi
awal, siklus I, dan siklus II.
1. Analisis Data Motivasi Belajar Siswa
Data motivasi belajar siswa diperoleh dari kegiatan observasi dan
kuesioner. Analisis data motivasi belajar yang digunakan dengan cara
membandingkan keadaan kondisi awal, siklus I dan siklus II. Perhitungan
peningkatan motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut:
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a) Menghitung motivasi belajar siswa berdasarkan lembar observasi.

b) Menghitung motivasi belajar siswa berdasarkan kuesioner.

c) Menghitung rata-rata motivasi belajar siswa.

d) Menghitung hasil akhir motivasi belajar siswa.

2. Analisis Data Keaktifan Belajar Siswa
Analisis data keaktifan belajar siswa diambil dari data observasi dan
angket yang diambil selama proses pembelajaran. Analisis data keaktifan
siswa dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Menghitung keaktifan belajar siswa berdasarkan lembar observasi.

b) Menghitung keaktifan belajar siswa berdasarkan kuesioner.

c) Menghitung rata-rata keaktifan belajar siswa.
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d) Menghitung hasil akhir keaktifan belajar siswa.

I. Indikator Keberhasilan
Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria keberhasilan yang peneliti
tentukan sendiri. Peneliti menetapkan kriteria keberhasilan untuk masing-masing
variabel yaitu motivasi dan keaktifan belajar siswa. Indikator keberhasilan ini
dibuat sebagai target dan penentu apakah penelitian yang dilakukan berhasil atau
tidak.
Tabel 3. 22 Kriteria Keberhasilan
No

Variabel

1

Motivasi
Belajar

2

Keaktifan
Belajar

Indikator
Skor rata-rata
motivasi belajar
(0-100)
Skor rata-rata
keaktifan belajar
(0-100)

Kondisi
Awal

Target Akhir
Siklus I
Siklus II

49,5
(Rendah)

60
(Sedang)

70
(Tinggi)

48,6
(Rendah)

60
(Sedang)

70
(Tinggi)

Siklus dihentikan jika target akhir siklus II sudah tercapai.
J. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama 9 bulan dari Januari sampai bulan September
tahun 2019 atau dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019.
Waktu pengambilan data disesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat oleh
peneliti.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8

Kegiatan
Proses perizinan ke
sekolah
Observasi dan
pengambilan data
Penyusunan proposal
Pelaksanaan siklus I
Pelaksanaan siklus II
Pengolahan data hasil
penelitian
Penyusunan skripsi
Ujian skripsi

Jan Feb

Mar

Tahun 2018/2019
Apr Mei Jun Jul

Ags

Sep
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab IV ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan
yang telah dilakukan. Hasil penelitian mencakup pada proses pembelajaran
dengan menerapkan model pembelajaran discovery.
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini terdiri dari proses penelitian tindakan kelas siklus I dan
siklus II, hasil motivasi dan keaktifan belajar siswa siklus I dan siklus II.
1. Proses Penelitian Tindakan kelas (PTK)
Proses penelitian tindakan kelas ini menjelaskan, pra siklus yang terdiri
dari pra siklus, siklus I, dan siklus II yang terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
a. Pra Siklus
Pada waktu penelitian, peneliti melakukan pengambilan data pra
siklus pada hari Sabtu 11 Mei 2019. Sebelum melakukan penelitian,
peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan guru wali kelas V
SD Negeri Caturtunggal 1. Wawancara yang dilakukan bersama guru
wali kelas V ini dilakukan pada saat sebelum observasi langsung di
dalam kelas. Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui keadaan
dan kondisi siswa yang sebenarnya saat mengikuti kegiatan belajar
mengajar di dalam kelas. Selain wawancara, untuk menambah
pengetahuan keadaan dan kondisi siswa, peneliti melakukan observasi
kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas V SD Negeri
Caturtunggal 1. Observasi dilakukan untuk mengetahui tingkat motivasi
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dan keaktifan belajar siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Setelah mendapat hasil wawancara dan observasi, peneliti memberikan
lembar kuesioner pra siklus kepada siswa kelas V SD Negeri
Caturtunggal 1. Berdasarkan kegiatan wawancara bersama guru wali
kelas V dan observasi langsung di dalam kelas, diperoleh hasil bahwa
tingkat motivasi dan keaktifan siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1
termasuk dalam tingkat kategori yang rendah. Hal ini terlihat ketika guru
menyampaikan materi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, siswa
cenderung diam dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa
juga jarang bertanya kepada guru ketika kegiatan belajar mengajar
berlangsung. Selain itu, siswa juga jarang menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh guru dan siswa hanya diam ketika ada materi yang belum
dipahami.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru wali kelas V, motivasi
siswa sering bergantung dengan model dan media yang digunakan guru
pada saat kegiatan belajar mengajar, siswa juga cenderung pasif dalam
pembelajaran jika media yang digunakan kurang menarik. Siswa kelas V
juga mudah menyerah dengan tugas yang diberikan oleh guru apabila
siswa mengalami kegagalan dalam percobaannya. Selain itu, siswa juga
masih sering malu berbicara bertanya maupun berpendapat kepada guru
pada saat kegiatan belajar mengajar. Berikut ini merupakan data motivasi
dan keaktifan belajar siswa yang hasilnya diperoleh peneliti pada saat
observasi dan kuesioner:
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Tabel 4.1 Skor Rata-rata Motivasi Belajar pada Kondisi Awal

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AF
AY
AN
AG
BA
BEO
FG
FP
HN
KI
MP
MS
PK
RP
RR
RA
SNA
SP
SM
Rata-rata

Kondisi Awal
Observasi

Kuesioner

60
60
40
40
60
40
40
40
60
40
40
40
40
40
40
60
60
40
60
47,3

60,7
53,5
55,3
57,1
58,9
53,5
46,4
44,6
51,7
48,2
50
48,2
53,5
48,2
53,5
51,7
50
48,2
48,2
51,6

Skor
Rata-rata
60,35
56,75
47,65
48,55
59,45
46,75
43,2
42,3
55,85
44,1
45
44,1
46,75
44,1
46,75
55,85
55
44,1
54,1
49,5

Kategori
Sedang
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui hasil perhitungan kuesioner
kondisi awal diperoleh rata-rata skor sebesar 49,5 (rendah).
Tabel 4.2 Data Hasil Rata-rata Kondisi Awal Motivasi Belajar
Variabel
Motivasi

Instrumen
Lembar Observasi
Kuesioner
Rata-rata

Hasil
47,3
51,6
49,5

Kriteria
Rendah
Rendah
Rendah
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Hasil perhitungan siswa diperoleh dengan menghitung lembar observasi
dan kuesioner. Dapat diperoleh rata-rata motivasi belajar siswa pada kondisi
awal sebesar 49,5 (rendah).
Selain itu, peneliti juga memberikan lembar kuesioner keaktifan belajar
kepada siswa untuk diisi dan sebagai pengambilan data kondisi awal
keaktifan belajar siswa. Tujuan dari pemberian lembar angket motivasi dan
keaktifan belajar siswa yaitu untuk mengetahui tingkat motivasi dan keaktifan
siswa secara individu. Berikut ini merupakan data keaktifan belajar siswa
yang hasilnya diperoleh peneliti pada saat observasi dan kuesioner:
Tabel 4.3 Skor Rata-rata Keaktifan Belajar pada Kondisi Awal

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AF
AY
AN
AG
BA
BEO
FG
FP
HN
KI
MP
MS
PK
RP
RR
RA
SNA
SP
SM
Rata-rata

Kondisi Awal
Observasi

Kuesioner

33,3
50
50
50
50
50
33,3
50
50
33,3
50
33,3
50
50
50
50
33,3
33,3
50
44,7

45,3
48,4
53,1
51,5
56,2
54,6
48,4
48,4
51,5
56,2
62,5
53,1
56,2
48,4
50
59,3
56,2
51,5
50
52,6

Skor
Rata-rata
39,3
49,2
51,5
50,7
53,1
52,3
40,8
49,2
50,7
44,7
56,2
43,2
53,1
49,2
50
54,6
44,7
42,4
50
48,6

Kategori
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa rata-rata kondisi awal siswa
kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan
oleh rata-rata hasil keaktifan belajar siswa pada kondisi awal yang diperoleh
sebesar 48,6.
Tabel 4.4 Data Hasil Rata-rata Kondisi Awal Keaktifan Belajar
Variabel
Motivasi

Instrumen
Lembar Observasi
Kuesioner
Rata-rata

Hasil
44,7
52,6
48,6

Kriteria
Rendah
Rendah
Rendah

Hasil perhitungan siswa diperoleh dengan menghitung lembar observasi
dan kuesioner. Dapat diperoleh rata-rata keaktifan belajar siswa pada kondisi
awal sebesar 48,6 (rendah).
Tabel 4.5 Data Keseluruhan Kondisi Awal
No
1
2

Variabel
Motivasi Belajar
Keaktifan Belajar

Jumlah
49,5
48,6

Kriteria
Rendah
Rendah

Hasil data motivasi dan keaktifan belajar siswa yang diperoleh melalui
observasi dan kuesioner yang dibagikan kepada siswa menunjukkan bahwa
motivasi dan keaktifan belajar siswa masih rendah. Oleh karena itu, peneliti
memberikan solusi untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa
dengan menggunakan model pembelajaran discovery.
b. Siklus I
Penelitian yang dilakukan peneliti pada siklus I dilaksanakan pada
tanggal 15 Mei 2019. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai guru.
Materi yang diajarkan pada penelitian ini adalah tema 9 (Benda-benda di
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Sekitar Kita), subtema 3 (Manusia dan Benda di Lingkungannya),
pembelajaran 3. Pertemuan pada siklus I dilaksanakan dengan alokasi
waktu 6x35 menit.
1) Perencanaan Tindakan
Perencanaan tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus I
adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP,
LKS, soal evaluasi dan media. Media yang digunakan untuk
pembelajaran yaitu powerpoint, gambar-gambar dan video yang
dapat membantu dalam penjelasan materi pembelajaran. Powerpoint
yang dibuat berisikan materi yang diajarkan untuk mempermudah
siswa dalam memahami materi pembelajaran. Peneliti juga
menyiapkan instrumen non tes yaitu lembar observasi dan kuesioner
yang digunakan untuk mengukur motivasi dan keaktifan belajar
siswa yang diisi pada akhir siklus I.
2) Pelaksanaan Tindakan
Siklus I dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2019 dengan alokasi
waktu 6x35 menit. Pada pertemuan ini peneliti dibantu oleh 1 teman
yang bertugas sebagai observer dan mendokumentasikan proses
penelitian yang sedang berlangsung.
Kegiatan

awal,

guru

mengawali

pembelajaran

dengan

mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin
doa. Setelah itu guru melakukan presensi kehadiran siswa pada
pertemuan ini. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari.
Guru memutarkan video singkat tentang materi yang akan dipelajari
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dan guru melakukan tanya-jawab kepada siswa yang bertujuan untuk
mengetahui pengetahuan siswa dan sebagai stimulation atau
pemberian rangsangan supaya siswa dapat tertarik dan fokus untuk
mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini.
Kegiatan inti, guru menyampaikan materi pembelajaran. Guru
meminta siswa untuk membaca dan memahami teks yang ada dalam
buku paket. Guru dan siswa saling bertukar pikiran mengenai materi
pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru dan membaca
mandiri, bagian ini sebagai problem statement atau identifikasi
masalah. Guru melibatkan siswa untuk bertanya-jawab mengenai
materi yang sudah disampaikan dan dipahami oleh siswa. Guru
memutarkan video pembelajaran supaya siswa lebih paham dengan
materi yang dipelajari. Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok
dan guru memberikan tugas kepada kelompok. Kegiatan ini sebagai
data collection atau pengumpulan data. Setelah siswa dan kelompok
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, setiap kelompok
mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah dikerjakan. Pada
bagian ini sebagai verification atau pembuktian. Guru mengajak
siswa untuk berdiskusi mengenai presentasi dan hasil kerja
masing-masing kelompok.
Kegiatan akhir, guru memberikan soal tes evaluasi tentang
materi yang dipelajari pertemuan ini. guru bersama siswa
merefleksikan dan menyimpulkan hasil belajar yang sudah dipelajari
siswa pada pertemuan ini. Guru membagikan lembar kuesioner dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

76

siswa diminta untuk mengisi kuesioner. Guru mengajak semua siswa
untuk berdoa dan guru menutup pertemuan dengan mengucapkan
salam.
3) Pengamatan (Observasi)
Observasi pada penelitian ini dilakukan selama kegiatan
pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan oleh teman
peneliti dan observasi dilakukan dengan mengisi lembar observasi
yang telah disiapkan peneliti untuk mengamati motivasi dan
keaktifan belajar siswa. Selain itu, pengamatan dilakukan untuk
mengamati proses pembelajaran apakah sudah sesuai atau tidak
dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Berikut ini adalah
hasil observasi yang telah diisi oleh observer dan kuesioner yang
telah diisi oleh siswa pada siklus I.
Tabel 4.6 Skor Rata-rata Motivasi Belajar pada Siklus I

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AF
AY
AN
AG
BA
BEO
FG
FP
HN
KI
MP
MS
PK

Siklus I
Observasi

Kuesioner

80
80
60
60
80
60
60
60
60
60
60
60
60

69,6
66
66
67,8
69,6
64,2
60,7
60,7
62,5
60,7
67,8
64,2
66

Skor
Rata-rata
74,8
73
63
63,9
74,8
62,1
60,3
60,3
61,2
60,3
63,9
62,1
63

Kategori
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
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14
15
16
17
18
19

RP
RR
RA
SNA
SP
SM
Rata-rata

60
60
80
80
60
80
66,3

62,5
60,7
62,5
60,7
64,2
62,5
64,1

61,2
60,3
71,2
70,3
62,1
71,2
65,2

Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang

Berdasarkan tabel di atas, hasil motivasi belajar siswa pada
siklus I diperoleh data 13 siswa menunjukkan tingkat motivasi
belajar yang termasuk dalam kategori (sedang) dan 6 siswa
menunjukkan tingkat motivasi belajar yang termasuk dalam kategori
(tinggi). Hasil perhitungan kuesioner dan observasi pada kondisi
awal diperoleh rata-rata skor motivasi belajar siswa sebesar 49,5
(rendah), kemudian setelah dilakukan penelitian tindakan kelas pada
siklus I diperoleh rata-rata skor sebesar 65,2 (sedang).
Tabel 4.7 Data Hasil Rata-rata Siklus I Motivasi Belajar
Variabel
Motivasi

Instrumen
Lembar Observasi
Kuesioner
Rata-rata

Hasil
66,3
64,1
65,2

Kriteria
Sedang
Sedang
Sedang

Hasil perhitungan siswa diperoleh dengan menghitung lembar
observasi dan kuesioner. Dapat diperoleh rata-rata skor motivasi
belajar pada kondisi awal sebesar 49,5 (rendah), kemudian setelah
dilakukan penelitian tindakan kelas pada siklus I diperoleh rata-rata
skor sebesar 65,2 (sedang). Selain motivasi belajar, peneliti juga
melakukan penelitian terhadap keaktifan belajar siswa. Berikut ini
merupakan tabel keaktifan belajar siswa pada tabel 4.8.
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Tabel 4.8 Skor Rata-rata Keaktifan Belajar pada Siklus I

