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ABSTRAK 
 
HASRULLAH, 2022. Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification 
Technique (VCT) Berbantuan Media Audio Visual terhadap Karakter Kerja 
Sama dan Minat Belajar IPS Siswa Kelas V Sekolah Dasar Gugus IV 
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Tesis. Program 
Studi Magister Pendidikan Dasar Strata Dua (Pendidikan Dasar) Fakultas 
Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I 
Rosleny B dan Pembimbing II Sitti Fithriani Saleh . 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Model 
Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) Berbantuan Media 
Audio Visual terhadap Karakter Kerja Sama dan Minat Belajar IPS Siswa 
Kelas V Sekolah Dasar Gugus IV Kecamatan Polongbangkeng Utara 
Kabupaten Takalar. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan 
Pretest Posttest Control Group Design yang memiliki kelas eksperimen 
dan kelas kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 
V sekolah dasar di gugus IV kecamatan Polongbangkeng Utara yang 
berjumlah 113 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V 
SDN No 39 Centre Palleko sebanyak 27 orang sebagai kelas eksperimen 
dan siswa kelas V SDN No. 167 Inpres Malewang sebanyak 27 siswa 
sebagai kelas kontrol. Teknik analisis data menggunakan Uji Manova 
dengan SPSS versi 21 untuk melihat Pengaruh Model Pembelajaran 
Value Clarification Technique (VCT) Berbantuan Media Audio Visual 
terhadap Karakter Kerja Sama dan Minat Belajar IPS Siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata karakter kerja 
sama untuk kelas eksperimen sebelum perlakuan yaitu 75.00. Nilai rata-
rata karakter kerja sama untuk kelas eksperimen setelah perlakuan yaitu 
87.00. nilai rata-rata karakter kerja sama untuk kelas kontrol sebelum 
perlakuan yaitu 72.00. Nilai rata-rata karakter kerja sama untuk kelas 
kontrol setelah perlakuan yaitu 81.00, sedangkan pada penerapan model 
pembelajaran VCT berbantuan audio visual terhadap minat belajar siswa 
diperoleh dengan nilai rata-rata nilai rata-rata minat belajar siswa pada 
kelas eksperimen sebelum perlakuan yaitu 76.00, nilai rata-rata minat 
belajar siswa untuk kelas eksperimen setelah perlakuan yaitu 88.00. Nilai 
rata-rata minat belajar untuk kelas kontrol sebelum perlakuan yaitu 74.00. 
Nilai rata-rata minat belajar untuk kelas kontrol setelah perlakuan yaitu 
82.00. Hal ini membuktikan bahwa Penerapan model pembelajaran Value 
Clarification Technique (VCT) berbantuan Audio Visual berpengaruh 
terhadap karakter kerja sama dan minat belajar siswa kelas V Gugus IV 
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. 

 
Kata Kunci : VCT, Karakter Kerja sama, Minat Belajar 
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ABSTRACT 
 

HASRULLAH, 2022. The Influence of the Value Clarification Technique 
(VCT) Learning Model Assisted by Audio Visual Media on the Character of 
Cooperation and Interest in Social Studies Learning for Class V 
Elementary School Cluster IV Elementary Schools, North Polongbangkeng 
District, Takalar Regency. Thesis. Masters Study Program for 
Undergraduate Basic Education (Basic Education) Faculty of 
Postgraduate, University of Muhammadiyah Makassar. Advisor I Rosleny 
B and Advisor II Sitti Fithriani Saleh . 

This study aims to determine the effect of the Value Clarification 
Technique (VCT) Learning Model Assisted by Audio Visual Media on the 
Character of Cooperation and Interest in Social Studies Learning in Class 
V Elementary School Cluster IV, North Polongbangkeng District, Takalar 
Regency. 

This research is an experimental study using the Pretest Posttest 
Control Group Design which has an experimental class and a control 
class. The population in this study were all fifth grade elementary school 
students in cluster IV, North Polongbangkeng sub-district, totaling 70 
students. The sample in this study were the fifth grade students of SDN 
No. 39 Center Palleko as many as 27 people as the experimental class 
and the fifth grade students of SDN No. 167 Inpres Malewang as many as 
27 students as the control class. The data analysis technique used the 
Manova Test with SPSS version 21 to see the Effect of the Value 
Clarification Technique (VCT) Learning Model Assisted by Audio Visual 
Media on the Character of Cooperation and Student Interest in Social 
Studies Learning. 

The results of this study indicate that the average value of the 
cooperative character for the experimental class before treatment is 75.00. 
The average value of the cooperative character for the experimental class 
after treatment is 87.00. the average value of the cooperative character for 
the control class before treatment was 72.00. The average value of the 
cooperative character for the control class after treatment is 81.00, while 
the application of the audio-visual-assisted VCT learning model on 
students' learning interest is obtained with the average value of students' 
interest in learning in the experimental class before treatment is 76.00, the 
average student interest in the experimental class after treatment was 
88.00. The average value of interest in learning for the control class before 
treatment was 74.00. The average value of learning interest for the control 
class after treatment is 82.00. This proves that the application of the Audio 
Visual-assisted Value Clarification Technique (VCT) learning model has 
an effect on the cooperative character and learning interest of class V 
Cluster IV students, North Polongbangkeng District, Takalar Regency. 

Keywords: VCT, Cooperation Character, Interest in Learning 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Berbicara pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari Pendidikan 

Nasional  yang seringkali menjadi perbincangan. Pendidikan Nasional 

sebagai suatu organisasi haruslah bersifat dinamis, dan fleksibel. Jika 

demikian halnya maka pendidikan bukan hanya sekedar pengembang 

kebudayaan, melainkan juga sebagai pembaharu kebudayaan termasuk 

pengubah kebudayaan (Sumantri dalam Nurizka Rian dan Akhwani 

2021:40). Karenanya, pendidikan juga  dapat menyerap  perubahan-

perubahan yang cepat antara lain karena perkembangan ilmu dan teknologi, 

perubahan masyarakat menuju kepada masyarakat yang semakin 

demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

memajukan suatu negara. Setiap negara di belahan dunia memiliki sistem 

pendidikan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan negara Indonesia, 

Arah pendidikan juga ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia 

yang memiliki karakter dan dapat bersaing sesuai dengan perkembangan 

zaman. Dalam tataran praktek, pelaksanaan pendidikan belum 

terimplementasikan secara baik atau sesuai dengan arah kebijakan 

pendidikan. 