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AF
AY
AN
AG
BA
BEO
FG
FP
HN
KI
MP
MS
PK
RP
RR
RA
SNA
SP
SM
Rata-rata

Siklus I
Observasi

Kuesioner

50
66,6
66,6
66,6
50
66,6
66,6
66,6
66,6
50
66,6
50
66,6
66,6
66,6
66,6
50
50
66,6
61,3

62,5
60,9
64
60,9
65,6
64
62,5
60,9
67,1
67,1
70,3
64
67,1
62,5
67,1
70,3
67,1
64
65,6
64,9

Skor
Rata-rata
56,2
63,7
65,3
63,7
57,8
65,3
64,5
63,7
66,8
58,5
68,4
57
66,8
64,5
66,8
68,4
58,5
57
66,1
63,1

Kategori
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Rendah
Sedang
Sedang

Berdasarkan tabel di atas, hasil keaktifan belajar pada siklus I
diperoleh rata-rata skor keaktifan belajar sebesar 63,1 (sedang).
Selain itu, dalam tabel dapat diketahui dari 19 siswa terdapat 6 siswa
termasuk dalam kriteria (rendah) dan 13 siswa termasuk dalam
kriteria (sedang).
Tabel 4.9 Data Hasil Rata-rata Siklus I Keaktifan Belajar
Variabel
Motivasi

Instrumen
Lembar Observasi
Kuesioner
Rata-rata

Hasil
61,3
64,9
63,1

Kriteria
Sedang
Sedang
Sedang
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Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan siswa diperoleh
dengan menghitung lembar observasi dan kuesioner. Dapat diperoleh
rata-rata skor keaktifan belajar pada kondisi awal sebesar 48,6
(rendah), kemudian setelah dilakukan penelitian tindakan kelas pada
siklus I diperoleh rata-rata skor sebesar 63,1 (sedang).
Tabel 4.10 Data Keseluruhan Siklus I
No
1
2

Variabel
Motivasi Belajar
Keaktifan Belajar

Jumlah
65,2
63,1

Kriteria
Sedang
Sedang

Hasil data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan motivasi dan keaktifan belajar siswa. Hasil motivasi
belajar siswa pada kondisi awal diperoleh rata-rata skor sebesar 49,5.
Kemudian pada siklus I rata-rata skor meningkat menjadi 65,2. Hasil
keaktifan belajar siswa pada kondisi awal diperoleh rata-rata skor
sebesar 48,6. Kemudian pada siklus I skor rata-rata keaktifan belajar
meningkat menjadi 63,1.
4) Refleksi
Kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada siklus I terhadap siswa
kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 dengan menerapkan model
pembelajaran discovery berjalan sesuai dengan perencanaan yang
sudah disusun oleh peneliti dan sesuai dengan apa yang diharapkan
peneliti. Tetapi dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan dan
kendala. Kendala pertama adalah ketika pembagian kelompok, siswa
menjadi ramai karena ingin memilih teman dalam kelompok menurut
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keinginan mereka sendiri. Masalah kedua adalah tidak adanya layar
LCD proyektor, jadi ketika menggunakan LCD proyektor harus
diarahkan ke dinding tembok yang berwarna putih sehingga ketika
menyampaikan materi melalui powerpoint dan menampilkan video
pembelajaran menjadi kurang terlihat jelas. Secara keseluruhan
kegiatan pembelajaran siklus I berjalan dengan lancar dan sesuai
dengan rencana yang dibuat oleh peneliti.
Selain adanya kendala dan masalah di atas, hasil penelitian
siklus I dapat disimpulkan bahwa motivasi dan keaktifan belajar
siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 sudah mengalami
peningkatan dan memenuhi target akhir pada siklus I. Peneliti
menargetkan kriteria motivasi belajar pada siklus I sebesar 60. Hasil
rata-rata skor motivasi belajar pada siklus I sebesar 65,2 yang
menunjukkan termasuk dalam kategori (sedang). Selain itu, peneliti
juga menargetkan kriteria keaktifan belajar pada siklus I sebesar 60.
Data hasil rata-rata skor keaktifan belajar pada siklus I sebesar 63,1
yang menunjukkan termasuk dalam kategori (sedang). Hal ini
menunjukkan bahwa motivasi dan keaktifan belajar siswa telah
mencapai target akhir siklus I yang sudah ditentukan, sehingga
penelitian ini baik untuk dihentikan. Akan tetapi penelitian ini di
desain untuk II siklus, sehingga peneliti melanjutkan penelitian ke
tahap siklus II untuk menambah dan meningkatkan data yang akan
diperoleh.
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c. Siklus II
Penelitian yang dilakukan peneliti pada tahap siklus II dilaksanakan
pada tanggal 18 Mei 2019. Dalam penelitian ini, peneliti berperan
sebagai guru. Materi yang diajarkan pada penelitian ini adalah tema 9
(Benda-benda di Sekitar Kita), subtema 3 (Manusia dan Benda di
Lingkungannya), pembelajaran 4. Pertemuan pada siklus II dilaksanakan
dengan alokasi waktu 6x35 menit.
1) Perencanaan Tindakan
Perencanaan tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus I
adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP,
LKS, soal evaluasi dan media. Media yang digunakan untuk
pembelajaran yaitu powerpoint, gambar-gambar dan video yang
dapat membantu dalam penjelasan materi pembelajaran. Powerpoint
yang dibuat berisikan materi yang diajarkan untuk mempermudah
siswa dalam memahami materi pembelajaran. Peneliti juga
menyiapkan instrumen non tes yaitu lembar observasi dan kuesioner
yang digunakan untuk mengukur motivasi dan keaktifan belajar
siswa yang diisi pada akhir siklus II.
2) Pelaksanaan Tindakan
Siklus II dilakukan pada hari Sabtu, 18 Mei 2019 dengan alokasi
waktu 6x35 menit. Pada pertemuan ini peneliti dibantu oleh 1 teman
yang bertugas sebagai observer dan mendokumentasikan proses
penelitian yang sedang berlangsung.
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Kegiatan

awal,

guru

mengawali

pembelajaran

dengan

mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin
doa. Setelah itu guru melakukan presensi kehadiran siswa pada
pertemuan ini. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari.
Guru memutarkan video singkat tentang materi yang akan dipelajari
dan guru melakukan tanya-jawab kepada siswa yang bertujuan untuk
mengetahui pengetahuan siswa dan sebagai stimulation atau
pemberian rangsangan supaya siswa dapat tertarik dan fokus untuk
mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini.
Kegiatan inti, guru menyampaikan materi pembelajaran. Guru
meminta siswa untuk membaca dan memahami teks yang ada dalam
buku paket. Guru dan siswa saling bertukar pikiran mengenai materi
pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru dan membaca
mandiri, bagian ini sebagai problem statement atau identifikasi
masalah. Guru melibatkan siswa untuk bertanya-jawab mengenai
materi yang sudah disampaikan dan dipahami oleh siswa. Guru
memutarkan video pembelajaran supaya siswa lebih paham dengan
materi yang dipelajari. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok
dan guru memberikan tugas kepada kelompok. Kegiatan ini sebagai
data collection atau pengumpulan data. Setelah siswa dan kelompok
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, setiap kelompok
mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah dikerjakan. Pada
bagian ini sebagai verification atau pembuktian. Guru mengajak
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siswa untuk berdiskusi mengenai presentasi dan hasil kerja
masing-masing kelompok.
Kegiatan akhir, guru memberikan soal tes evaluasi tentang
materi yang dipelajari pertemuan ini. guru bersama siswa
merefleksikan dan menyimpulkan hasil belajar yang sudah dipelajari
siswa pada pertemuan ini. Guru membagikan lembar kuesioner dan
siswa diminta untuk mengisi kuesioner. Guru mengajak semua siswa
untuk berdoa dan guru menutup pertemuan dengan mengucapkan
salam.
3) Pengamatan (Observasi)
Observasi pada penelitian ini dilakukan selama kegiatan
pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan oleh teman
peneliti dan observasi dilakukan dengan mengisi lembar observasi
yang telah disiapkan peneliti untuk mengamati motivasi dan
keaktifan belajar siswa. Selain itu, pengamatan dilakukan untuk
mengamati proses pembelajaran apakah sudah sesuai atau tidak
dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Berdasarkan hasil
pengamatan, siswa menjadi lebih bersemangat dan lebih aktif selama
kegiatan pembelajaran berlangsung karena dengan masalah-masalah
dan

kegiatan

pembelajaran

yang

melibatkan

siswa

untuk

memecahkannya dan juga media pembelajaran yang menarik bagi
siswa. Berikut ini adalah hasil observasi yang telah diisi oleh
observer dan kuesioner yang telah diisi oleh siswa pada siklus II.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

84

Tabel 4.11 Skor Rata-rata Motivasi Belajar pada Siklus II

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AF
AY
AN
AG
BA
BEO
FG
FP
HN
KI
MP
MS
PK
RP
RR
RA
SNA
SP
SM
Rata-rata

Siklus II
Observasi

Kuesioner

80
100
80
80
100
80
80
80
100
80
80
80
80
80
80
100
100
80
100
86,3

80,3
80,3
71,4
75
73,2
75
75
87,5
71,4
94,6
94,6
78,5
92,8
87,5
71,4
85,7
83,9
73,2
85,7
80,8

Skor
Rata-rata
80,1
90,1
75,7
77,5
86,6
77,5
77,5
83,7
85,7
87,3
87,3
79,2
86,4
83,7
75,7
92,8
91,9
76,6
92,8
83,5

Kategori
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, hasil motivasi belajar siswa pada
siklus II diperoleh data 19 siswa menunjukkan tingkat motivasi
belajar yang termasuk dalam kriteria (tinggi) dan tidak ada siswa
yang menunjukkan tingkat motivasi belajar yang termasuk dalam
kriteria (rendah) dan (sedang). Hasil perhitungan kuesioner dan
observasi pada kondisi awal diperoleh rata-rata skor motivasi belajar
siswa sebesar 49,5 (rendah) dan pada siklus I diperoleh skor rata-rata
menjadi 65,2 (sedang), kemudian setelah dilakukan penelitan
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tindakan kelas pada siklus II diperoleh rata-rata skor sebesar 83,5
(tinggi).
Tabel 4.12 Data Hasil Rata-rata Siklus II Motivasi Belajar
Variabel
Motivasi

Instrumen
Lembar Observasi
Kuesioner
Rata-rata

Hasil
86,3
80,8
83,5

Kriteria
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Hasil perhitungan siswa diperoleh dengan menghitung lembar
observasi dan kuesioner. Dapat diperoleh rata-rata skor motivasi
belajar pada kondisi awal sebesar 49,5 (rendah) dan siklus I sebesar
65,2 (sedang), kemudian setelah dilakukan penelitian tindakan kelas
pada siklus II diperoleh rata-rata skor sebesar 83,5 (tinggi). Selain
motivasi belajar, peneliti juga melakukan penelitian terhadap
keaktifan belajar siswa. Berikut ini merupakan tabel keaktifan belajar
siswa pada tabel 4.13.
Tabel 4.13 Skor Rata-rata Keaktifan Belajar pada Siklus II

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AF
AY
AN
AG
BA
BEO
FG
FP
HN
KI
MP

Siklus II
Observasi

Kuesioner

66,6
83,3
83,3
83,3
83,3
83,3
83,3
83,3
83,3
66,6
83,3

81,2
78,1
84,3
79,6
85,9
73,4
75
90,6
70,3
89
87,5

Skor
Rata-rata
73,9
80,7
83,8
81,4
84,6
78,3
79,1
86,9
76,8
77,8
85,4

Kategori
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
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12
13
14
15
16
17
18
19

MS
PK
RP
RR
RA
SNA
SP
SM
Rata-rata

66,6
83,3
66,6
83,3
83,3
83,3
66,6
83,3
78,9

75
87,5
78,1
87,5
90,6
81,2
78,1
82,8
81,8

70,8
85,4
72,3
85,4
86,9
82,2
72,3
83
80,3

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, hasil keaktifan belajar pada siklus II
diperoleh rata-rata skor keaktifan belajar sebesar 80,3 (tinggi). Selain
itu, dalam tabel dapat diketahui dari 19 siswa tidak ada yang
termasuk dalam kriteria (rendah) dan kriteria (sedang).
Tabel 4.14 Data Hasil Rata-rata Siklus II Keaktifan Belajar
Variabel
Motivasi

Instrumen
Lembar Observasi
Kuesioner
Rata-rata

Hasil
78,9
81,8
80,3

Kriteria
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan siswa diperoleh
dengan menghitung lembar observasi dan kuesioner. Dapat diperoleh
rata-rata skor keaktifan belajar pada kondisi awal sebesar 48,6
(rendah) dan rata-rata skor pada siklus I sebesar 63,1 (sedang),
kemudian setelah dilakukan penelitian tindakan kelas pada siklus II
diperoleh rata-rata skor sebesar 80,3 (tinggi).
Tabel 4.15 Data Keseluruhan Siklus II
No
1
2

Variabel
Motivasi Belajar
Keaktifan Belajar

Jumlah
83,5
80,3

Kriteria
Tinggi
Tinggi
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Hasil data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan motivasi dan keaktifan belajar siswa. Hasil motivasi
belajar siswa pada kondisi awal diperoleh rata-rata skor sebesar 49,5
dan pada siklus I diperoleh rata-rata sebesar 65,2. Kemudian pada
siklus II rata-rata skor meningkat menjadi 83,5. Hasil keaktifan
belajar siswa pada kondisi awal diperoleh rata-rata skor sebesar 48,6
dan pada siklus I diperoleh rata-rata sebesar 63,1. Kemudian pada
siklus II skor rata-rata keaktifan belajar meningkat menjadi 80,3.
4) Refleksi
Kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada siklus II terhadap
siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 dengan menerapkan model
pembelajaran discovery berjalan sesuai dengan perencanaan yang
sudah disusun oleh peneliti dan sesuai dengan apa yang diharapkan
peneliti. Peneliti melakukan analisis di akhir siklus II untuk
menentukan refleksi pelaksanaan tindakan. Seiring dengan hilangnya
permasalahan yang terjadi dalam kelas, tingkat motivasi dan
keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1
mengalami peningkatan. Hasil pengolahan data dan refleksi siklus II
diantaranya adalah; 1) adanya peningkatan motivasi belajar siswa
dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran discovery, yaitu pada kondisi awal 49,5, siklus I 65,2
pada siklus II menjadi 83,5. 2) adanya peningkatan keaktifan belajar
siswa dengan nilai rata-rata pada kondisi awal 48,6, siklus I 63,1 dan
pada siklus II menjadi 80,3.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

88

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
motivasi dan keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal
1 mengalami peningkatan dan sudah memenuhi target yang
ditentukan sehingga penelitian ini layak untuk dihentikan. Peneliti
menghentikan penelitian pada siklus II.
2. Analisis Data Hasil Penelitian
Penelitian berlangsung selama 2 kali pertemuan terhadap siswa kelas V SD
Negeri Caturtunggal 1 semester genap tahun ajaran 2018/2019. Berdasarkan data
yang telah diperoleh, peneliti melakukan analisis terhadap data motivasi dan
keaktifan belajar siswa.
a. Analisis Data Motivasi Belajar Siswa
Data motivasi siswa dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti di setiap pertemuan pada siklus I dan siklus II.
Siklus I dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Juni 2019. Siklus II
dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Juni 2019. Motivasi belajar siswa
selama

kegiatan

pembelajaran

berlangsung

menggunakan

model

pembelajaran discovery dapat dilihat dari berbagai aktivitas yaitu; adanya
hasrat dan keinginan berhasil, tidak mudah putus asa (ulet) menghadapi
kesulitan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan selalu berusaha
berprestasi sebaik mungkin.
Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner, peningkatan motivasi
belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.16 Hasil Skor Rangkuman Motivasi Belajar Siswa
No

Nama

1
AF
2
AY
3
AN
4
AG
5
BA
6
BEO
7
FG
8
FP
9
HN
10
KI
11
MP
12
MS
13
PK
14
RP
15
RR
16
RA
17
SNA
18
SP
19
SM
Rata-rata

Kondisi
Awal
60,35
56,75
47,65
48,55
59,45
46,75
43,2
42,3
55,85
44,1
45
44,1
46,75
44,1
46,75
55,85
55
44,1
54,1
49,5

Kategori
Sedang
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

Siklus
I
74,8
73
63
63,9
74,8
62,1
60,3
60,3
61,2
60,3
63,9
62,1
63
61,2
60,3
71,2
70,3
62,1
71,2
65,2

Kategori
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang

Siklus
II
80,1
90,1
75,7
77,5
86,6
77,5
77,5
83,7
85,7
87,3
87,3
79,2
86,4
83,7
75,7
92,8
91,9
76,6
92,8
83,5

Kategori
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Berdasarkan tabel 4.16 hasil peningkatan motivasi siswa dapat
dilihat pada kondisi awal diperoleh skor rata-rata motivasi belajar siswa
sebesar 49,5 yang menunjukkan tingkat kriteria (rendah). Setelah
dilakukan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran discovery
pada siklus I diperoleh skor rata-rata menjadi 65,2 yang menunjukkan
tingkat kriteria (sedang). Sedangkan pada siklus II skor rata-rata motivasi
belajar siswa diperoleh sebesar 83,5 yang menunjukkan tingkat kriteria
(tinggi) dan menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa mengalami
peningkatan sebesar 34,0 dari kondisi awal dan peningkatan sebesar 18,3
dari siklus I. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran
discovery mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan dapat
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melebihi dari target yang sudah peneliti tentukan. Berikut rangkuman
target dan hasil capaian motivasi belajar siswa:
Tabel 4.17 Peningkatan Motivasi Belajar
Variabel
Motivasi
Belajar

Kondisi
Awal
49,5
(rendah)

Siklus I
Target
Capaian
60
65,2
(sedang)
(sedang)

Siklus II
Target Capaian
70
83,5
(tinggi)
(tinggi)

Peningkatan motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal
1 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 4.1 Grafik Peningkatan Motivasi Belajar Siswa
Berdasarkan gambar 4.1, dapat dilihat peningkatan motivasi belajar
siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1. Kondisi awal menunjukkan
skor sebesar 49,5 meningkat menjadi 65,2 pada siklus I dan pada siklus II
mengalami peningkatan menjadi 83,5.
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b. Analisis Data Keaktifan Belajar Siswa
Data keaktifan siswa dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti di setiap pertemuan pada siklus I dan siklus II.
Siklus I dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Juni 2019. Siklus II
dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Juni 2019. Keaktifan belajar siswa
selama

kegiatan

pembelajaran

berlangsung

menggunakan

model

pembelajaran discovery dapat dilihat dari berbagai aktivitas yaitu;
keikutsertaan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, bertanya kepada
siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang di hadapi,
aktif mencatat saat pembelajaran, berusaha mencari berbagai informasi
yang diperlukan untuk pemecahan masalah, melaksanakan diskusi
kelompok sesuai dengan petunjuk guru, dan menggunakan atau
menerapkan apa yang telah diperoleh dalam menyelesaikan persoalan
yang dihadapinya.
Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner, peningkatan keaktifan
belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.18 Hasil Skor Rangkuman Keaktifan Belajar Siswa
No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AF
AY
AN
AG
BA
BEO
FG
FP
HN
KI
MP

Kondisi
Awal
39,3
49,2
51,5
50,7
53,1
52,3
40,8
49,2
50,7
44,7
56,2

Kategori
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

Siklus
I
56,2
63,7
65,3
63,7
57,8
65,3
64,5
63,7
66,8
58,5
68,4

Kategori
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Sedang

Siklus
II
73,9
80,7
83,8
81,4
84,6
78,3
79,1
86,9
76,8
77,8
85,4

Kategori
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
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12
MS
13
PK
14
RP
15
RR
16
RA
17
SNA
18
SP
19
SM
Rata-rata

43,2
53,1
49,2
50
54,6
44,7
42,4
50
48,6

Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

57
66,8
64,5
66,8
68,4
58,5
57
66,1
63,1

Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Rendah
Sedang
Sedang

70,8
85,4
72,3
85,4
86,9
82,2
72,3
83
80,3

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Hasil mengenai observasi dan angket keaktifan belajar siswa
menunjukkan bahwa keaktifan belajar pada kondisi awal sebesar 48,6
yang menunjukkan tingkat kriteria (rendah). Setelah dilakukan tindakan
dengan menggunakan model pembelajaran discovery pada siklus I
diperoleh skor rata-rata menjadi 63,1 yang menunjukkan tingkat kriteria
(sedang). Sedangkan pada siklus II skor rata-rata keaktifan belajar siswa
diperoleh sebesar 80,3 yang menunjukkan tingkat kriteria (tinggi) dan
menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan
sebesar 31,7 dari kondisi awal dan peningkatan sebesar 17,2 dari siklus I.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran discovery
mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa dan dapat melebihi dari
target yang sudah peneliti tentukan. Berikut rangkuman target dan hasil
capaian keaktifan belajar siswa:
Tabel 4.19 Peningkatan Keaktifan Belajar
Variabel
Keaktifan
Belajar

Kondisi
Awal
48,6
(rendah)

Siklus I
Siklus II
Target Capaian Target Capaian
60
63,1
70
80,3
(sedang) (sedang) (tinggi)
(tinggi)
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Peningkatan keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal
1 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 4.2 Grafik Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa
Berdasarkan gambar 4.2, dapat dilihat peningkatan keaktifan belajar
siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1. Kondisi awal menunjukkan
skor sebesar 48,6 meningkat menjadi 63,1 pada siklus I dan pada siklus II
mengalami peningkatan menjadi 80,3.
Tabel 4.20 Rangkuman Motivasi dan Keaktifan Siswa Siklus I dan
Siklus II
Variabel
Motivasi
Belajar
Keaktifan
Belajar

Kondisi
Awal

Siklus I
Target Capaian

Siklus II
Target
Capaian

49,5

60

65,2

70

83,5

48,6

60

63,1

70

80,3
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Berdasarkan hasil analisis data tingkat ketuntasan dan motivasi
belajar siswa pada siklus I mencapai skor 65,2. Kemudian pada siklus II
mencapai skor 83,5. Peningkatan motivasi belajar siswa dari kondisi awal
rata-rata skor sebesar 49,5 setelah diberikan tindakan kegiatan
pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery dapat
meningkat pada siklus II menjadi rata-rata skor sebesar 83,5. Peningkatan
pada motivasi belajar sebesar 34,0 dari kondisi awal.
Sedangkan hasil analisis data tingkat ketuntasan dan keaktifan
belajar siswa pada siklus I mencapai skor sebesar 63,1. Selanjutnya pada
siklus II mencapai skor 80,3. Peningkatan keaktifan belajar siswa kondisi
awal dari rata-rata skor sebesar 48,6 menjadi skor rata-rata sebesar 80,3
pada siklus II setelah diberikan tindakan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran discovery. Peningkatan pada keaktifan belajar siswa
sebesar 31,7 dari kondisi awal.
B. Pembahasan
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas (PTK). Pada penelitian tindakan kelas terdiri dari dua siklus, setiap
siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
Penelitian ini dilaksanakan agar mampu meningkatkan motivasi dan keaktifan
belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 menggunakan model
pembelajaran discovery. Model pembelajaran discovery dipilih dalam
penelitian ini karena dapat membantu siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan
pembelajaran melalui langkah-langkah model pembelajaran discovery yaitu; 1)
stimulation (pemberian rangsang), 2) problem statemen (identifikasi masalah),
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3) data collection (pengumpulan data), 4) data processing (pengolahan data),
5) verification (pembuktian), dan 6) Generalization (menarik kesimpulan).
Penerapan model pembelajaran discovery mampu membuat siswa untuk lebih
aktif dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran di kelas. Pengambilan data yang digunakan oleh peneliti untuk
mendapatkan data motivasi dan keaktifan belajar siswa dalam penelitian ini
menggunakan lembar observasi dan kuesioner. Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini selalu meningkat di setiap siklusnya baik dari motivasi maupun
keaktifan belajar.
1.

Upaya Peningkatan Motivasi dan Keaktifan Belajar Siswa Melalui
Penerapan Model Pembelajaran Discovery
Upaya peningkatan motivasi dan keaktifan belajar siswa dalam
penelitian ini, peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan
menerapkan enam langkah dalam model pembelajaran discovery. Hal ini
selaras dengan pendapat Ngalimun (2012:27) yang mengartikan bahwa
model pembelajaran adalah suatu rancangan atau pola yang digunakan
sebagai pedoman pembelajaran di kelas. Model pembelajaran ini
digunakan peneliti pada siklus I dan siklus II, peneliti melaksanakan
model pembelajaran ini melalui enam tahap yaitu; 1) stimulation
(pemberian rangsang), 2) problem statemen (identifikasi masalah), 3)
data collection (pengumpulan data), 4) data processing (pengolahan
data), 5) verification (pembuktian), dan 6) generalization (menarik
kesimpulan). Keenam tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
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a.

Tahap 1 Stimulation (Pemberian Rangsang)
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang
dipelajari. Guru memberikan permasalahan kepada siswa yang
berupa tayangan video dan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan
diajukan kepada semua siswa dan belum diketahui jawabannya,
maka setelah itu siswa akan termotivasi untuk aktif mencari tahu
dengan sumber-sumber informasi, bertanya dan membuktikannya
dengan percobaan. Guru juga memberikan instruksi cara pemecahan
masalah yang dihadapi siswa. Tahap ini dapat membuat siswa untuk
memiliki motivasi belajar dalam pembelajaran.

b. Tahap 2 Problem Statement (Identifikasi Masalah)
Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk membaca dan
memahami materi yang dipelajari, dengan kegiatan ini siswa dapat
menganalisis masalah yang dihadapinya dan setiap masalah yang
dihadapi siswa dapat menanyakan kepada guru jika ada yang belum
dimengerti. Dengan begitu siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti
pembelajaran di kelas. Tahap ini dapat membuat siswa untuk
memiliki motivasi belajar dalam pembelajaran.
c.

Tahap 3 Data Collection (Pengumpulan Data)
Tahap ini, siswa melakukan percobaan secara mandiri dan guru
mendampingi

serta

membimbing

siswa

dalam

melakukan

percobaannya. Kegiatan percobaan ini sangat membantu siswa untuk
lebih mudah dalam mengingat pembelajaran yang dipelajarinya dan
kegiatan percobaan ini sangat bermanfaat bagi siswa, karena siswa
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menjadi lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Tahap ini dapat
membuat

siswa

untuk

memiliki

keaktifan

belajar

dalam

pembelajaran.
d. Tahap 4 Data Processing (Pengolahan Data)
Pada tahap ini, berdasarkan kegiatan percobaan yang telah
dilakukan oleh siswa, guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai hasil percobaan yang telah dilakukannya.
Dengan bertanya dan bantuan dari guru, siswa menjadi lebih
termotivasi dan lebih semangat untuk menyelesaikan percobaannya.
Tahap ini dapat membuat siswa untuk memiliki keaktifan belajar
dalam pembelajaran.
e.

Tahap 5 Verification (Pembuktian)
Tahap ini, siswa dapat menyimpulkan hasil dari percobaannya
secara langsung kepada guru dan teman-temannya. Dengan kegiatan
ini, siswa dapat mengingat dan memahami konsep-konsep materi
pembelajaran yang telah dipelajari. Tahap ini dapat membuat siswa
untuk memiliki keaktifan belajar dalam pembelajaran.

f.

Tahap 6 Generalization (Menarik Kesimpulan)
Tahap ini, guru bersama dengan siswa menyimpulkan hasil
percobaan yang telah dilakukan siswa. Selain itu, guru juga
memberikan penguatan dan penegasan terhadap hasil kesimpulan
yang sudah disampaikan oleh siswa apabila masih ada yang belum
dipahami oleh siswa. Tahap ini dapat membuat siswa untuk memiliki
keaktifan belajar dalam pembelajaran.
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Keenam tahapan model pembelajaran discovery ini digunakan
dalam siklus I dan siklus II. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada
siklus I dan siklus II dijelaskan sebagai berikut:
1) Siklus I
Penelitian

yang

dilakukan

peneliti

pada

siklus

I

dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019. Dalam penelitian ini,
peneliti berperan sebagai guru. Materi yang diajarkan pada
penelitian ini adalah tema 9 (Benda-benda di Sekitar Kita),
subtema

3

(Manusia

dan

Benda

di

Lingkungannya),

pembelajaran 3. Pertemuan pada siklus I dilaksanakan dengan
alokasi waktu 6x35 menit. Pada pertemuan ini peneliti dibantu
oleh

1

teman

yang

bertugas

sebagai

observer

dan

mendokumentasikan proses penelitian yang sedang berlangsung.
Peneliti juga menyiapkan instrumen non tes yaitu lembar
observasi dan kuesioner yang digunakan untuk mengukur
motivasi dan keaktifan belajar siswa yang diisi pada akhir siklus
I. Berdasarkan tabel 4.6, hasil motivasi belajar siswa pada siklus
I diperoleh data 13 siswa menunjukkan tingkat motivasi belajar
yang termasuk dalam kriteria (sedang) dan 6 siswa menunjukkan
tingkat motivasi belajar yang termasuk dalam kriteria (tinggi).
Selain itu, berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui dari 19 siswa
terdapat 6 siswa termasuk dalam kriteria (rendah) dan 13 siswa
termasuk dalam kriteria (sedang).
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Refleksi dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada siklus
I terhadap siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 dengan
menerapkan model pembelajaran discovery berjalan sesuai
dengan perencanaan yang sudah disusun oleh peneliti dan sesuai
dengan apa yang diharapkan peneliti. Tetapi dalam pelaksanaan
ada beberapa permasalahan dan kendala. Kendala pertama
adalah ketika pembagian kelompok, siswa menjadi ramai karena
ingin memilih teman dalam kelompok menurut keinginan
mereka sendiri. Masalah kedua adalah tidak adanya layar lcd
proyektor, jadi ketika menggunakan lcd proyektor harus
diarahkan ke dinding tembok yang berwarna putih sehingga
ketika

menyampaikan

materi

melalui

powerpoint

dan

menampilkan video pembelajaran menjadi kurang terlihat jelas.
Secara keseluruhan kegiatan pembelajaran siklus I berjalan
dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh
peneliti.
2) Siklus II
Penelitian yang dilakukan peneliti pada tahap siklus II
dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2019. Dalam penelitian ini,
peneliti berperan sebagai guru. Materi yang diajarkan pada
penelitian ini adalah tema 9 (Benda-benda di Sekitar Kita),
subtema