  
 

1 
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Pendidikan sebagai upaya untuk membantu manusia dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi, 

maka ada ayat yang dapat dijadikan rujukan yang berkaitan dengan 

pendidikan menurut al-Qur’an yaitu QS Al-Baqarah: 30 

َجاِعل   فِى ْْلَْرِض  َخِلْيفَة       ىَِٕكةِ  ان ِيْ  
َواِذْ  قَالَ  َربُّكَ  ِلْلَمل ٰۤ   

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 
hendak menjadikan khalifah di bumi” 
 
Pendidikan merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa sebagai salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang 

tertuang dalam pembukaan UUD 1945, sejalan dengan hal  tersebut, maka 

patutlah pendidikan menjadi salah satu perioritas. Karenanya, 

mengembangkan potensi peserta didik juga merupakan salah satu upaya 

yang dapat mendorong meningkatnya kualitas pendidikan pada suatu 

negara dan sebgai wujud penghambaan kita sebagai khalifah di bumi-Nya.  

Potensi dan karakter yang berbeda-beda pada peserta didik tentunya 

juga memerlukan suatu penanganan yang tepat. Setiap tahunnya ada 

banyak model pembelajaran ataupun strategi yang dikembangkan dalam 

pendidikan guna untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. 

Pembelajaran di sekolah sebagai salah satu bentuk model pendidikan, 

seharusnya dilakukan dengan azas demokrasi. Dalam azas demokrasi, 

pendidikan harus berlangsung dan disesuaikan dengan potensi dan 

kecepatan daya tangkap masing-masing peserta didik. 
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Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada 

jenjang pendidikan sekolah dasar perlu adanya perbaikan kualitas 

pengajaran baik dari siswa maupun guru. Hal ini dapat dilakukan guru 

dengan mencari model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas. 

Model pembelajaran yang baik dan sesuai dampaknya akan lebih maksimal 

dalam mencapai kualitas belajar siswa. Sebagaimana dijelaskan dalam 

sebuah Al Qur’an Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi: 

ى َسبِْيلِ  َرب ِكَ  بِاْلِحْكَمةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  اْلَحَسنَةِ  َوَجاِدْله مْ  بِالَّتِيْ  ِهيَ  اَْحَسن    ا دْ  ع   اِل   

Terjemahnya  

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara 
yang baik. ” 
 
Ayat di atas menerangkan tentang kewajiban belajar dan 

pembelajaran serta cara atau model belajarnya. Dalam ayat ini Allah S.W.T. 

menyeruh dalam arti mewajibkan kepada kita semua untuk belajar dan 

mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang baik. 

Model pembelajaran Value Clarification Technique  menyediakan 

lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi masalah 

dengan pemikir. Dengan demikian, prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS yang diajarkan akan lebih baik dengan menggunakan model 

pembelajaran VCT.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di sekolah dasar di 

gugus IV Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, ada 

beberapa permasalahan yang didapatkan di dalamnya yang harus 
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dilakukan perbaikan sehingga dapat meningkatkan Karakter kerja sama dan 

minat belajar siswa. Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu : 1). Guru 

tidak memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. 

2). Guru kurang menggunakan media yang menarik sehingga nampak 

bahwa pembelajaran menjadi membosankan. Fakta empiris pembelajaran 

IPS di lapangan yang dianalisis dari berbagai sudut menunjukkan bahwa 

karakter kerja sama siswa belum optimal. Penyebabnya siswa kurang fokus, 

kurang antusias mengikuti pembelajaran, sering ijin saat pembelajaran 

berlangsung, tidak tepat waktu mengumpulkan tugas, mengganggu siswa 

lain saat belajar, tidak mengikuti diskusi kelompok, dan menyontek saat 

mengerjakan tugas individu. Beberapa sikap siswa yang kurang baik 

menunjukkan bahwa minat belajar siswa belum nampak pada diri siswa itu 

sendiri. Minat adalah segala sesuatu yang terjadi apabila seseorang 

memiliki kemauan atau keinginan pada hal-hal tertentu yang mereka 

gemari. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat merupakan sebuah 

keinginan seseorang yang dapat merealisasikan sesuai dengan 

keinginannya, hal ini biasanya digemari dengan rasa senang karna 

pengaplikasiannya mereka sangat sadar diri karna itu merupakan suatu 

proses dimana minat seseorang tersebut dapat mereka jalankan dengan 

baik dan terarah. Hasil observasi peneliti terlihat bahwa guru tidak dapat 

menguraikan cara untuk meningkatkan kemampuan afektif siswa dalam 

pembelajaran IPS. Guru juga belum memilih masalah kontekstual yang 

sesuai dengan bahan pembelajaran. Guru belum mengarahkan peserta 
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didik untuk meningkatkan kecerdasan afektif secara utuh dan meyakinkan 

menurut model Klarifikasi Nilai. Kepasifan siswa menjadikan komunikasi 

yang terjalin hanya komunikasi satu arah yaitu komunikasi antara guru dan 

siswa. Siswa tidak diperbolehkan untuk mengeksplorasi masalah dalam 

cara berpikir mereka. Kemampuan afektif siswa masih terlihat lemah, hal ini 

dilihat dari faktor sikap, tanggung jawab dan kerja sama. Masih ada 

beberapa siswa yang terlihat berperilaku tidak sopan saat mengikuti 

pembelajaran kemudian masih kurang kerja sama dan kurang bertanggung 

jawab saat mengerjakan tugas. 

Salah satu strategi pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru 

dalam meningkatkan karakter kerja sama dan minat belajar siswa adalah 

dengan menggunakan Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) berbantuan Audio Visual. Model Pembelajaran VCT merupakan 

teknik pengajaran yang dapat membantu siswa dalam mencapai dan 

menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu 

persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam 

dalam diri siswa. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2: 

ثِْم َواْلعُدْ  َ َشِدْيُد اْلِعقَابِ َوتَعَاَونُْوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقٰوۖى َوََل تَعَاَونُْوا َعلَى اَْلِ َ ۗاِنَّ ّٰللاه َواِن َۖواتَّقُوا ّٰللاه   

Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 
siksaan-Nya". 
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Ayat di atas mengingatkan kita semua pada suatu nilai yang baik 

untuk kita tanamkan pada diri siswa yaitu tolong menolong dalam hal 

kebajikan. Tolong menolong itu sendiri erat kaitannya dengan kerja sama. 

Hal ini juga dapat ditanamkan pada perserta didik khususnya jenjang 

pendidikan sekolah dasar agar peserta didik terbiasa kerja sama sejak dini. 

Salah satu karakteristik VCT sebagai suatu model dalam strategi 

pembelajaran sikap adalah proses penanaman nilai dilakukan melalui 

proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri siswa kemudian 

menyelaraskan dengan nilai-nilai baru yang hendak ditanamkan. Menurut  

Djahiri (Komalasari 2017 : 146) VCT sebagai suatu model dalam strategi 

pembelajaran moral VCT bertujuan: 

1. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu 

nilai. 

2. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik 

tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk kemudian 

dibina ke arah peningkatan dan pembetulannya. 

3. Untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang 

rasional dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan 

menjadi milik siswa. 

4. Melatih siswa bagaimana cara menilai,menerima, serta mengambil 

keputusan terhadap sesuatu persolan dalam hubungannya dengan 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. 
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Karakter melekat pada setiap individu, yang tercermin pada pola 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karakter seseorang dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan dan faktor bawaan. Pendidikan karakter merupakan suatu 

keniscayaan dalam upaya menghadapi berbagai tantangan pergeseran 

karakter yang dihadapi saat ini. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan 

baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

Pendidikan karakter merupakan suatu kebiasaan, maka 

pembentukan karakter seseorang itu memerlukan communities of character. 

Peran sekolah sebagai communities of character dalam pendidikan karakter 

sangat penting. Sekolah mengembangkan proses pendidikan karakter 

melalui proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan bekerja sama 

dengan keluarga dan masyarakat dalam pengembangannya. 

Seiring perkembangan pendidikan, media yang saat ini digunakan 

oleh guru sangat bervariasi. Dewasa ini banyak penelitian yang 

mengembangkan media pembelajaran, salah satunya adalah media video. 

Video merupakan jenis media audio visual, yang artinya media 

pembelajaran yang dapat dilihat dengan menggunakan indera pengelihatan 

dan didengar dengan menggunakan indera pendengaran. Sebagai sebuah 

media pembelajaran, video efektif digunakan untuk proses pembelajaran 

secara masal, individu maupun kelompok (Daryanto dalam Sofyan Hadi, 

2017 : 98). 
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Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah agar siswa 

mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis.  

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diharapkan Value 

Clarification Technique (VCT) berbantuan audio visual dapat memberikan 

dampak positif terhadap karakter kerja sama dan minat belajar IPS. Oleh 

karena itu, dilakukan penelitian  “Pengaruh Model Pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT) Berbantuan Media Audio Visual terhadap 

Karakter Kerja Sama dan Minat Belajar IPS Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Gugus IV Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, 

diajukan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana karakter kerja sama siswa kelas V sekolah dasar di Gugus 

IV Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar  yang diajar 

dengan menggunakan Model Pembelajaran Value Clarification 

Technique (VCT) berbantuan media audio visual  ? 

2. Bagaimana minat belajar IPS siswa kelas V sekolah dasar di Gugus IV 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yang diajar 

dengan menggunakan Model Pembelajaran Value Clarification 

Technique (VCT) berbantuan media audio visual? 
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3. Apakah terdapat pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification 

Technique (VCT) berbantuan media audio visual  terhadap karakter 

kerja sama dan minat belajar IPS siswa kelas V sekolah dasar di Gugus 

IV Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

1. Karakter kerja sama siswa kelas V sekolah dasar di Gugus IV 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yang diajar 

dengan menggunakan Model Pembelajaran Value Clarification 

Technique (VCT) berbantuan media audio visual. 

2. Minat belajar IPS siswa kelas V sekolah dasar di Gugus IV Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar  yang diajar dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

berbantuan media audio visual. 

3. Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

berbantuan media audio visual terhadap karakter kerja sama dan minat 

belajar IPS siswa kelas V sekolah dasar di Gugus IV Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoretis 

Adapun manfaat secara teoritis yakni untuk membuktikan teori 

yang sudah ada dan sekaligus menambah ilmu terutama di mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tingkat Sekolah Dasar (SD) 

berdasarkan keefektifan model pembelajaran tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan karakter kerja 

sama dan minat siswa secara aktif dalam pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Menjadikan bahan acuan sekaligus menambah salah satu 

model pembelajaran untuk diterapkan di kelas. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

pengembangan bagi pihak sekolah untuk lebih memperhatikan 

kinerja mengajar guru.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoretis 

1. Pengertian belajar 

Belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap dan tingkah lakunya. Menggolongkan kemampuan-kemampuan 

yang menyebabkan perubahan tersebut menjadi kemampuan kognitif yang 

meliputi pengetahuan dan pemahaman. Kemampuan sensorik motorik yang 

meliputi keterampilan melakukan rangkaian gerak badan dalam urutan 

tertentu, dan kemampuan dinamik afektif yang meliputi sikap dan nilai yang 

meresapi  perilaku dan tindakan. Menurut Skinner (Khoerunnisa 2013: 23) 

menjelaskan bahwa: “Suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku 

yang berlangsung secara progresif”. Belajar juga dipahami sebagai suatu 

perilaku, pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik 

sebaliknya, bila ia tak belajar maka responnya menurun. Jadi belajar adalah 

suatu perubahan dalam kemungkinan atau peluang terjadinya respon. 

Adapun beberapa pendapat ahli yang membahas terkait pengertian 

belajar yaitu : 

a. Djamarah dan Zain (Afdala 2013: 3)  Belajar merupakan sebuah proses 

perubahan perilaku seseorang berkat pengalamannya sendiri. Artinya 

tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut 
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pengetahuan, keterampilan maupun sikap bahkan meliputi segenap 

aspek organisme atau pribadi. 

b. Hamalik (Afdala 2013: 2)  Belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi 

merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi 

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 

c. Hilgard (Afdala 2013: 2) Belajar merupakan suatu proses dimana suatu 

kegiatan lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan 

karakteristik-karakteristik dari perubahan-perubahan aktifitas tersebut 

tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan-kecenderungan 

reaksi asli, kematangan atau perubahan-perubahan sementara dari 

organisme. 

d. Bloom (Afdala  2013: 4) mendefinisikan bahwa: 

“Belajar adalah mencakup kemampuan kognitif, afektif, 
psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, 
ingatan) comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 
contoh), aplication (menerapkan), analysis (menguraikan, 
menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 
merencanakan, membentuk bangunan baru) dan evaluation 
(menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 
responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization 
(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor 
meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga 
mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, 
dan intelektual”. 

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat didefenisikan bahwa 

belajar merupakan suatu proses dimana suatu kegiatan lewat reaksi dari 

suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik-karakteristik dari 

perubahan-perubahan aktifitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar 
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kecenderungan-kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan-

perubahan sementara dari organisme 

2. Model Pembelajaran Value Clarification Technique(VCT) 

a. Pengertian Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

Menurut Djahiri (Komalasari 2017:146) menyatakan bahwa VCT 

diartikan sebagai sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali 

/mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari dalam  diri siswa. Karena itu, pada 

proses VCT berfungsi untuk : 

1) Mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai. 

2) Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik 

tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk kemudian 

dibina ke arah peningkatan dan pembetulannya. 

3) Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional 

dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi 

milik siswa. 

Teknik mengklarifikasi nilai (value clarification technique) atau 

sering disingkat VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk 

membantu siswa dalam mencapai dan menentukan suatu nilai yang 

dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses 

menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. 