3

(Manusia

dan

Benda

di

Lingkungannya),

pembelajaran 4. Pertemuan pada siklus II dilaksanakan dengan
alokasi waktu 6x35 menit. Pada pertemuan ini peneliti dibantu
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oleh

1

teman

yang

bertugas

sebagai

observer

dan

mendokumentasikan proses penelitian yang sedang berlangsung.
Peneliti juga menyiapkan instrumen non tes yaitu lembar
observasi dan kuesioner yang digunakan untuk mengukur
motivasi dan keaktifan belajar siswa yang diisi pada akhir siklus
II. Berdasarkan tabel 4.11, hasil motivasi belajar siswa pada
siklus II diperoleh data 19 siswa menunjukkan tingkat motivasi
belajar yang termasuk dalam kriteria (tinggi) dan tidak ada siswa
yang menunjukkan tingkat motivasi belajar yang termasuk
dalam kriteria (rendah) dan (sedang). Selain itu, berdasarkan
tabel 4.13, dapat diketahui dari 19 siswa tidak ada yang
termasuk dalam kriteria (rendah) dan kriteria (sedang).
Refleksi dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada siklus II
terhadap siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 dengan menerapkan
model pembelajaran discovery berjalan sesuai dengan perencanaan yang
sudah disusun oleh peneliti dan sesuai dengan apa yang diharapkan
peneliti. Peneliti melakukan analisis di akhir siklus II untuk menentukan
refleksi pelaksanaan tindakan. Seiring dengan hilangnya permasalahan
yang terjadi dalam kelas, tingkat motivasi dan keaktifan belajar siswa
kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 mengalami peningkatan. Hal ini
selaras dengan

pendapat Hosnan

(2014:282)

yang mengartikan

pembelajaran discovery adalah suatu model untuk mengembangkan cara
belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil
yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar
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penemuan, siswa juga bias belajar berpikir analisis dan memecahkan
sendiri masalah yang dihadapi.
Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi
dan keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 mengalami
peningkatan dan sudah memenuhi target yang ditentukan sehingga
penelitian ini layak untuk dihentikan. Peneliti menghentikan penelitian
pada siklus II.
2.

Peningkatan Motivasi Belajar Siswa
Peningkatan motivasi belajar siswa didasari dengan penggunaan
model pembelajaran discovery yang dapat dilihat dari berbagai aktivitas
yaitu; adanya hasrat dan keinginan berhasil, tidak mudah putus asa (ulet)
menghadapi kesulitan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan selalu
berusaha berprestasi sebaik mungkin. Hal ini selaras dengan pendapat
Uno (2007:23) yang mengartikan hakikat motivasi belajar adalah
dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk
mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa
indikator atau unsur yang mendukung. Pendapat tersebut sesuai dengan
cara yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan motivasi belajar siswa
kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 dengan menerapkan model
pembelajaran discovery.
Hasil mengenai observasi dan kuesioner motivasi belajar siswa
menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa pada kondisi awal
menunjukkan skor rata-rata sebesar 49,5 meningkat pada siklus I menjadi
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skor rata-rata sebesar 65,2 dan pada siklus II meningkat menjadi skor
rata-rata sebesar 83,5.
Berdasarkan uraian di atas tentang motivasi belajar siswa
membuktikan bahwa, model pembelajaran discovery dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1. Hal ini selaras
dengan pendapat Aunnurrahman (2012:180) yang mengartikan motivasi
di dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi
tenaga pendorong bagi siswa untuk menggunakan potensi yang ada
dalam dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar. Sehingga dapat
diartikan motivasi belajar siswa menunjukkan peningkatan pada siklus I
dan siklus II yang dapat dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.11.
3.

Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa
Peningkatan keaktifan belajar siswa didasari dengan penggunaan
model pembelajaran discovery yang dapat dilihat dari berbagai aktivitas
yaitu; keikutsertaan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, bertanya
kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang
dihadapi, aktif mencatat saat pembelajaran, berusaha mencari berbagai
informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, melaksanakan
diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru, dan menggunakan atau
menerapkan apa yang telah diperoleh dalam menyelesaikan persoalan
yang dihadapinya. Hal ini selaras dengan pendapat Sanjaya (dalam
Rusman, 2013:395) yang mengartikan bahwa kegiatan aktif dalam
pembelajaran dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan mendengarkan,
berdiskusi, bermain peran, melakukan observasi, melakukan eksperimen,
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dan praktik. Pendapat tersebut sesuai dengan cara yang dilakukan peneliti
untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri
Caturtunggal 1 dengan menerapkan model pembelajaran discovery.
Hasil mengenai observasi dan kuesioner keaktifan belajar siswa
menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa pada kondisi awal
menunjukkan skor rata-rata sebesar 48,6 meningkat pada siklus I menjadi
skor rata-rata sebesar 63,1 dan pada siklus II meningkat menjadi skor
rata-rata sebesar 80,3.
Berdasarkan uraian di atas tentang keaktifan belajar siswa
membuktikan bahwa, model pembelajaran discovery dapat meningkatkan
keaktifan belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1. Hal ini selaras
dengan pendapat Uno & Mohamad (2011:77) yang mengartikan
keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan
aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran untuk berpikir, berinteraksi,
berbuat untuk mencoba, menemukan konsep baru atau menghasilkan
suatu

karya,

sehingga

dapat

diartikan

keaktifan

belajar

siswa

menunjukkan peningkatan pada siklus I dan siklus II yang dapat dilihat
pada tabel 4.8 dan tabel 4.13.
Berdasarkan urian di atas, penelitian ini berhasil dilakukan untuk
meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa yang selalu mengalami
peningkatan dari kondisi awal, siklus I dan siklus II. Model pembelajaran
discovery dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa melalui
langkah-langkah dalam model pembelajaran discovery yaitu: 1) stimulation
(pemberian rangsang), 2) problem statement (identifikasi masalah), 3) data
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collection (pengumpulan data), 4) data processing (pengolahan data), 5)
verification (pembuktian), 6) generalization (menarik kesimpulan). Dari
langkah-langkah pembelajaran tersebut, siswa akan terpancing untuk memiliki
motivasi yang tinggi dalam dirinya sendiri dan siswa juga akan terpancing untuk
aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dengan langkah stimulation (pemberian
rangsang) dan problem statement (identifikasi masalah) siswa akan termotivasi
untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, dengan langkah data collection
(pengumpulan

data),

data

processing

(pengolahan

data),

verification

(pembuktian), generalization (menarik kesimpulan) siswa akan menunjukkan
keaktifan nya untuk mengikuti pembelajaran dan siswa dapat menemukan
jawaban atau tujuan dari pembelajaran secara mandiri.
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BAB V
PENUTUP
Pada bab V peneliti akan membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan
penelitian dan saran setelah melaksanakan penelitian.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan analisis data mengenai
“Peningkatan Motivasi Belajar dan Keaktifan Belajar Siswa Kelas V SD Negeri
Caturtunggal 1 Melalui Penerapan Model Pembelajaran Discovery Pada Tema 9
Subtema 3” dalam bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Upaya peningkatan motivasi dan keaktifan belajar siswa telah berhasil
dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 dengan
menggunakan model pembelajaran discovery melalui langkah-langkah sintaks
sebagai berikut; a) stimulation (pemberian rangsang), b) problem statemen
(identifikasi masalah), c) data collection (pengumpulan data), d) data
processing (pengolahan data), e) verification (pembuktian), dan f)
generalization (menarik kesimpulan).

2.

Penerapan model pembelajaran discovery dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 pada tema 9 subtema 3. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata motivasi belajar siswa dari skor
rata-rata kondisi awal sebesar 49,5 (rendah) meningkat menjadi 65,2 (sedang)
pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 83,5 (tinggi).

3.

Penerapan model pembelajaran discovery dapat meningkatkan keaktifan
belajar siswa kelas V SD Negeri Caturtunggal 1 pada tema 9 subtema 3. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata keaktifan belajar siswa dari skor
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4.

rata-rata kondisi awal sebesar 48,6 (rendah) meningkat menjadi 63,1 (sedang)
pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 80,3 (tinggi).

B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang
telah disusun oleh peneliti. Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam
penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh peneliti, bukan guru kelas
sehingga peneliti kurang mengetahui karakter masing-masing siswa.

2.

Tidak adanya layar LCD proyektor, jadi ketika menggunakan LCD proyektor
harus diarahkan ke dinding tembok yang berwarna putih sehingga ketika
menyampaikan

materi

melalui

powerpoint

dan

menampilkan

video

pembelajaran menjadi kurang terlihat jelas.
3.

Indikator yang digunakan dalam variabel motivasi pada penelitian ini belum
konkret sehingga berpengaruh pada hasil penelitian.

C. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang dapat
disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:
1.

Penelitian ini sebaiknya dilakukan oleh guru kelas, karena guru kelas lebih
mengetahui dan memahami karakter masing-masing siswa.

2.

Sebaiknya

dilakukan

persiapan

dan

pengecekan

perangkat

media

pembelajaran yang akan digunakan pada saat sebelum melaksanakan
penelitian.
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Lampiran 3 Hasil Validasi Instrumen Motivasi Belajar
A. Expert Judgement Instrumen Observasi
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B. Expert Judgement Instrumen Kuesioner
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Lampiran 4 Lembar Observasi Motivasi Belajar
Lembar Observasi Motivasi Belajar

No

Nama Siswa

1

AF

2

AY

3

AN

4

AG

5

BA

6

BEO

7

FG

8

FP

9

HN

10

KI

11

MP

12

MS

13

PK

14

RP

15

RR

16

RA

17

SNA

18

SP

19

SM

Aspek yang diamati
A

B

C

Rata-rata

Keterangan :
A : Adanya hasrat dan keinginan berhasil.
B : Penuh semangat.
C : Tidak mudah putus asa (ulet) menghadapi kesulitan.
D : Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
E : Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin.

D

E

Jumlah
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Lampiran 5 Lembar Kuesioner Motivasi Belajar
Lembar Kuesioner Motivasi Belajar

Nama

:

Kelas

:

Tanggal

:

Petunjuk pengisian:
1. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan teliti!
2. Kuesioner terdiri dari 16 pernyataan yang bertujuan untuk mengukur motivasi
belajar siswa.
3. Isilah setiap pernyataan dengan jujur sesuai dengan yang kamu alami, lakukan,
dan rasakan!
4. Isi kuesioner dengan tanda centang (√) pada kolom yang sudah disediakan.
Keterangan Pilihan Jawaban:
SS : Sangat Setuju
S

: Setuju

TS : Tidak Setuju
STS: Sangat Tidak Setuju
No.
1.
2.
3.

Pernyataan
Saya memperhatikan ketika guru
menjelaskan materi pembelajaran.
Ketika guru menjelaskan, saya bermain
dengan teman.
Saya merasa semangat ketika

SS

Jawaban (√)
S
TS

STS
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

pembelajaran tematik.
Saya mengantuk saat mengikuti pelajaran.
Saya tetap berusaha mengerjakan tugas
meski kesulitan.
Saya mudah putus asa saat mengerjakan
tugas yang sulit
Saya mencari sumber informasi lain jika
ada materi yang belum saya pahami.
Saya membaca buku supaya mendapat
informasi.
Saya malas mencari informasi baru dari
sumber lainnya.
Saya kurang suka membaca buku.
Saya berusaha mendapatkan nilai tertinggi
di kelas
Meski hari sudah siang, saya tetap
berusaha memperhatikan penjelasan guru.
Meski mendapat nilai yang rendah, saya
tetap malas belajar.
Meskipun ada ulangan, saya tetap malas
belajar.
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Lampiran 6 Hasil Validasi Instrumen Keaktifan Belajar
A. Expert Judgement Instrumen Observasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

134

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

135

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

136

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

137

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

138

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

139

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

140

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

141

B. Expert Judgement Instrumen Kuesioner
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Lampiran 7 Lembar Observasi Keaktifan Belajar
Lembar Observasi Keaktifan Belajar Kondisi Awal

No

Nama Siswa

1

AF

2

AY

3

AN

4

AG

5

BA

6

BEO

7

FG

8

FP

9

HN

10

KI

11

MP

12

MS

13

PK

14

RP

15

RR

16

RA

17

SNA

18

SP

19

SM

Aspek yang diamati
A

B

C

D

E

F

Rata-rata

Keterangan :
A: Keikutsertaan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.
B: Bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan
yang di hadapi.
C: Aktif mencatat saat pembelajaran.

Jumlah
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D: Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan
masalah.
E: Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru.
F: Menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperoleh dalam
menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
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Lampiran 8 Lembar Kuesioner Keaktifan Belajar
Lembar Kuesioner Keaktifan Belajar

Nama

:

Kelas

:

Tanggal

:

Petunjuk pengisian:
1. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan teliti!
2. Kuesioner terdiri dari 16 pernyataan yang bertujuan untuk mengukur keaktifan
belajar siswa.
3. Isilah setiap pernyataan dengan jujur sesuai dengan yang kamu alami, lakukan,
dan rasakan!
4. Isi kuesioner dengan tanda centang (√) pada kolom yang sudah disediakan.
Keterangan Pilihan Jawaban:
SS : Sangat Setuju
S

: Setuju

TS : Tidak Setuju
STS: Sangat Tidak Setuju
No.
1.
2.
3.

Pernyataan
Saya mengerjakan tugas yang diberikan
oleh guru dengan sebaik mungkin.
Saya ikut membantu saat praktikum atau
diskusi kelompok.
Saya merasa malas jika guru memberikan
tugas yang sulit dikerjakan.

SS

Jawaban (√)
S
TS

STS
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Saya malas mengerjakan tugas saat diskusi
kelompok.
Saya bertanya pada teman atau guru bila
belum memahami materi pelajaran.
Saat belum memahami materi, saya takut
bertanya pada teman atau guru.
Saya mencatat informasi yang saya
peroleh.
Saya bermain dengan teman ketika guru
menjelaskan.
Saya melakukan pengamatan dan mencari
informasi dari berbagai sumber untuk
memecahkan masalah.
Saya malas mencari informasi baru yang
belum saya ketahui untuk memecahkan
masalah.
Saya menyampaikan pendapat dalam
diskusi kelompok.
Saya mendengarkan pendapat teman saat
diskusi kelompok.
Saya hanya diam ketika kegiatan diskusi
kelompok.
Saya berdiskusi diluar materi yang
disampaikan guru.
Meski mendapat tugas yang sulit saya
tetap mengerjakannya.
Ketika mendapat tugas yang sulit saya
memilih mencontek jawaban teman.
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Lampiran 9 Hasil Validasi Wawancara
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Lampiran 10 Lembar Hasil Wawancara
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Lampiran 11 Validasi Perangkat Pembelajaran RPP
A. Expert Judgement Instrumen RPP Siklus I
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B. Expert Judgement Instrumen RPP Siklus II

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

173

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

174

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

175

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

176

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

177

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

178

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

179

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

180

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

181
Lampiran 12 Perangkat Pembelajaran RPP
A. Perangkat Pembelajaran RPP Siklus I
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK HARIAN
(RPPTH)
Pembelajaran 3

IPS

Bahasa Indonesia

PPKn

3.3 Menganalisis peran
ekonomi dalam upaya
menyejahterakan kehidupan
masyarakat di bidang sosial
dan budaya untuk
memperkuat kesatuan dan
persatuan bangsa.

3.4 Menganalisis informasi
yang disampaikan paparan
iklan dari media cetak atau
elektronik.

1.4 Mensyukuri manfaat
persatuan dan kesatuan
sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa

4.4 Memeragakan kembali
informasi yang
disampaikan paparan iklan
dari media cetak atau
elektronik dengan bantuan
lisan, tulis, dan visual.

2.4 Menampilkan sikap
jujur pada penerapan
nilai-nilai persatuan dan
kesatuan untuk
membangun kerukunan
di bidang sosial budaya

4.3 Menyajikan hasil
analisis tentang peran
ekonomi dalam upaya
menyejahterakan kehidupan
masyarakat di bidang sosial
dan budaya untuk
memperkuat kesatuan dan
persatuan bangsa.

3.4 Menggali manfaat
persatuan dan kesatuan
untuk membangun
kerukunan hidup.
4.4 Menyajikan hasil
penggalian tentang
manfaat persatuan dan
kesatuan untuk
membangun kerukunan.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK HARIAN (RPPTH) /
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

A.

Satuan Pendidikan

: SDN Catur Tunggal 1

Kelas/Semester

:5/2

Tema

: 9. Benda-Benda di Sekitar Kita

Sub Tema

: 3. Manusia dan Benda di Lingkungannya

Pembelajaran

:3

Alokasi Waktu

: 6 x 35menit

KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
KI 3 : Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati mendengar, melihat,
membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah.
KI 4 : Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia.
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B. Kompetensi Dasar, Indikator, dan Tujuan Pembelajaran

No

Kompetensi Dasar

No

Indikator

No

Tujuan Pembelajaran

IPS
3.3

Menganalisis peran ekonomi dalam

3.3.1

Siswa dapat mengidentifikasi

3.3.1.1

Siswa dapat menjelaskan

upaya menyejahterakan kehidupan

kegiatan ekonomi dan jenis-jenis

pengertian kegiatan ekonomi dan

masyarakat di bidang sosial dan

kegiatan ekonomi dengan tepat.

jenis-jenis kegiatan ekonomi

budaya untuk memperkuat kesatuan

dengan tepat.

dan persatuan bangsa.
4.3

Menyajikan hasil analisis tentang

4.3.1

Siswa dapat mempresentasikan peran

4.3.1.1

Siswa dapat mengetahui pengaruh

peran ekonomi dalam upaya

kegiatan ekonomi terhadap

kegiatan ekonomi terhadap

menyejahterakan kehidupan

kesejahteraan masyarakat dengan

kesejahteraan masyarakat dengan

masyarakat di bidang sosial dan

tepat.

tepat.

budaya untuk memperkuat kesatuan
dan persatuan bangsa.
PPKn
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3.4

Menggali manfaat persatuan dan

3.4.1

Siswa dapat memahami manfaat

3.4.1.1

Siswa dapat mengetahui akibat

kesatuan untuk membangun

persatuan dan kesatuan untuk

yang timbul dari tidak adanya

kerukunan hidup.

membangun kerukunan hidup.

persatuan dan kesatuan dengan
tepat.

4.4

Menyajikan hasil penggalian tentang

4.4.1

manfaat persatuan dan kesatuan
untuk membangun kerukunan.

Siswa dapat mengidentifikasi manfaat

4.4.1.1

Siswa dapat menuliskan makna

persatuan dan kesatuan untuk

persatuan dan kesatuan serta

membangun kerukunan hidup.

akibat dari tidak mengutamakan
persatuan dan kesatuan di
lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat, dan negara dengan
tepat.

Bahasa Indonesia
3.4

Menganalisis informasi yang

3.4.1

disampaikan paparan iklan dari

Siswa dapat mengetahui isi iklan dari

3.4.1.1

media cetak atau elektronik.

Siswa dapat menjelaskan isi iklan
dengan tepat.

media cetak atau elektronik.
4.4

Memeragakan kembali informasi
yang disampaikan paparan iklan dari

4.4.1

Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis
iklan berdasarkan isinya dengan tepat.

4.4.1.1

Siswa dapat menunjukkan dan
menuliskan jenis iklan dan

media cetak atau elektronik dengan

informasi penting yang terdapat

bantuan lisan, tulis, dan visual.

dalam iklan dengan tepat.
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C. Materi Pembelajaran


Iklan media cetak dan elektronik



Persatuan dan Kesatuan



Kegiatan Ekonomi

D. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Tematik Integratif, saintifik
2. Model

: Discovery Learning

3. Metode

: Diskusi, Tanya-Jawab, Penugasan, dan Ceramah

E. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Belajar
1. Media

: Video, Gambar dan LKS

2. Alat/Bahan

: LCD, Laptop, Speaker, Powerpoint Materi, Alat Tulis,

Buku Catatan, dan Buku Paket Tematik
3. Sumber Belajar :
Kemendikbud. 2017. Buku Guru Tema 9 Kelas 5 : Benda-Benda di
Sekitar Kita. Jakarta.
Kemendikbud. 2017. Buku Siswa Tema 9 Kelas 5: Benda-Benda di
Sekitar Kita. Jakarta.
4. Internet

:

A. Video Kegiatan Ekonomi
https://www.youtube.com/watch?v=QJ3kDO47Flk diunduh pada 11 Mei
2019
https://www.youtube.com/watch?v=E2qvPG29qzQ diunduh pada 11Mei
2019
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan

Sintaks

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Discovery
Learning
Penggalan 1 (3 x 35 Menit)
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Pendahulu

1.

Guru mengucapkan salam.

an /

2.

Salah satu siswa memimpin doa untuk memulai

Kegiatan

20 menit

pelajaran. (PPK: Religius)

Awal

3.

Guru mengecek kehadiran siswa.

4.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan

Langkah 1:

kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini.

Stimulation

(Orientasi)

(Pemberian

5.

Rangsangan)

Guru memutarkan video tentang materi iklan.
(5 M: Mengamati, Menalar / 4 C: Critical
Thinking)
(Indikator Motivasi: penuh semangat).

6.

Guru bertanya kepada siswa : - Apakah ada
yang tahu apa itu iklan ?
- Apakah ada yang tahu jenis-jenis iklan ?
- Pernahkah kamu terlibat dalam melakukan
pembuatan iklan ?
(Apersepsi) (5 M: Menanya,
Mengkomunikasikan / 4 C: Communication)
(Indikator Keaktifan: bertanya kepada
siswa lain atau guru apabila tidak
memahami persoalan yang di hadapi).

Kegiatan

7.

Inti

Guru menyampaikan materi yang akan
diajarkan. (Explorasi)

Langkah 2:
Problem
Statement
(Identifikasi
Masalah)

8.

Guru menyampaikan materi tentang iklan.

9.

Guru dan siswa saling bertukar pikiran tentang
materi iklan yang ada dalam buku.
(5 M: Menanya, Mengkomunikasikan / 4 C:
Communication)
(Indikator Keaktifan: siswa bertanya
kepada siswa lain atau kepada guru apabila
tidak memahami persoalan yang

85 menit
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dihadapinya.)
10. Guru meminta siswa untuk membaca dan
memahami perbedaan jenis-jenis iklan yang
ada dibuku. (5 M: Mengamati, Menalar / 4
C: Critical thinking / PPK : Mandiri)
(Indikator Motivasi: memiliki rasa ingin
tahu yang tinggi).
11. Guru melibatkan siswa secara aktif dalam
setiap kegiatan pembelajaran.
- Dengan tanya-jawab, guru mengarahkan
siswa untuk menemukan dan memahami
perbedaan jenis-jenis iklan.
(5 M: Menanya, Mengkomunikasikan / 4 C:
Communication)
(Indikator Keaktifan: Siswa bertanya
kepada siswa lain atau kepada guru apabila
tidak memahami persoalan yang
dihadapinya).
12. Siswa mengamati iklan persatuan dan kesatuan
yang ada dalam buku.
(5 M: Mengamati, Menalar / 4 C: Critical
Thinking, / PPK: Mandiri)
13. Siswa membaca dalam hati teks tentang sebab
serta akibat persatuan dan kesatuan.
(5 M: Mengamati, Menalar / 4 C: Critical
Thinking / PPK: Mandiri)
14. Guru dan siswa saling bertanya-jawab tentang
persatuan dan kesatuan.
(5 M: Menanya, Mengkomunikasikan / 4 C:
Communication)
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Penggalan 2 (3 x 35 Menit)
Kegiatan

15. Guru mengajak siswa untuk membaca tentang

Inti

kegiatan ekonomi.
(5 M: Mengamati / 4 C: Critical Thinking)
16. Guru memberikan contoh tentang kegiatan
ekonomi dengan memutarkan video.
(5 M: Mengamati, Menalar / 4 C: Critical
Thinking)
Langkah 2:

(Indikator Motivasi: penuh semangat).
17. Guru mengajak siswa memahami perbedaan

Problem

kegiatan ekonomi dengan bertanya-jawab.

Statement

(5 M: Menalar, Mengkomunikasikan / 4 C:

(Identifikasi

Critical Thinking, Communication)

Masalah)

(Indikator Keaktifan: keikutsertaan siswa
dalam kegiatan belajar).
18. Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok.
(4 C: Creativity and Innovation)
(Indikator Motivasi: penuh semangat).
19. Guru memberikan tugas kelompok kepada

Langkah 3:
Data
Collection
(Pengumpulan
Data)
Langkah 4:
Data
Processing
(Pengolahan
Data)

siswa untuk menempel gambar-gambar
kegiatan ekonomi berdasarkan jenis-jenis
kegiatannya.
(Indikator Keaktifan: menggunakan atau
menerapkan apa yang telah di peroleh
dalam menyelesaikan persoalan yang di
hadapinya).
20. Siswa dan kelompok mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru.
(5 M: Menalar, Mencoba / PPK:
Kerjasama, Integritas / 4 C: Creativity and
Innovation, Critical Thinking, Collaborative)

85 menit
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(Indikator Motivasi: Adanya hasrat dan
keinginan untuk berhasil dalam belajar).
(Indikator Keaktifan: Siswa melaksanakan
diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk
guru).
21. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja
Langkah 5:
Verification
(Pembuktian)

berupa lembar kerja siswa yang sudah
dikerjakan di depan kelas. (Elaborasi)
Keaktifan
(5 M: Mengkomunikasikan / PPK:
Integritas / 4 C: Communication)
22. Guru dan siswa mendiskusikan hasil kerja
kelompok.
(5 M: Mengamati, Menalar,
Mengkomunikasikan / 4 C: Communication)
23. Siswa membuat mindmap atau peta pikiran
tentang kegiatan ekonomi berdasarkan
pengetahuan dan pemahaman materi yang
sudah diajarkan.
(5 M: Mencoba / 4 C: Creativity and
Innovation, Critical Thinking, Collaborative,
PPK: Kerjasama, Integritas)
(Indikator Keaktifan: Siswa menerapkan
apa yang telah diperolehnya dalam
menyelesaikan tugas atau persoalan yang
dihadapinya.)
24. Guru memberi apresiasi mengenai hasil kerja
kelompok.

Penutup /

25. Guru memberikan soal tes evaluasi.

Kegiatan

26. Siswa mengerjakan soal tes evaluasi.

Akhir

(5 M: Menalar, Mencoba / 4 C: Critical

20 menit
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Langkah 6:

Thinking, PPK: Mandiri)

Generalization

(Indikator Motivasi: selalu berusaha

(Menarik

berprestasi sebaik mungkin).

Kesimpulan /

27. Bersama-sama guru dan siswa menyimpulkan

Generalisasi)

hasil belajar dari setiap kesimpulan siswa.
(5 M: Mengamati, Menalar / 4 C: Critical
Thinking, Communication)
(Indikator Keaktifan: keikutsertaan siswa
dalam kegiatan belajar).
28. Bertanya-jawab tentang materi yang belum
dipahami mengenai materi yang telah
dipelajari (untuk mengetahui hasil
ketercapaian materi).
(5 M: Menanya, Mengkomunikasikan / 4 C:
Communication)
(Indikator Motivasi: memiliki rasa ingin
tahu yang tinggi).
29. Siswa diberikan tugas rumah mengerjakan
LKS sebagai remedial dan pengayaan.
(Indikator Motivasi: selalu berusaha
berprestasi sebaik mungkin).
30. Mengajak siswa semua berdoa menurut agama
dan kepercayaan masing-masing (untuk
mengakhiri kegiatan pembelajaran). (PPK:
Religius)
31. Guru menutup dengan salam.
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A. LAMPIRAN
1. Materi Pembelajaran
2. Powerpoint
3. Lembar Kerja Siswa Kelompok
4. Media Pembelajaram
5. Instrumen Penilaian dan Rubrik Penilaian (Kisi-kisi Soal, Lembar
Evaluasi, Kunci Jawaban dan Penilaian)