Menurut Komalasari (2017 : 216 ) nilai adalah sesuatu yang 

memberi makna pada hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan 

hidup. Nilai adalah sesuatu yang di junjung tinggi, dan dapat mewarnai dan 



14 
 

menjiwai tindakan seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai 

merupakan preferensi yang tercermin  dari perilaku seseorang, sehingga 

seseorang akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tergantung pada 

sistem nilai yang dipegangnya. 

Menurut Toyibin (Komalasari 2017 : 216) VCT adalah label dari 

suatu pendekatan atau strategi belajar mengajar untuk pendidikan nilai-

moral atau pendidikan afektif. Model Pembelajaran VCT adalah merupakan 

teknik pendidikan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, 

memilih, menganalisis, membantu siswa dalam mencari dan memutuskan 

mengambil sikap sendiri mengenai nilai-nilai hidup yang ingin 

diperjuangkannya. Pada dasarnya bersifat induktif, berangkat dari 

pengalaman-pengalaman kelompok menuju ide-ide yang umum tentang 

pengetahuan dan kesadaran diri. 

b. Model-model VCT 

Menurut Komalasari dkk (2017 : 149) Di dalam klarifikasi nilai, 

siswa difasilitasi secara dialogis untuk mengkaji suatu isu nilai, mengambil 

posisi terkait nilai itu, menjelaskan mengapa memilih posisi itu, dan memiliki 

komitmen untuk menerapkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal 

ini penulis mengklasifikasikan ragam jenis dan mengembangkan model 

Value Clarification Technique kedalam VCT analisi Nilai, VCT Daftar, dan 

VCT Game 
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1) VCT Analisis Nilai 

Value Clarification Technique analisis nilai merupakan teknik 

pembelajaran yang mengembangkan kemampuan siswa 

mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang termuat dalam suatu 

liputan peristiwa, tulisan, gambar, video, dan film. Ragam jenis VCT 

analisis diantaranya sebagai berikut : 

a) VCT analisis cerita dan liputan peristiwa 

Value Clarification Technique analisis cerita dan liputan 

peristiwa ini mengajak siswa untuk menggali dan mengklarifikasi 

nilai-nilai dari cerita yang disajikan, baik berupa dongeng, atau 

verita rekaan. 

b) VCT Analisis Gambar 

Value Clarification Technique analisis gambar ini membawa 

siswa untuk menggali dan mengklarifikasi nilai-nilai dari siswa 

berupa gambar dan foto yang disajikan secara langaung dalam 

bentuk potongan kertas, maupun melalui media Powerpoint. 

c) VCT Analisis Film 

Value Clarification Technique analisis film ini mengajak siswa 

untuk melihat pertunjukan film, baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung. 

2) VCT Daftar 

Value Clarification Technique daftar nilai instrumen utamanya 

adalah pernyataan-pernyataan bermuatan nilai dalam bentuk matrik 
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yang harus dipilih dan diklarifikasi siswa. Langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a) Daftar VCT diberikan secara individu ataupun kelompok, dituliskan 

di papan tulis, atau ditayangkan dalam bentuk Powerpoint. 

b) Siswa mengisi/menjawab daftar pertanyaan  

c) Guru dan siswa mengklarifikasi jawaban secara individu ataupun 

kelompok. Peran guru untuk memperjelas dan mempertegas nilai-

nilai sangat penting untuk diterapkan. 

3) VCT Game 

Value Clarification Technique Games merupakan teknik 

pembelajaran nilai melalui pembelajaran. Dalam games ini guru 

memegang peranan penting untuk memberikan kemantapan kejelasan 

akan target nilai yang ingin dicapai serta kemahiran dalam melontarkan 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pancingan dan pengarahan. 

c. Tujuan Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

Salah satu karakteristik VCT sebagai suatu model dalam strategi 

pembelajaran sikap adalah proses penanaman nilai dilakukan melalui 

proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri siswa kemudian 

menyelaraskan dengan nilai nilai baru yang hendak ditanamkan. 

VCTsebagai suatu model dalam strategi pembelajaran moral VCT 

bertujuan: 

1) Untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang 

suatu nilai. 
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2) Untuk membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya 

baik tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk 

kemudian dibina ke arah peningkatan dan pembetulannya. 

3) Untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang 

rasional dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan 

menjadi milik siswa. 

4) Melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil 

keputusan terhadap sesuatu persolan dalam hubungannya dengan 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

d. Bentuk-bentuk Value Clarification Technique 

Menurut Djahiri (Komalasari 2017 : 12) mengemukakan bahwa 

terdapat beberapa bentuk VCT, antara lain: 

1) Value Clarification Technique dengan menganalisa suatu kasus yang 

kontroversial, suatu cerita yang dilematis, mengomentari kliping, 

membuat laporan dan kemudian di analisa bersama. 

2) Value Clarification Technique dengan menggunakan matrik. Jenis VCT 

ini meliputi: daftar baik-buruk, daftar tingkat umum, daftar skala 

prioritas, daftar gejala kontinum, daftar penilaian diri sendiri, daftar 

membaca perkiraan orang lain tentang diri kira dan perisai.  

3) Value Clarification Technique dengan menggunakan kartu keyakinan, 

kartu sederhana ini berisi: pokok masalah, dasar pemikiran positif 

negatif dan pemecahan pendapat siswa yang kemudian diolah dengan 

analisa yang melibatkan sikap siswa terhadap masalah tersebut. 
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4) Value Clarification Technique melalui teknik wawancara: cara ini 

melatih keberanian siswa dan mampu mengklarifikasi pandangannya 

kepada lawan bicara danmenilai secara baik, jelas dan sistematis, 

5) Value Clarification Technique dengan teknik inkuiri nilai dengan 

pertanyaan acak/random. 

Cara ini melatih siswa berpikir kritis, analitis, rasa ingin tahudan 

sekaligus mampu merumuskan berbagai hipotesa/asumsi yang berusaha 

mengungkap suatu nilai atau sistem nilai yang ada atau dianut atau yang 

menyimpang. 

e. Langkah-langkah model pembelajaran Value Clarification 

Technique. 

Komalasari dkk (2017:147) menjelaskan langkah pembelajaran 

dengan VCT dibagi ke dalam 3 tingkat. Setiap tahapan dijelaskan di bawah 

ini. 

1) Kebebasan Memilih 

Terdiri atas 3 tahap pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a) Memilih secara bebas, artinya kesempatan untuk menentukan pilihan 

yang menurutnya baik. Nilai yang dipaksakan tidak akan menjadi 

miliknya secara penuh. 

b) Memilih dari beberapa alternatif. Artinya, untuk menentukan pilihan 

dari beberapa alternatif pilihan secara bebas. 
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c) Memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang 

akan timbul sebagai akibat pilihannya. 