Yogyakarta, 11 Mei 2019

Menyetujui,
Guru Wali Kelas V

Anisa Saraswati, S.Pd.
NIP 19901219 201502 2 001

Mahasiswa

Heri Nugroho Adi
NIM 151134185
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LAMPIRAN 1: MATERI
1. Bahasa Indonesia
Jenis-jenis Iklan :
a. Iklan pengumuman atau pemberitahuan
Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik
perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita.
Berikut adalah contoh iklan pemberitahuan pada media cetak :

b. Iklan penawaran (niaga)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

193

Iklan penawaran (niaga) yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu,
misalnya iklan barang.
Berikut adalah contoh iklan penawaran :

c. Iklan layanan masyarakat
Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan
penerangan tentang suatu hal. Misalnya, larangan menggunakan narkoba, larangan
merokok di tempat umum, dan lain-lain.
Berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat :
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2. PPKn
Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi
keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah
bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia memiliki konteks
persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apa pun budaya, ras, dan
sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang
telah terjalin.
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Beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya
persatuan dan kesatuan
1. Di lingkungan keluarga
• Terjadi pertengkaran di dalam keluarga
Apabila anggota keluarga selalu bertengkar dan tidak rukun, persatuan di
dalam keluarga tidak akan terjadi. Setiap anggota keluarga harus rela
mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan keluarga. Pertengkaran
yang terjadi di dalam sebuah keluarga karena adanya unsur keegoisan dan tidak
mau mengalah satu sama lain.
• Kurangnya kerukunan di dalam keluarga
Sebuah keluarga seharusnya memiliki tujuan yang sama untuk diperjuangkan
dan dicapai bersama. Ketika satu dengan lainnya memiliki perbedaan, maka
ketidakrukunan bisa terjadi secara otomatis.
• Kurangnya keakraban di dalam keluarga.
Keakraban dalam keluarga sangat penting. Keakraban keluarga dapat
menunjang persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Ketidakakraban biasanya
disebabkan karena kurangnya komunikasi antaranggota keluarga. Selain itu,
pertengkaran yang selalu terjadi dalam sebuah keluarga juga menjadi penyebab
kurangnya keakraban dalam keluarga.
2. Di lingkungan sekolah
• Sombong dan tidak peduli dengan sesama teman.
Rasa sombong timbul karena adanya rasa bangga pada diri sendiri yang
berlebihan. Rasa sombong dapat membuat kita terpisah dari teman di kelas. Rasa
sombong juga membuat hubungan dengan teman sekolah menjadi renggang.
Selain itu, rasa sombong juga dapat menjadikan kita orang yang tidak peduli
terhadap sesama teman. Rasa sombong dan sikap tidak peduli menyebabkan tidak
adanya persatuan dan kesatuan di kelas dan lingkungan sekolah.
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• Membeda-bedakan teman
Persatuan berarti tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Tanpa
adanya rasa persatuan dan kesatuan, seorang peserta didik dapat memilih-milih
teman berdasarkan agama, suku, maupun ras. Hal ini bukan merupakan sikap
terpuji dan justru bertentangan dengan Pancasila
sila ke-3.
• Mengolok-olok teman
Mengolok-olok atau mengejek teman merupakan perbuatan yang tidak terpuji.
mengolok-olok akan melukai perasaan dan hati teman sekolah. Mengolok-olok
teman menandakan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tecermin dari
seorang peserta didik.
• Terjadi tawuran
Tawuran biasanya berawal dari mengolok-olok teman. Akibat dari olokolok
berlanjut menjadi pertikaian fisik. Pertikaian fisik menjadi semakin serius dan
dapat membuat orang lain turut merasa terluka. Tawuran dapat terjadi
antarsekolah. Tawuran menandakan tidak adanya persatuan dan kesatuan.
3. Di lingkungan masyarakat
• Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain
• Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam
masyarakat
• Tidak adanya kerja sama yang terjalin antarwarga masyarakat
4. Di lingkup negara
• Hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat.
Kehidupan sosial atau bermasyarakat membutuhkan banyak hal untuk dijalani
dan dipatuhi. Misalnya, harus adanya saling toleransi dan tenggang rasa agar
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hubungan antar warga masyarakat dapat dipertahankan dengan baik. Namun,
tanpa adanya rasa persatuan, tenggang rasa dan toleransi mustahil dapat bertahan.
• Perpecahan bangsa
Karena setiap individu merasa memiliki kepentingannya sendiri dan semakin
tidak memedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan
bangsa. Setiap individu pasti memiliki kepentingannya sendiri. Akan tetapi, kita
tidak boleh hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita juga harus
memedulikan kepentingan orang lain. Apabila kita tidak memedulikan
kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa.
• Melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa.
Salah satu penyebab melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa karena rakyat
yang tidak bersatu. Ketika rakyat tidak lagi bersatu, serangan dari luar akan
dengan mudah masuk ke tanah air. Serangan dari luar juga dapat memberikan
pengaruh buruk bagi masyarakat.

3. IPS
Kegiatan Ekonomi (Jenis-jenis Kegiatan Ekonomi)
Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, maupun
masyarakat, untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang
dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan
kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan
papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi, terdapat perputaran uang. Seseorang
akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan
kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan
terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh
seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan
negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas:
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1. Produksi
Produksi yaitu kegiatan menambah faedah (kegunaan) suatu benda. Produksi
juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi
kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi
kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan
produksi, yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan,
dan sebagai alat pemuas kebutuhan.
2. Distribusi
Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari
produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau
jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi
dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang
dilakukannya.
3. Konsumsi
Konsumsi

adalah

tindakan

menghabiskan

atau

mengurangi

secara

berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk
memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga
kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan.
Ketiga kegiatan ekonomi tersebut, sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan
masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin
lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhkan
masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat.
Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan
ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik.
Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung
tinggi rasa persatuan dan kesatuan.
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LAMPIRAN 3: Lembar Kerja Siswa Kelompok
Tempelkan gambar-gambar kegiatan ekonomi berdasarkan jenisnya !

1. Kegiatan Produksi

2. Kegiatan Distribusi
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Lampiran 4: Media Pembelajaran
1. Video Kegiatan Ekonomi
2. Gambar-gambar Kegiatan Ekonomi
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Buatlah mind map atau peta pikiran dari materi yang telah kamu pelajari tersebut.
Kamu bebas berkreasi menggunakan spidol warna-warni dan membuat bentuk
mind map sesuai keinginan. Buatlah sebaik dan sekreatif mungkin.
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Produksi

Konsumsi

Distribusi

Petani Padi

Nelayan Ikan

Penjahit Baju

Truk BBM Pertamina

Truk Gas Elpiji

Mobil Box Barang

Makan sehari-hari

Membeli di super market

Membeli Baju
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LAMPIRAN 5: Instrumen Penilaian dan Rubrik Penilaian
1.

Penilaian Sikap
Perubahan tingkah laku
Percaya diri

No

1
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nama

Teliti

Displin

K

C

B

S
B

K

C

B

S
B

K

C B

S
B

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

4

3
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19.
Keterangan: K (Kurang) : 1, C (Cukup) : 2,B (Baik) : 3,SB (Sangat Baik) : 4
2.

Penilaian Aspek Keterampilan dan Pengetahuan

Aspek

Pengetahuan

Baik Sekali

Baik

Cukup

4

3

2

Perlu
Bimbingan
1

Memenuhi

Memenuhi 2

Memenuhi 1

Tidak memenuhi

kriteria berikut.

kriteria dari 3

kriteria dari 3

kriteria yang

kriteria yang

kriteria yang

telah ditentukan.

telah ditentukan.

telah ditentukan.

Memenuhi 3

Memenuhi 2

Memenuhi 1

kriteria dari 4

kriteria dari 4

kriteria dari 4

kriteria yang

kriteria yang

kriteria yang

telah ditentukan.

telah ditentukan.

telah ditentukan.

- Mampu
menjelaskan
pengertian
kegiatan
ekonomi.
- Mampu
menjelaskan
jenis-jenis
kegiatan
ekonomi.
- Mampu
menjelaskan
tujuan kegiatan
ekonomi.
Keterampilan

Memenuhi
kriteria berikut.
- Mampu
membuat mind
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map tentang
kegiatan
ekonomi dengan
lengkap.
- Mampu
membuat mind
map sesuai
dengan materi
yang telah
dipelajari
sebelumnya.
- Mampu
menghias mind
map dengan rapi
dan menarik

Rubrik Penilaian
Berikan nilai angka sesuai aspek dengan kriteria : Baik Sekali : 4, Baik : 3,
Cukup : 2, Perlu Bimbingan : 1.
No

Nama

Aspek
Pengetahuan

1
2
3
4
5

Keterampilan

Jumlah Skor
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Jumlah skor maksimal

8

skoryangdiperoleh
x100
skormaksimal
Nilai =

3.

Penilaian Pengetahuan (KI-3)
IPS
Indikator

3.3.1 Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan
jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan tepat.
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Tujuan pengetahuan

3.3.1.1 Siswa dapat menjelaskan pengertian kegiatan
ekonomi dan jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan tepat.

Teknik penilaian

Tes tertulis

Instrumen penilaian

Soal tes dan kunci jawaban

A. Kisi-kisi soal
Mata

Kompetensi Dasar

Indikator Soal

Bentuk Soal

Pelajaran
IPS

No.
Soal

3.3 Menganalisis peran

Siswa mampu

ekonomi dalam upaya

mengidentifikasi jenis

menyejahterakan

kegiatan ekonomi.

kehidupan masyarakat
di bidang sosial dan
budaya untuk
memperkuat kesatuan
dan persatuan bangsa.

Siswa mampu

Pilihan Ganda

1, 12,
14

Pilihan Ganda 2, 3, 10

membedakan jenis
kegiatan ekonomi
penghasil barang.
Siswa mampu

Pilihan Ganda

4, 5, 9

Pilihan Ganda

6, 7

Pilihan Ganda

8, 15

mengidentifikasi jenis
kegiatan ekonomi bidang
jasa.
Siswa mampu
membedakan jenis
kegiatan ekonomi bidang
produksi.
Siswa mampu
mengidentifikasi jenis
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kegiatan ekonomi bidang
Distribusi.
Siswa mampu

Pilihan Ganda

11, 13

Essay

1

Essay

2

Essay

3

Essay

4

Essay

5

mengidentifikasi jenis
kegiatan ekonomi bidang
konsumen.
Siswa mampu
menyebutkan jenis
kegiatan ekonomi
produksi.
Siswa mampu
menyebutkan jenis
kegiatan ekonomi
konsumsi.
Siswa mampu
menyebutkan jenis
kegiatan ekonomi
distribusi.
Siswa mampu
menyebutkan jenis
kegiatan ekonomi bidang
jasa.
Siswa mampu
menyebutkan kegiatan
ekonomi bidang barang.
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SOAL EVALUASI
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, Atau D pada jawaban yang
benar !
1. Orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi ....
a. kebutuhan

b. Kelangkaan

c. konsumsi

d. Dompet

2. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang, yaitu ....
a. usaha angkutan

b. usaha tukang cukur

c. usaha pelayanan kesehatan

d. usaha kerajian gerabah

3. Kegiatan menghasilkan suatu barang disebut ....
a. produksi
c. konsumsi

b. Distribusi
d. Produsen

4. Orang yang menggunakan jasa atau barang disebut ....
a. produsen

b. Distributor

c. konsumen

d. Penyalur

5. Kegiatan ekonomi di bidang jasa, yaitu ....
a. perkebunan

b. Perindustrian

c. perbengkelan d. Pertanian
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6. Produksi televisi, radio, dan telepon termasuk hasil produksi ....
a. ekstraktif

b. Industri

c. transportasi

d. Perdagangan

7. Petani, nelayan dan peternak adalah usaha-usaha yang menghasilkan ....
a. Jasa

b. Barang

c. Konsumsi

d. Distribusi

8. Kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen disebut ....
a. Konsumsi

b. Distribusi

c. Barang

d. Produksi

9. Guru bekerja di bidang ...
a. Jasa

b. Layanan pendidikan

c. Layanan masyarakat

d. Kerja sosial

10. Jenis usaha yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dinamakan ...
a. Industri

b. Distribusi

c. Produksi

d. Pertanian

11. Rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi merupakan pemilik
faktor ….
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a. kebutuhan

b. konsumsi

c. produksi

d. distribusi

12. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga bertujuan untuk ….
a. mencari keuntungan yang sebesarbesarnya
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. memproduksi barang dan jasa
d. memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kesejahteraan

13. Rumah tangga keluarga berperan sebagai konsumen karena ....
a. rumah tangga keluarga menggunakan barang dan jasa
b. rumah tangga keluarga dapat menghasilkan barang dan jasa
c. rumah tangga keluarga memiliki faktor-faktor produksi
d. rumah tangga keluarga menyediakan tanah untuk tempat usaha

14. Tiga kegiatan pokok ekonomi yang dilakukan manusia adalah...
a. bekerja, istirahat, tidur

b. belajar, membaca, menulis

c.konsumsi, produksi, distribusi

d. bertani, berdagang, melaut

15. Pak Tono adalah pedagang kaki lima menjual majalah. pak Tono merupakan
pelaku kegiatan….
a. Konsumsi

b. produksi

c. Distribusi

d. transportasi
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B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan isian yang benar !
1. Orang yang menghasilkan suatu barang disebut ....
2. Kegiatan memakai atau menghabiskan barang disebut ....
3. Orang yang bekerja sebagai pemasok kebutuhan pokok disebut ....
4. Orang yang pekerjaannya mengantar para wisatawan mengunjungi dan
menjelaskan tentang objek-objek wisata dinamakan pekerjaan ....
5. Orang yang pekerjaannya sebagai pengrajin penghasil gerabah dinamakan
pekerjaan ....

Nilai Akhir = Jumlah semua nomor yang benar x 5
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Kunci Jawaban
A. Pilihan Ganda

B. Essay

1. A

1. Produksi

2. D

2. Konsumsi

3. A

3. Distribusi

4. C

4. Jasa

5. C

5. Barang

6. B
7. B
8. B
9. A
10. C
11. B
12. D
13. A
14. C
15. C
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B. Perangkat Pembelajaran RPP Siklus II

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK HARIAN
(RPPTH)
Pembelajaran 4

IPS

3.3 Menganalisis peran
ekonomi dalam upaya
menyejahterakan
kehidupan masyarakat di
bidang sosial dan budaya
untuk memperkuat
kesatuan dan persatuan
bangsa.
4.3 Menyajikan hasil
analisis tentang peran
ekonomi dalam upaya
menyejahterakan
kehidupan masyarakat di
bidang sosial dan budaya
untuk memperkuat
kesatuan dan persatuan
bangsa.

Bahasa Indonesia

PPKn

3.4 Menganalisis informasi
yang disampaikan paparan
iklan dari media cetak atau
elektronik.

1.4 Mensyukuri manfaat
persatuan dan kesatuan
sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa.

4.4 Memeragakan kembali
informasi yang
disampaikan paparan iklan
dari media cetak atau
elektronik dengan bantuan
lisan, tulis, dan visual.

2.4 Menampilkan sikap
jujur pada penerapan
nilai-nilai persatuan dan
kesatuan untuk
membangun kerukunan di
bidang sosial budaya.
3.4 Menggali manfaat
persatuan dan kesatuan
untuk membangun
kerukunan hidup.
4.4 Menyajikan hasil
penggalian tentang
manfaat persatuan dan
kesatuan untuk
membangun kerukunan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

216
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK HARIAN (RPPTH) /
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

A.

Satuan Pendidikan

: SDN Catur Tunggal 1

Kelas/Semester

:5/2

Tema

: 9. Benda-Benda di Sekitar Kita

Sub Tema

: 3. Manusia dan Benda di Lingkungannya

Pembelajaran

:4

Alokasi Waktu

: 6 x 35menit

KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
KI 3 : Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati mendengar, melihat,
membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah.
KI 4 : Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia.
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B. Kompetensi Dasar, Indikator, dan Tujuan Pembelajaran

No

Kompetensi Dasar

No

Indikator

No

Tujuan Pembelajaran

IPS
3.3

Menganalisis peran ekonomi dalam

3.3.1

Siswa dapat memahami peran

3.3.1.1

Siswa dapat mengetahui peran

upaya menyejahterakan kehidupan

ekonomi dalam upaya

ekonomi dalam kehidupan

masyarakat di bidang sosial dan

menyejahterakan kehidupan

masyarakat untuk memperkuat

budaya untuk memperkuat kesatuan

masyarakat di bidang sosial dan

kesatuan dan persatuan bangsa.

dan persatuan bangsa.

budaya untuk memperkuat kesatuan
dan persatuan bangsa.

4.3

Menyajikan hasil analisis tentang

4.3.1

Siswa dapat mengkomunikasikan

4.3.1.1

Siswa dapat mengungkapkan

peran ekonomi dalam upaya

hasil analisis tentang peran ekonomi

pendapatnya tentang cara-cara

menyejahterakan kehidupan

dalam upaya menyejahterakan

menghargai kegiatan orang lain

masyarakat di bidang sosial dan

kehidupan masyarakat di bidang

dalam usaha dengan tepat.

budaya untuk memperkuat kesatuan

sosial dan budaya untuk memperkuat

dan persatuan bangsa.

kesatuan dan persatuan bangsa.
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PPKn
3.4

Menggali manfaat persatuan dan

3.4.1

Siswa dapat mengetahui manfaat

3.4.1.1

Siswa dapat mengidentifikasi

kesatuan untuk membangun

persatuan dan kesatuan untuk

usaha-usaha yang dilakukan

kerukunan hidup.

membangun kerukunan hidup.

pemimpin bangsa dalam membina
kerukunan hidup bermasyarakat
dan berbangsa

4.4

Menyajikan hasil penggalian tentang

4.4.1

manfaat persatuan dan kesatuan
untuk membangun kerukunan.