2) Menghargai 

Terdiri atas 3 tahap pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a) Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi 

pilihannya, sehingga nilai tersebut akan menjadi bagian integral dari 

dirinya. 

b) Menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya 

di depan umum. Artinya, bila kita menganggap nilai itu suatu 

pilihan,maka kita akan berani dengan penuh kesadaran untuk 

menunjukkan di depan orang lain. 

3) Berbuat 

Terdiri atas 2 tahap pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a) Kemauan dan kemampuan untukmencoba melaksanakannya. 

b) Mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Artinya, nilai 

yang menjadi pilihan itu harus tercermin. 

Value Clarification Technique menekankan bagaimana sebenarnya 

seseorang membangun nilai yang menurut anggapannya baik, yang pada 

gilirannya nilai-nilai tersebut akan mewarnai perilakunya dalam kehidupan 

sehari hari di masyarakat. Dalam praktik pembelajaran, VCT dikembangkan 

melalui proses dialog antara guru dan siswa. Proses tersebut hendaknya 

berlangsung dalam suasana santai dan terbuka, sehingga setiap siswa 

dapat mengungkapkan secara bebas perasaannya dalam kehidupannya 
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sehari-hari. Menurut Komalasari dkk (2017 : 148) ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan guru dalam mengimplementasikan VCT melalui proses 

dialog, berikut ini yaitu : 

a) Hindari penyampaian pesan melalui proses pemberian nasehat 

b) Jangan memaksa siswa untuk memberi respon. 

c) Laksanakan dialog secara bebas dan terbuka agar mereka berbicara 

jujur dan apa adanya.  

d) Dialog dilaksanakan kepada individu, bukan  kepada kelompok kelas. 

e) Hindari respon yang dapat menyebabkan siswa terpojok 

f) Tidak mendesak siswa pada pendirian tertentu. 

g) Jangan mengorek alasan siswa lebih dalam. 

f. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Value Clarification 

Technique. 

1) Kelebihan Model Pembelajaran Value Clarification Technique. 

Menurut Adisusilo (Komalasari 2017:152) kelebihan model 

pembelajaran VCT yaitu : 

a) Membantu pesetra didik untuk berproses menyadari dan 

mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. 

b) Membantu peserta didik supaya mereka mampu berkomunikasi secara 

terbuka dan jujur dengan orang lain, berhubungan dengan nilai-nilainya 

sendiri 

c) Membantu peserta didik supaya mereka mampu menggunakan secara 

bersama - sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran 
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emosional, untuk memahami perasaan, nilai-nilai, sikap dan pola tingkah 

laku mereka sendiri dan akhirnya didorong untuk menghayatinya 

2) Kekurangan Model Pembelajaran Value Clarification Technique. 

Kekurangan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran nilai atau 

sikap adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru, 

artinya, guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa 

memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya, 

sering terjadi benturan atau konflik dalam diri siswa karena ketidakcocokan 

antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan 

oleh guru. Siswa sering mengalami kesulitan dalam menyelaraskan nilai 

lama dan nilai baru. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Guru hendaknya menerapkan 

model pembelajaran VCT dengan memanfaatkan berbagai media 

pembelajaran yang inovatif dan relevan seperti media gambar, atau media 

video karena bisa meningkatkan motivasi belajar dan kesadaran nilai pada 

diri siswa. Untuk mendapatkan respon yang baik terhadap model 

pembelajaran VCT,  hendaknya guru memiliki berbagai alternatif dalam 

melaksanakan pembelajaran seperti pemberian reward kepada siswa yang 

aktif, sehingga dapat memotivasi dan menarik perhatian siswa dalam 

pembelajaran. 

3. Media Audio Visual 

Secara etimologi “media” berasal dari bahasa latin yang berarti 

“medium” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, maksudnya 
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sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu”. Menurut AECT 

(Association For Education Communication Technology) bahwa “ media 

adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk menyalurkan  pesan 

informasi”. Audio Visual adalah media instruksional modern yang sesuai 

dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi), meliputi media yang dapat dilihat dan didengar”. 

Media Audio Visual ialah suatu media perantara berupa gambar dan 

suara yang membantu siswa dalam proses pembelajaran dikelas. Sehingga 

dalam sebuah pembelajaran dapat terarah dan teratur. 

a) Bentuk Media Audio Visual 

Dilihat dari bentuk media tersebut , media sangat bervariasi dilihat 

dari fakta yang diberikan oleh seorang guru agar sebuah proses 

pembelajaran dapat bermakna karna adanya beberapa variasi yang 

ditampilkan guru. Adapun bentuk audio visual dapat memuat yaitu 

a) Contoh media audio visual berupa film dan televisi. Hal ini 

memungkinkan siswa mampu mengenali media tersebut dengan baik  

b) Suara juga merupakan salah satu bentuk media audio yang 

diaplikasikan dalam pembelajaran yang bermakna karna audio siswa 

bisa mendengarkan sesuatu yang akan dipelajari. 

c) Media board salah satu media audio gerak yang dapat dilihat langsung 

oleh peserta didik melalui pengaplikasian didalam kelas tersebut.  

d) Film bisu merupakan media visual yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran tersebut. 
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e) Seni gerak adalah salah satu media visual yang dapat diaplikasikan oleh 

peserta didik dalam pembelajaran agar media tersebut mampu menarik 

perhatian siswa dalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan  

f) Media audio dapat berupa radio, TV dan lain-lain. 

Tujuan pengajaran yang ingin dicapai, ketepatgunaan, kondisi siswa, 

ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak, mutu teknis, dan biaya 

merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih media dalam 

pengajaran. Ciri-ciri media Audio visual yang baik, yakni : 

a) Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai karna pada 

dasarnya sebuah pembelajaran akan lebih bermakna apabila 

mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang akan diajarkan oleh 

peserta didik itu sendiri. 

b) Dari segi materi yang harus dipertimbangkan karna sangat  penting 

dalam  memilih pembelajaran tersebut, sehingga dalam memilih media 

pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. 

c) Dalam pemilihan media harus memuat media yang mudah didapatkan 

peserta didik sehingga mudah untuk dipelajari apalagi dengan media 

yang ada dilingkungannya sendiri sebagai bahan pembelajaran 

disekolah. 

d) Tepat sasaran, media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu 

sama efektifnya  jika digunakan pada kelompok kecilatau perorangan. 

Ada media yang tepat untuk kelompoik besar, kelompok sedang, 

kelompok kecil, dan perorangan. 
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e) Kualitas gambar dan audio harus memenuhi persyaratan teknis tertentu 

misalnya visual pada slide harus jelas dan informasi pesan yang 

ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen  

yang berupa  latar belakang. 

b) Kelebihan & Kelemahan Media Audio Visual 

1) Kelebihan media audio visual 

Ada beberapa kelebihan media audio visual yang ditemukan untuk 

kelancaran proses pembelajaran sehingga siswa dapat cepat tanggap 

dalam memahami hal tersebut, hal ini memuat :  

➢ Sajian pesan terlihat jelas sehingga siswa dapat memahami apa yang 

akan diajarkan oleh seorang guru.  

➢ Waktu, daya indra, dan pembatasan ruang mampu diatasi dengan baik  

➢ Realita yang ada seperti bingkai dibuktikan dengan media yang lebih 

menarik bahkan media tersebut dapat divisualisasikan dengan baik 

karna terlihat jelas. 

➢ Objek dapat diperbesar karna ada beberapa bantuan media yang 

mampu memperjelas media seperti proyektor dan lain-lain.  

➢ Lambat cepatnya media yang digunakan dapat dibantu dengan 

menggunakan media seperti tame lapse 

➢ Beberapa kejadian dapat ditampilkan baik kejadian masa lampau 

ataupun kejadian yang sedang terjadi khususnya dalam lingkungan. Hal 

ini dibantu dengan menggunakan film bingkai, rekaman dan foto.  
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➢ Dapat disajikan dengan objek yang sangat kompleks digunakan dalam 

pembelajaran  

➢ Beberapa kejadian yang kompleks dapat diperlihatkan langsung 

kepeserta didik karna melalui media audio visual dapat berupa gambar 

dan suara seperti tanah longsor dan gempa bumi 

➢ Dapat dijadikan sebagai pembelajaran tutorial sehingga 

pengaplikasiaannya mudah dipahami oleh peserta didik sehingga guru 

sangat mudah untuk menjelaskan apa yang akan ditampilkan ataupun 

diterapkan dalam proses pembelajaran disekolah khususnya disekolah 

dasar. 

2) Kelemahan Media  Audio-Visual 

Adapun kelemahan penggunaan media audio visual yaitu : 

➢ Terlalu memandang materi audio-visual sebagai alat bantu guru dalam 

mengajar sehingga guru merasa sangat terbebani dengan hal tersebut 

sehingga pembelajaran kurang bermakna. 

➢ Terkadang menggunakan model komunikasi satu arah sehingga siswa 

merasa bosan dengan hal tersebut karna pada dasarnya seorang 

peserta didik lebih paham dan lebih tertarik dengan media atau 

pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. 

➢ Audio visual cenderung tetap di tempat dan tidak memperkenalkan 

kepada siswa media yang ada dilingkungan sekitar mereka dimana ia 

tinggal karna media yang ada dalam lingkungan sekitar siswa sangat 



26 
 

lebih mudah untuk mereka pelajari dan dapat diaplikasikan dalam 

masyarakat khususnya dimasyarakat dimana mereka tinggal. 

4. Hakikat Pendidikan karakter 

a) Pengertian Pendidikan Karakter 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional: 

2008) mendefinisikan karakter sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain.  Allport (Kumalasari 

2017: 2) mendefinisikan karakter sebagai penentu bahwa seseorang 

sebagai pribadi (Character is Personality Evaluated). 

Kementerian Pendidikan Nasional (2010a) dengan memperhatikan 

berbagai pendefinisian, baik etimologi maupun terminologi, mendefinisikan 

karakter sebagai nilai-nilai yang baik-khas dan berdampak baik terhadap 

lingkungan. Karakter yang menjadi ciri khas suatu bangsa merupakan 

karakter bangsa. 

Menurut Suyadi (2015: 5) Karakter merupakan nilai-nilai universal 

perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang 

berhubungan dengan tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan 

lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, 

dan adat istiadat. 

Dalam mewujudkan nilai-nilai 18 karakter diperlukan kerja sama semua 

pihak, seperti orang tua dan sekolah; kegiatan-kegiatan sekolah harus 

diketahui oleh orang tua dan perlu didukung dari pihak sekolah agar 
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karakter siswa dapat terbentuk dengan baik sehingga apa yang diperoleh 

dapat diaplikasikan baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam 

lingkungan keluarga. 

Pendidikan karakter telah menjadi polemik di berbagai negara. 

Pandangan pro dan kontra mewarnai diskursus pendidikan karakter sejak 

lama. Sejatinya, pendidikan karakter merupakan bagian esensial yang 

menjadi tugas sekolah, tetapi selama ini kurang perhatian. Akibat minimnya 

perhatian terhadap pendidikan karakter dalam ranah persekolahan. Capaian 

dan pembentukan pendidikan karakter yang baik merupakan dua misi 

integral yang harus mendapat perhatian sekolah. Namun, tuntutan ekonomi 

dan politik pendidikan menyebabkan penekanan pada pencapaian 

akademis mengalahkan idealitas peran sekolah dalam pembentukan 

karakter. 

Peningkatan karakter peduli melalui pembelajaran IPS belajar tidak 

lepas dari nilai pendidikan yang terintegrasi dalam pembelajaran IPS. IPS 

mengajar sistem nilai yang ada dalam masyarakat termasuk nilai-nilai 

manusia seperti kepedulian sosial. Pembelajaran nilai dalam IPS harus 

mampu mengembangkan kesadaran sosial dan membudayakan kebaikan 

nilai dalam diri siswa. Budaya dasar dan nilai-nilai fundamental, sikap dan 

karakter dalam diri siswa akan berkembang positif. 

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa karakter itu berkaitan dengan 

kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral. Jadi, orang yang 

berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral positif. Dengan 
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demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti 

membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan 

dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang 

buruk. 

b) Bentuk-Bentuk Karakter 

Dalam menjelaskan karakter berikut ini terdapat sejumlah pembagian 

bentuk karakter menjadi karakter individual, karakter cerdas, dan karakter 

baik Komalasari (2017) 

1) Karakter Individual 

Karakter individual secara koheren memancar dari hasil olah pikir, 

olah hati, olah rasa dan karsa serta olahraga yang mengandung nilai, 

kemampuan, kapasitas moral dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan 

dan tantangan. Secara psikologis individu dimaknai dengan hasil 

keterpaduan empat bagian sesuai dengan dikemukakan kementerian 

pendidikan nasional (2010a), yaitu “olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa 

dan karsa. 