Siswa dapat mengkomunikasikan

4.4.1.1

Siswa dapat mengetahui

hasil penggalian tentang manfaat

pentingnya menjunjung tinggi

persatuan dan kesatuan untuk

rasa persatuan dan kesatuan dalam

membangun kerukunan.

kehidupan sehari-hari.

Bahasa Indonesia
3.4

Menganalisis informasi yang

3.4.1

Siswa dapat memahami informasi

3.4.1.1

Siswa dapat menjelaskan

disampaikan paparan iklan dari

yang disampaikan paparan iklan dari

pengertian iklan elektronik dan

media cetak atau elektronik.

media cetak atau elektronik.

jenis-jenis iklan elektronik dengan
tepat.

4.4

Memeragakan kembali informasi

4.4.1

Siswa dapat mengidentifikasi

4.4.1.1

Siswa dapat menuliskan informasi

yang disampaikan paparan iklan dari

informasi yang disampaikan paparan

yang disampaikan dalam iklan

media cetak atau elektronik dengan

iklan dari media cetak atau elektronik

dengan tepat.

dengan bantuan lisan, tulis, dan
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bantuan lisan, tulis, dan visual.

visual.
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D. Materi Pembelajaran


Iklan media cetak dan elektronik



Persatuan dan Kesatuan Bangsa



Kegiatan ekonomi dibidang sosial dan budaya

G. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran
4. Pendekatan : Tematik Integratif, saintifik
5. Model

: Discovery Learning

6. Metode

: Diskusi, Tanya-Jawab, Penugasan, dan Ceramah

H. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Belajar
5. Media

: Video, Gambar dan LKS

6. Alat/Bahan

: LCD, Laptop, Speaker, Powerpoint Materi, Alat Tulis,

Buku Catatan, dan Buku Paket Tematik
7. Sumber Belajar :
Kemendikbud. 2017. Buku Guru Tema 9 Kelas 5 : Benda-Benda di
Sekitar Kita. Jakarta.
Kemendikbud. 2017. Buku Siswa Tema 9 Kelas 5: Benda-Benda di
Sekitar Kita. Jakarta.
8. Internet

:

B. Video
https://www.youtube.com/watch?v=G9vZliqX6X0 diunduh pada 14 Mei
2019
https://www.youtube.com/watch?v=hb9Um1ONK4E diunduh pada 14
Mei 2019
https://www.youtube.com/watch?v=twEOTLMHiM4 diunduh pada 14
Mei 2019
I.

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan

Sintaks
Discovery
Learning

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

221

Penggalan 1 (3 x 35 Menit)
Pendahulu

1.

Guru mengucapkan salam.

an /

2.

Salah satu siswa memimpin doa untuk

Kegiatan

memulai pelajaran. (PPK: Religius)

Awal

3.

Guru mengecek kehadiran siswa.

4.

Guru bertanya jawab tentang materi pada
pembelajaran sebelumnya. (5 M :
Menanya, Mengkomunikasikan / 4 C:
Communication)

5.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan kegiatan yang akan dilakukan pada
hari ini. (Orientasi)

6.

Guru memutarkan video tentang materi
media cetak dan elektronik.

Langkah 1:

(5 M: Mengamati, Menalar / 4 C:

Stimulation

Critical Thinking)

(Pemberian

(Indikator Motivasi: penuh semangat).

Rangsangan)

7.

Guru bertanya kepada siswa : - Apakah
ada yang melihat iklan di televisi ?
- Apa saja iklan yang ada di televisi ?
- Informasi apa saja yang didapat dari iklan
televisi ?
(Apersepsi) (5 M: Menanya,
Mengkomunikasikan / 4 C:
Communication)
(Indikator Keaktifan: bertanya kepada
siswa lain atau guru apabila tidak
memahami persoalan yang di hadapi).

20 menit
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Kegiatan

8.

Inti

Guru menyampaikan materi yang akan
diajarkan. (Explorasi)

9.

Guru menyampaikan materi tentang iklan
media cetak dan elektronik.

10. Guru dan siswa saling bertukar pikiran
tentang materi iklan yang ada dalam buku.
(5 M: Menanya, Mengkomunikasikan /
Langkah 2:

4 C: Communication)
(Indikator Keaktifan: siswa bertanya

Problem

kepada siswa lain atau kepada guru

Statement

apabila tidak memahami persoalan yang

(Identifikasi

dihadapinya.)

Masalah)

11. Guru meminta siswa untuk membaca dan
memahami perbedaan jenis-jenis iklan
yang ada dibuku.
(5 M: Mengamati, Menalar / 4 C:
Critical thinking / PPK : Mandiri)
(Indikator Motivasi: memiliki rasa ingin
tahu yang tinggi).
12. Guru melibatkan siswa secara aktif dalam
setiap kegiatan pembelajaran.
- Dengan tanya-jawab, guru mengarahkan
siswa untuk menemukan dan memahami
perbedaan jenis-jenis iklan.
(5 M: Menanya, Mengkomunikasikan /
4 C: Communication)
(Indikator Keaktifan: Siswa bertanya
kepada siswa lain atau kepada guru
apabila tidak memahami persoalan
yang dihadapinya).
13. Guru memutarkan video contoh-contoh
iklan media cetak dan elektronik. (5 M:

85 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

223

Mengamati, Menalar / 4 C: Critical
Thinking)
(Indikator Motivasi: penuh semangat).
14. Siswa menganalisis informasi yang
disampaikan dari video contoh-contoh
iklan. (5 M: Menalar,
Mengkomunikasikan / 4 C: Critical
Thinking, Communication)
(Indikator Keaktifan: aktif mencatat
saat pembelajaran).
Penggalan 2 (3 x 35 Menit)
Kegiatan

15. Siswa membaca dalam hati teks tentang

Inti

usaha-usaha membangun persatuan dan
kesatuan bangsa. (5 M: Mengamati,
Menalar / 4 C: Critical Thinking / PPK:
Langkah 2:

Mandiri)
16. Guru dan siswa saling bertanya-jawab

Problem

tentang usaha-usaha membangun

Statement

persatuan dan kesatuan.

(Identifikasi

(5 M: Menanya, Mengkomunikasikan / 4

Masalah)

C: Communication)
17. Guru membagi siswa kedalam beberapa
kelompok. (4 C: Creativity and
Innovation)
(Indikator Motivasi: penuh semangat).
18. Siswa membaca teks bacaan yang ada
dalam buku dan bermain peran dengan
teman kelompok.
(5 M: Menalar, Mencoba / PPK:
Kerjasama, Integritas / 4 C: Creativity

85 menit
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and Innovation, Critical Thinking,
Collaborative)
(Indikator Motivasi: penuh semangat).
(Indikator Keaktifan: melaksanakan
diskusi kelompok sesuai dengan
petunjuk).
19. Guru memberikan contoh tentang kegiatan
keanekaragaman mata pencaharian
masyarakat dilingkungan sekitar.
(5 M: Menalar, Mengkomunikasikan / 4
C: Critical Thinking, Communication)
(Indikator Keaktifan: keikutsertaan
siswa dalam kegiatan belajar).
20. Siswa membaca teks tentang cara
menghargai keanekaragaman mata
pencaharian dilingkungan sekitar.
(5 M: Mengamati, Menalar / 4 C:
Critical Thinking / PPK: Mandiri)
21. Guru mengajak siswa memahami cara-cara
menghargai keanekaragaman pencaharian
masyarakat dengan bertanya-jawab.
(5 M: Menalar, Mengkomunikasikan / 4
C: Critical Thinking, Communication)
(Indikator Keaktifan: keikutsertaan
siswa dalam kegiatan belajar).
Langkah 3:
Data Collection

22. Guru memberikan tugas kelompok kepada
siswa untuk mengklasifikasi benar dan
salah usaha-usaha menghargai

(Pengumpulan

keanekaragaman kegiatan ekonomi.

Data)

(Indikator Keaktifan: melaksanakan
diskusi kelompok sesuai dengan
petunjuk).
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Langkah 4:
Data
Processing
(Pengolahan
Data)

23. Siswa dan kelompok mengerjakan tugas
yang diberikan oleh guru.
(5 M: Menalar, Mencoba / PPK:
Kerjasama, Integritas / 4 C: Creativity
and Innovation, Critical Thinking,
Collaborative)
(Indikator Motivasi: Adanya hasrat
dan keinginan untuk berhasil dalam
belajar).
(Indikator Keaktifan: menggunakan
atau menerapkan apa yang telah di
peroleh dalam menyelesaikan persoalan
yang di hadapinya).

Langkah 5:
Verification
(Pembuktian)

24. Setiap kelompok mempresentasikan hasil
kerja berupa lembar kerja siswa yang
sudah dikerjakan di depan kelas.
(Elaborasi)
(5 M: Mengkomunikasikan / PPK:
Integritas / 4 C: Communication)
25. Guru dan siswa mendiskusikan hasil kerja
kelompok.
(5 M: Mengamati, Menalar,
Mengkomunikasikan / 4 C:
Communication)
26. Guru memberi apresiasi mengenai hasil
kerja kelompok.

Penutup /

27. Guru memberikan soal tes evaluasi.

Kegiatan

28. Siswa mengerjakan soal tes evaluasi.

Akhir

(5 M: Menalar, Mencoba / 4 C: Critical
Thinking, PPK: Mandiri)
Langkah 6:

29. Bersama-sama guru dan siswa

20 menit
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Generalization

menyimpulkan hasil belajar dari setiap

(Menarik

kesimpulan siswa. (5 M: Mengamati,

Kesimpulan)

Menalar / 4 C: Critical Thinking,
Communication)
30. Bertanya-jawab tentang materi yang belum
dipahami mengenai materi yang telah
dipelajari (untuk mengetahui hasil
ketercapaian materi).
(5 M: Menanya, Mengkomunikasikan / 4
C: Communication)
(Indikator Keaktifan: keikutsertaan
siswa dalam kegiatan belajar).
31. Mengajak siswa semua berdoa menurut
agama dan kepercayaan masing-masing
(untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran).
(PPK: Religius)
32. Guru menutup dengan salam.
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B. LAMPIRAN
1. Materi Pembelajaran
2. Powerpoint
3. Lembar Kerja Siswa Kelompok
4. Media Pembelajaram
5. Instrumen Penilaian dan Rubrik Penilaian (Kisi-kisi Soal, Lembar
Evaluasi, Kunci Jawaban dan Penilaian)

Yogyakarta, 15 Mei 2019

Menyetujui,
Guru Wali Kelas V

Anisa Saraswati, S.Pd.
NIP 19901219 201502 2 001

Mahasiswa

Heri Nugroho Adi
NIM 151134185
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LAMPIRAN 1: MATERI
4. Bahasa Indonesia
A. Media Cetak
Media cetak adalah perkembangan teknologi yang belum berkembang, yaitu
media cetak dibuat memakai mesin ketik untuk membuat suatu iklan produk
sedangkan gambar-gambar atau animasi yang memperbagus iklan produk itu
dibuat secara manual dengan menggunakan bolpoin atau pensil. media cetak dapat
juga dipahami sebagai salah satu media dimana kita bisa membaca berita,
informasi, tips dan lainnya. sesuai dengan namanya, media cetak berarti media
yang berita atau informasinya dicetak pada kertas.Media ini terdiri dari lembaran
dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan halaman
putih.Media cetak adalah suatu dokumen atas segalah hal yang dikatakan orang
lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh sang jurnalis dan diubah dalam
bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya.
Jenis-Jenis Media Cetak :
1) Surat kabar atau Koran, yaitu kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan
sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur,
setiap hari atau seminggu sekali.
2) Majalah adalah kumpulan majalah berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya
yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran folio atau kuarto, dijilid dalam
bentuk buku. Majalah biasanya terbit terbit teratur, seminggu sekali, sebula sekali
atau setahun sekali.
3) Tabloid adalah kumpulan berita, artikal, cerita, iklan dan sebaginya yang
tercetak dalam lembaran kertas ukuran broadsheet (lebih kecil dari plano) dan
dilipat seperti surat kabar. Tabloid biasanya terbit teratur, seminggu sekali, dua
minggu atau sebulan sekali.
4) Bulletin adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang
tercetak dalam lembarang kertas ukuran broadsheet (lebih kecil dari plano) dan
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dilipat seperti surat kabar. Bulletin biasanya terbit tidak teratur atau sering disebut
penerbitan berkalah.
5) Buku adalah tulisan tentang ilmu pengetahuan, essai, cerita-cerita, panjang,
sejarah dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran setenga
kuarto atau setengah folio yang dijilid rapi.
B. Media Elektronik
Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan
diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal,
atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke
dalam media elektronik antara lain : televisi, radio, komputer, handphone, dan alat
lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik.
Jenis Media Elektronik :
a. Televisi TV atau televisi berasal dari bahasa Yunani yaitu tele yang berarti jauh
dan bahasa Latin yaitu viso yang berarti penglihatan. Jadi, TV bisa diartikan
sebagai suatu alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau
penglihatan.
b. Radio Radio adalah transmisi sinyal dengan cara modulasi dan radiasi
elektromagnetik baik lewat udara atau ruangan hampa udara
c. Telepon seluler atau handphone Telepon seluler atau handphone adalah alat
komunikasi modern tanpa kabel atau wireless sehingga mudah dibawa
kemana-mana.Fungsinya hampir sama dengan telepon konvensional yang ada di
rumah, hanya saja telepon seluler bisa digunakan untuk mengirim dan menerima
pesan singkat melalui layanan short messaging service (SMS). Beberapa jenis
telepon seluler ada yang disertai berbagai fitur lain seperti bluetooth, kabel data,
dan internet yang semakin memudahkan pertukaran informasi.
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d. Komputer/laptop Komputer berasal dari kata computare yang berarti
menghitung Komputer adalah mesin yang dapat memanipulasi, menyimpan, dan
mengolah data sesuai dengan prosedur dan instruksi yang diberikan. Komputer
dan laptop sebenarnya sama dari segi fungsi hanya saja laptop terkesan lebih
canggih dan praktis, karena sifatnya yang mobile dan harganya yang lebih mahal.
e. Smartphone dan tablet computer Smartphone memiliki fungsi dasar yang sama
seperti telepon seluler biasa, yaitu sebagai alat komunikasi dengan fitur telepon
dan pesan singkat, hanya saja smartphone atau telepon pintar ini lebih canggih
karena adanya fitur-fitur tambahan yang tidak dimiliki telepon seluler biasa.
Sedangkan tablet computer adalah komputer portabel lengkap yang bersifat
mobile dengan layar sentuh sebagai piranti input yang menggunakan stylus, pena
digital, atau ujung jari, tidak seperti komputer biasa yang menggunakan keyboard
atau mouse.
5. PPKn
Persatuan dan Kesatuan
Prinsip-prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa antara lain :
a. Membina keserasian,keselarasan dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan
kehidupan
b. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama
c. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan
Adapun manfaat membina persatuan dan kesatuan bagi diri, keluarga,
masyarakat,bangsa dan negara diantaranya :
1. terwujudnya kehidupan yang serasi,selaras dan seimbang antar sesama
2. pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab
3. terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu
4. dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran
5. pembanguna nasional akan berjalan lebih baik dan lancar
6. pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik
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Perilaku yang Mencerminkan Perwujudan Persatuan dan Kesatuan dalam
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
1. Di Lingkungan Keluarga
a. Saling mencintai sesama anggota keluarga
b. Mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga
c. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa salira
d. Tidak memaksakan kehendak orang lain
e. Adanya keterbukaan antar anggota keluarga
2. Di Lingkungan Sekolah
a. Bekerja secara bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah
b. Menaati tata tertib sekolah dan menjaga nama baik sekolah
c. Belajar secara berkelompok untuk menyelesaikan tugas dari bapak/ibu guru
d. Membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran
e. Melaksanakan upacara bendera dengan khidmat dan disiplin
f. Tidak membeda-bedakan teman dari suku, budaya atau golongan
g. Menengok

teman

yang

sakit

dengan

mengunjungi

rumahnya

secara

bersama-sama
3. Di Lingkungan Masyarakat
a. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antarwarga masyarakat
b. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama
c. Bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membedakan-bedakan suku,
agama, ras, ataupun aliran
d. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antarsuku
bangsa
e. Mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat
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4. Sikap perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam
kehidupan kenegaraan
a. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan
golongan
b. Memberikan kesempatan yang sama kepada suku bangsa untuk memperkenalkan
kesenian daerahnya ke daerah lainnya.
c. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
d.