2) Karakter Cerdas 

Budimansyah (Komalasari, 2017: 4) mengemukakan tentang karakter 

cerdas dengan penjelasan sebagai berikut : 

“Setiap individu memiliki kecerdasan dengan taraf tertentu 
yang tercermin dari perilakunya yang aktif, objektif, kreatif dan 
inovatif. Kecerdasan tersebut diimplementasikan dalam 
berbagai bidang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan 
pertahanan keamanan, serta dalam berbagai bidang wilayah 
kehidupan pribadi, keluarga, kewarganegaraan dan global”. 
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3) Karakter baik 

Konsep karakter baik merujuk pada konsep yang dikemukakan 

Aristoteles (Komalasari, 2017: 5) sebagai “.. the life of right conduct-right 

conduct in relation to other persons and a relation to oneself” atau 

kehidupan berperilaku baik dan penuh kebijakan yakni berperilaku baik 

terhadap pihak lain (Tuhan Yang Maha Esa, manusia dan alam semesta) 

dan terhadap diri sendiri. 

c) Jenis-Jenis Karakter 

Orang yang berkarakter bisa disebut dengan sifat alami seseorang 

dalam merespon situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam 

tindakan nyata melalui perilaku berkarakter. Pengembangan karakter di 

sekolah dituntut dapat menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan 

dengan memasukkan nilai-nilai karakter dasar seperti yang dikemukakan 

sebelumnya. Karakter ibarat seperti otot-otot yang sudah dibentuk pada 

binaragawan dan berkembang melalui proses panjang latihan dan 

kedisiplinan yang dilakukan setiap hari sehingga menjadi kokoh dan kuat.  

Kementerian Pendidikan Nasional (2010b:9-10) mengidentifikasi 18 

nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa yang bersumber dari 

agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional yaitu: religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial dan tanggung jawab.  



30 
 

Begitu banyak dan ragamnya jenis karakter yang teridentifikasi para 

pemerhati pendidikan karakter sehingga dalam implementasinya jumlah 

dan jenis pendidikan karakter yang di pilih tentu akan dapat berbeda antara 

satu daerah atau sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya, itu 

tergantung pada kepentingan dan kondisinya masing-masing. 

Gerakan penguatan pendidikan karakter (PPK) yang dicanangkan 

kementerian pendidikan dan kebudayaan (2017a) mengidentifikasi lima nilai 

utama karakter sebagai hasil kristalisasiyang perlu dikembangkan sebagai 

prioritas, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. 

Uraian kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

1) Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap 

Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan 

ajaran agama yang kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan 

agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadan 

agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk 

agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi 

sekaligus, yaitu hubungan individu dengan tuhan, individu dengan 

sesama, dan indovodu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai 

karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjada 

keutuhan ciptaan.  
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Sub-nilai karakter religius antara lain : 

a. cinta damai 

b. toleransi 

c. menghargai perbedaan agama dan kepercayaan 

d.  teguh pendirian 

e. melindungi yang kecil dan tersisih. 

2) Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakancara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, dan negara diatas kepentingan diri dan 

kepentingan kelompoknya.  

Subnilai karakter nasionalis antara lain: 

a. apresiasi budaya bangsa sendiri 

b. menjaga kekayaan budaya bangsa 

c. rela berkorban 

d. unggul dan berprestasi 

e. cinta tanah air 

f. menjaga lingkungan 

g.  taat hukum  

h. disiplin 

i. menghargai keragaman budaya, suka, dan agama. 
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3) Mandiri 

Karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung 

pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu 

untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. 

Subnilai karakter mandiri antara lain: 

a. memiliki etos kerja yang baik 

b.  tangguh 

c. berdaya juang  

d. profesional,  

e. kreatif,  

f. keberanian,  

g. menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

4) Gotong Royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/ 

pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.  

Subnilai gotong royong antara lain: 

a. menunjukkan sikap menghargai sesama 

b. kerja sama,  

c. inklusif,  

d. komitmen atas keputusan bersama,  

e. musyawarah mufakat,  
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f. tolong menolong,  

g. memiliki empati dan rasa solidaritas,  

h. anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. 

5) Integritas 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku 

yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 

memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan 

moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga 

negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi 

tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas 

antara lain : 

a. Kejujuran,  

b. Cinta pada kebenaran, 

c. Setia 

d. Komitmen moral 

e. Anti korupsi, 

f. Keadilan, 

g. Tanggung jawab, 

h. Keteladanan 

i. Menghargai martabat individu. Kemendikbud 2017 a (Komalasari 

2017:9) 
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d) Pendidikan Karakter Kerja Sama dalam Kurikulum 2013 

Karakter adalah ciri khusus yang dimiliki seorang individu yang 

membedakannya dengan individu lain. karakter adalah watak, tabiat, 

akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil adaptasi 

berbagai kebijakan yang diwujudkan dalam cara pandang, bersikap dan 

bertindak. karakter adalah perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang 

diwujudkan melalui cara pandang, bersikap, dan bertindak. 

Karakter setiap individu berbeda, sesuai dengan pembentukan dan 

pengembangan karakter masing-masing. Hakikatnya setiap individu 

memiliki karakter dasar yang sama, yang membedakan hanyalah karakter 

yang sering muncul dibandingkan karakter lain yang dimilikinya. 

Beberapa  karakter  dasar yang dimiliki manusia yakni jujur, tanggung 

jawab,  adil,  peduli,  dan  kerja sama. Berdasarkan  hal tersebut  tanggung 

jawab  dan kerja sama, merupakan karakter yang dianggap lebih penting 

dari karakter yang lain karena tanggung jawab dan kerja sama dapat 

merangkum karakter dasar lainnya yang dimiliki oleh manusia. 

Karakter kerja sama penting dimiliki oleh setiap siswa pada jenjang 

pendidikan sekolah dasar,  karena  karakter  tersebut  mampu  melatih 

siswa dalam memahami, merasakan, dan melaksanakan  aktivitas  kerja  

sama  guna  mencapai tujuan bersama 

Penjabaran indikator karakter kerja sama yang diadopsi dari pedoman 

penilaian kurikulum 2013  digunakan sebagai instrumen pada observasi 
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studi pendahuluan untuk mengetahui bagaimana karakter kerja sama siswa 

dalam pembelajaran.  

Indikator kerja sama merupakan nilai-nilai yang sering kali kita 

jumpai di masyarakat yang mengikatkan diri pada suatu keluarga, 

komunitas dan kelompok kerja. Kerja sama melatih pribadi seseorang 

untuk selalu berpikir demi kemaslahatan bersama. 

Nilai-nilai kerja sama yang sangat diperlukan untuk ditanamkan 

dlam setiap kegiatan positif dan bukan pada hal-hal negatif yang 

merugikan diri dan orang lain serta mendatangkan dosa. 