Memberikan

kesempatan

yang

sama

kepada

semua

daerah

untuk

mengembangkan kebudayaan daerah lainnya.

Persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa, harus tetap
dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga,
semua warga masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa
persatuan dan kesatuan, dan kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat,
pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan
kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan
kesatuan bermasyarakat dan berbangsa antara lain:
1. Mengadakan festival budaya,
2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara
resmi di mana pun berada,
3. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka,
4. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia,
5. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan
ibadah sesuai agamanya masing-masing,
6. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antarpemeluk agama,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

233

7. Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi
persatuan dan kesatuan.
Setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan
kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki
rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya
menimbulkan permasalahan.
Beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
sehingga mengakibatkan tidak rukun, antara lain:
1. peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah,
2. pertengkaran antarwarga,
3. tawuran antarpelajar atau warga,
4. merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan,
5. konflik antarsuku, dan lain-lain.
Perilaku-perilaku di atas, harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara
memperbesar rasa teloransi.

6. IPS
Usaha-usaha menghargai kegiatan ekonomi masyarakat
Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budaya
masing-masing. Keanekaragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang
unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Kekayaan alam yang melimpah dan
budaya yang beraneka ragam, memengaruhi mata pencaharian masyarakat
Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencaharian masyarakat Indonesia
juga beraneka ragam. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata
pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia pada umumnya.
Caranya, antara lain sebagai berikut.
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• Tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain.
Mata pencaharian masyarakat di Indonesia sangat beragam, mulai dari
pedagang asongan, pengamen, pegawai, karyawan swasta, hingga pengusaha. Apa
pun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh merendahkan. Misalnya, kamu
mendapati seorang pengamen yang mencari uang dengan berjalan dari rumah ke
rumah sambil bernyanyi. Kamu harus tetap menghormatinya, tidak boleh mencela
bahkan merendahkan.
• Menghormati orang yang sedang bekerja.
Kamu harus menghormati orang yang sedang bekerja, tidak peduli pekerjaan itu
bagus atau tidak menurut kamu. Misalnya, kamu sedang memasuki gerbang
sekolah, kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman.
Sebaiknya kamu menyapa atau setidaknya menganggukkan kepala.
• Menghargai pekerjaan orang lain.
Apa

pun

pekerjaan

orang

lain

harus

tetap

dihargai.

Jangan

pernah

membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaan saja. Sebagai peserta didik,
kamu harus menghargai pekerjaan siapa pun. Misalnya, dengan ibu penjaga kantin
sekolah, pedagang kaki lima, pemulung,
dan lain sebagainya.
• Membiasakan membeli produk-produk lokal.
Sebagai contoh, tetanggamu memiliki usaha produksi sandal dan tas. Jika kamu
ingin membeli tas dan sandal, sebaiknya belilah produk dari tetanggamu. Hal
tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai mata pencaharian masyarakat.
• Membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri.
Mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri dapat mengangkat hasil
pertanian masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat membantu
menyejahterakan petani Indonesia.
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LAMPIRAN 3: Lembar Kerja Siswa Kelompok

BENAR

SALAH
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Lampiran 4: Media Pembelajaran
1. Video Media Cetak dan Media elektronik
2. Video Kegiatan Ekonomi
3. Video peran kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan
masyarakat.
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LAMPIRAN 5: Instrumen Penilaian dan Rubrik Penilaian
1.

Penilaian Sikap
Perubahan tingkah laku
Percaya diri

No

1
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nama

Teliti

Displin

K

C

B

S
B

K

C

B

S
B

K

C B

S
B

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

4

3
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19.
Keterangan: K (Kurang) : 1, C (Cukup) : 2,B (Baik) : 3,SB (Sangat Baik) : 4

2.

Penilaian Aspek Keterampilan dan Pengetahuan

Aspek

Pengetahuan

Baik Sekali

Baik

Cukup

4

3

2

Perlu
Bimbingan
1

Memenuhi

Memenuhi 2

Memenuhi 1

Tidak memenuhi

kriteria berikut.

kriteria dari 3

kriteria dari 3

kriteria yang

kriteria yang

kriteria yang

telah ditentukan.

telah ditentukan.

telah ditentukan.

- Mampu
menjelaskan
pengertian usaha
mensejahterakan
kegiatan
ekonomi
masyarakat..
- Mampu
menjelaskan
usaha-usaha
menghargai
kegiatan
ekonomi
masyarakat..
- Mampu
menjelaskan
tujuan kegiatan
ekonomi.
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Keterampilan

Memenuhi
kriteria berikut.
- Mampu

Memenuhi 3

Memenuhi 2

Memenuhi 1

kriteria dari 4

kriteria dari 4

kriteria dari 4

kriteria yang

kriteria yang

kriteria yang

telah ditentukan.

telah ditentukan.

telah ditentukan.

menganalis
usaha
mensejahterakan
kegiatan
ekonomi
masyarakat.
- Mampu
mengidentifikasi
usaha-usaha
yang benar dan
salah dalam
menghargai
kegiatan
ekonomi
masyarakat.

Rubrik Penilaian
Berikan nilai angka sesuai aspek dengan kriteria : Baik Sekali : 4, Baik : 3,
Cukup : 2, Perlu Bimbingan : 1.
No

1
2
3

Nama

Aspek
Pengetahuan

Keterampilan

Jumlah Skor
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Jumlah skor maksimal
skoryangdiperoleh
x100
skormaksimal
Nilai =

8
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3.

Penilaian Pengetahuan (KI-3)
IPS
Indikator

3.3.1 Siswa dapat memahami peran ekonomi dalam upaya
menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial
dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan
bangsa.

Tujuan pengetahuan

3.3.1.1 Siswa dapat mengetahui peran ekonomi dalam
kehidupan masyarakat untuk memperkuat kesatuan dan
persatuan bangsa.

Teknik penilaian

Tes tertulis

Instrumen penilaian

Soal tes dan kunci jawaban

B. Kisi-kisi soal
Mata

Kompetensi Dasar

Indikator Soal

Bentuk Soal

Pelajaran
IPS

No.
Soal

3.3 Menganalisis peran

Siswa dapat menyebutkan

ekonomi dalam upaya

jenis-jenis kegiatan

menyejahterakan

ekonomi.

kehidupan masyarakat
di bidang sosial dan
budaya untuk
memperkuat kesatuan
dan persatuan bangsa.

Siswa dapat menjelaskan

Uraian

1

Uraian

2

Uraian

3

Uraian

4

pekerjaan dibidang
produksi.
Siswa dapat menjelaskan
pekerjaan dibidang
distribusi.
Siswa dapat menjelaskan
pekerjaan dibidang
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konsumsi.
Siswa dapat menyebutkan

Uraian

cara menghargai kegiatan
ekonomi masyarakat.

SOAL EVALUASI
C. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN
BENAR!
1. Sebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pekerjaan dalam bidang produksi!!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pekerjaan bidang distribusi !
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pekerjaan bidang konsumsi !
5. Sebutkan 3 cara menghargai kegiatan ekonomi masyarakat !
-

Jumlah skor semua nomor yang benar x 2
3
Nilai Akhir =

*Skor maksimal tiap nomor nilainya 3.

5
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Kunci Jawaban
1. Produksi, Distribusi dan Konsumsi
2. Suatu pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan produk barang atau jasa.
3. Suatu pekerjaan atau kegiatan yang menyalurkan produk barang ataupun jasa
dari produsen ke konsumen dengan berbagai teknik dan cara.
4. Pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk barang
atau jasa yang diprosuksi atau dibuat oleh produsen.
5. - Tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain.
- Menghormati orang yang sedang bekerja.
- Menghargai pekerjaan orang lain.
- Membiasakan membeli produk-produk lokal.
- Membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri.
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Lampiran 13 Data Kondisi Awal Motivasi Belajar
A. Hasil Observasi Kondisi Awal
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B. Hasil Kuesioner Kondisi Awal
No

Nama

Kondisi Awal
Motivasi

Kategori

1

AF

60,7

Sedang

2

AY

53,5

Rendah

3

AN

55,3

Rendah

4

AG

57,1

Rendah

5

BA

58,9

Rendah

6

BEO

53,5

Rendah

7

FG

46,4

Rendah

8

FP

44,6

Rendah

9

HN

51,7

Rendah

10

KI

48,2

Rendah

11

MP

50

Rendah

12

MS

48,2

Rendah

13

PK

53,5

Rendah

14

RP

48,2

Rendah

15

RR

53,5

Rendah

16

RA

51,7

Rendah

17

SNA

50

Rendah

18

SP

48,2

Rendah

19

SM

48,2

Rendah

51,6

Rendah

Rata-rata
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C. Sampel Kuesioner Siswa Kondisi Awal
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Lampiran 14 Data Kondisi Awal Keaktifan Belajar
A. Hasil Observasi Kondisi Awal
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B. Hasil Kuesioner Kondisi Awal
No

Nama

Kondisi Awal
Keaktifan

Kategori

1

AF

45,3

Rendah

2

AY

48,4

Rendah

3

AN

53,1

Rendah

4

AG

51,5

Rendah

5

BA

56,2

Rendah

6

BEO

54,6

Rendah

7

FG

48,4

Rendah

8

FP

48,4

Rendah

9

HN

51,5

Rendah

10

KI

56,2

Rendah

11

MP

62,5

Rendah

12

MS

53,1

Rendah

13

PK

56,2

Rendah

14

RP

48,4

Rendah

15

RR

50

Rendah

16

RA

59,3

Rendah

17

SNA

56,2

Rendah

18

SP

51,5

Rendah

19

SM

50

Rendah

52,6

Rendah

Rata-rata
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C. Sampel Kuesioner Siswa Kondisi Awal
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Lampiran 15 Data Siklus I Motivasi Belajar
A. Hasil Observasi Siklus I
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B. Hasil Kuesioner Siklus I
Siklus I

No

Nama

1

AF

69,6

Tinggi

2

AY

66

Tinggi

3

AN

66

Sedang

4

AG

67,8

Sedang

5

BA

69,6

Tinggi

6

BEO

64,2

Sedang

7

FG

60,7

Sedang

8

FP

60,7

Sedang

9

HN

62,5

Sedang

10

KI

60,7

Sedang

11

MP

67,8

Sedang

12

MS

64,2

Sedang

13

PK

66

Sedang

14

RP

62,5

Sedang

15

RR

60,7

Sedang

16

RA

62,5

Tinggi

17

SNA

60,7

Tinggi

18

SP

64,2

Sedang

19

SM

62,5

Tinggi

64,1

Sedang

Rata-rata

Motivasi

Kategori
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C. Sampel Kuesioner Siswa Siklus I
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Lampiran 16 Data Siklus I Keaktifan Belajar
A. Hasil Observasi Siklus I
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B. Hasil Kuesioner Siklus I
No

Nama

Siklus I
Keaktifan

Kategori

1

AF

62,5

Rendah

2

AY

60,9

Sedang

3

AN

64

Sedang

4

AG

60,9

Sedang

5

BA

65,6

Rendah

6

BEO

64

Sedang

7

FG

62,5

Sedang

8

FP

60,9

Sedang

9

HN

67,1

Sedang

10

KI

67,1

Rendah

11

MP

70,3

Sedang

12

MS

64

Rendah

13

PK

67,1

Sedang

14

RP

62,5

Sedang

15

RR

67,1

Sedang

16

RA

70,3

Sedang

17

SNA

67,1

Rendah

18

SP

64

Rendah

19

SM

65,6

Sedang

64,9

Sedang

Rata-rata
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C. Sampel Kuesioner Siswa Siklus I
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Lampiran 17 Data Siklus II Motivasi Belajar
A. Hasil Observasi Siklus II

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

279

B. Hasil Kuesioner Siklus II
Siklus II

No

Nama

1

AF

80,3

Tinggi

2

AY

80,3

Tinggi

3

AN

71,4

Tinggi

4

AG

75

Tinggi

5

BA

73,2

Tinggi

6

BEO

75

Tinggi

7

FG

75

Tinggi

8

FP

87,5

Tinggi

9

HN

71,4

Tinggi

10

KI

94,6

Tinggi

11

MP

94,6

Tinggi

12

MS

78,5

Tinggi

13

PK

92,8

Tinggi

14

RP

87,5

Tinggi

15

RR

71,4

Tinggi

16

RA

85,7

Tinggi

17

SNA

83,9

Tinggi

18

SP

73,2

Tinggi

19

SM

85,7

Tinggi

80,8

Tinggi

Rata-rata

Motivasi

Kategori
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C. Sampel Kuesioner Siswa Siklus II
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Lampiran 18 Data Siklus II Keaktifan Belajar
A. Hasil Observasi Siklus II
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B. Hasil Kuesioner Siklus II
Siklus II

No

Nama

1

AF

81,2

Tinggi

2

AY

78,1

Tinggi

3

AN

84,3

Tinggi

4

AG

79,6

Tinggi

5

BA

85,9

Tinggi

6

BEO

73,4

Tinggi

7

FG

75

Tinggi

8

FP

90,6

Tinggi

9

HN

70,3

Tinggi

10

KI

89

Tinggi

11

MP

87,5

Tinggi

12

MS

75

Tinggi

13

PK

87,5

Tinggi

14

RP

78,1

Tinggi

15

RR

87,5

Tinggi

16

RA

90,6

Tinggi

17

SNA

81,2

Tinggi

18

SP

78,1

Tinggi

19

SM

82,8

Tinggi

81,8

Tinggi

Rata-rata

Keaktifan

Kategori
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C. Sampel Kuesioner Siswa Siklus II
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Lampiran 19 Surat Izin Validasi
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Lampiran 20 Foto Kegiatan
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