Adapun indikator  Karakter Kerja sama menurut Huda (2011 : 50) 

dalam bentuk tabel yaitu: 

Tabel 1. Karakter Kerja Sama 
No Karakter Indikator 

 

1 

 

Kerja 

Sama 

1. Membantu  anggota kelompoknya. 
2. Setiap anggota kelompok ikut memecahkan suatu 

permasalahan yang didapat. 
3. Menghargai kontribusi dari anggota kelompoknya. 
4. Anggota kelompok  harus mengambil giliran serta 

berbagi dalam mengerjakan tugas.  
5. Berada dalam lingkup kelompok belajar saat 

kegiatan kelompok berlangsung.  
6. Melanjutkan  tugas  yang  sudah  menjadi  

tanggung  jawabnya.   
7. Mendukung  siswa  yang  lain  dalam  

berpartisipasi mengerjakan  tugas  kelompok. 
8. Menyelesaikan tugas  kelompok  dengan  tepat  

pada  waktu 
 

Pada masyarakat Indonesia, nilai kerja sama tidak menjadi masalah 

yang sulit pelaksanaannya karena di dukung sistem nilai budaya 
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Indonesia yaitu gotong royong yang mencerminkan pola kerja sama khas 

Indonesia. 

Kerja sama atau gotong royong perlu diajarkan pada anak-anak sejak 

dini, salah satunya dalam menyelesaikan problem. Mereka harus tahu 

bahwa dengan gotong royong atau bahu membahu, persoalan bersama jadi 

lebih ringan dan mudah diselesaikan. Sehingga anak juga mengerti konsep 

persahabatan, dan dengan ikhlas memberi bantuan untuk teman yang 

membutuhkan. Bukan hanya tentang melakukan suatu hal bersama, gotong 

royong juga bisa tentang pengambilan keputusan. Anak-anak akan 

diajarkan bagaimana berkomitmen atas keputusan yang telah diambil 

bersama-sama. Selain itu mereka juga akan mengenal apa itu musyawarah 

untuk mufakat, tolong menolong, empati, dan solidaritas. 

5. Konsep Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar  

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Minat merupakan 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan.   

Menurut Sukardi (Susanto 2019: 55), minat berarti suatu kesukaan, 

kegemaran atau kesenangan. Menurut Sardiman (Susanto 2019: 55), minat 

merupakan segala sesuatu yang terjadi apabila seseorang memiliki 

kemauan atau keinginan pada hal-hal tertentu yang mereka gemari.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa minat merupakan sebuah 

keinginan seseorang yang dapat merealisasikan sesuai dengan 

keinginannya, hal ini biasanya digemari dengan rasa senang karna 
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pengaplikasiannya mereka sangat sadar diri bahwa itu merupakan suatu 

proses dimana minat seseorang tersebut dapat mereka jalankan dengan 

baik dan terarah.  

Allah berfirman dalam surah Al-Isra Ayat 84 yang berbunyi : 

ۗ فََربُُّكْم اَْعلَُم ِبَمْن ُهَو اَْهٰدى َسِبْيًل     قُْل ُكلٌّ يَّْعَمُل َعٰلى َشاِكلَِته 

Terjemahnya 

“Katakanlah (Muhammad), “tiap-tiap orang berbuat menurut 
pembawaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui 
siapa yang lebih benar jalannya” 

Kandungan ayat di atas  memberikan pandangan bahwa minat 

adalah suatu proses kejiwaan yang bersifat abstrak dari masing-masing 

individu yang dinyatakan oleh seluruh keadaan aktivitas, ada objek yang di 

anggap bernilai sehingga diketahui dan diinginkan. 

Menurut Sardiman (Susanto 2019 : 55), menyatakan bahwasanya 

minat timbul secara spontan. Minat atau dorongan dalam diri siswa terkait 

dengan apa dan bagaimana siswa dapat mengaktualisasikan dirinya melalui 

belajar. Dimana identifikasi diri memiliki kaitan dengan peluang atau 

hambatan siswa dalam mengekspresikan potensi atau kreativitas dirinya 

sebagai perwujudan dari minat spesifik yang dia miliki. Adapun faktor 

keturunan dan pengaruh eksternal atau lingkungan lebih berkaitan dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi dari minat siswa akibat dari pengaruh 

situasi kelas, sistem dan dorongan keluarga. 

Dorongan dan minat seseorang yang terjadi dalam dirinya sendiri, 

mereka dapat mengaktualisasikan dengan baik karna ini terkait kemampuan 
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seseorang dalam mengaplikasikan minat dan bakatnya sehingga dalam 

pengaplikasiaannya mudah untuk dia jalankan ataupun diaplikasikan dalam 

proses pembelajaran khususnya peserta didik disekolah dasar. Oleh sebab 

itu, seseorang untuk lebih memahami apa yang akan diberikan maka harus 

sesuai dengan apa yang mereka kuasai atau mampu mereka jalankan 

karna pada dasarnya seseorang dapat berimajinasi sesuai dengan apa 

yang pernah mereka alami sebelumnya untuk menambah wawasannya  

Perasaan subjektif siswa tentang mata pelajaran atau seperangkat 

tugas dalam pelajaran banyak dipengaruhi oleh persepsinya tentang 

mampu tidaknya ia dalam merampungkan tugas-tugas itu. Pada gilirannya, 

persepsinya adalah berdasarkan pada riwayat sebelumya. Dengan tugas 

semacam itu dan terutama penilaian sebelumnya mengenai hasil belajar 

dalam tugas-tugas ini.  

Menurut Bloom (Susanto 2019: 56), minat merupakan sesuatu yang 

menjadi subjek, dimana didalamnya terdapat sikap dan minat terhadap 

materi yang diajarkan. Hal ini sulit untuk menemukan sebuah pembatas 

yang mudah dilihat pada materi yang akan diajarkan. Namun yang dapat 

dilihat hanya sebuah pandangan-pandangan yang  negatif terhadap apa 

yang akan diajarkan. Hal Ini dapat ditentukan dengan memberikan sebuah 

pertanyaan kepada seseorang apakah seseorang tersebut telah 

mempelajarinya, apa yang diminatinya atau tidak diminati terhadap 

pembelajaran dari berbagai pendekatan dan penerapan quesioner untuk 
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meningkatkan berbagai gagasan dan ukuran yang dapat menunjukkan 

suatu perilaku yang bersifat positif atau negatif terhadap pembelajaran.  

Seseorang tidak selamanya untuk menyukai sebuah kegiatan yang 

dipastikan apakah pada saat melakukan kegiatan tersebut merasa berhasil 

ataupun tidak berhasil dengan apa yang mereka jalankan dalam kegiatan 

tersebut. pendapat tentang suksesnya kegiatan tersebut ini dapat 

ditentukan melalui peristiwa-peristiwa dari apa yang diperoleh dengan 

tugas-tugas yang ada kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan 

tersebut atau yang sejenis, seperti halnya dengan seseorang yang diyakini 

orang tersebut adalah orang yang dapat diyakini, maka tugas yang akan 

dijalankan akan berhasil karna merasa apa yang diperintahkan oleh orang 

tersebut dapat berhasil dengan usaha dan keyakinan kita. 

Hal ini juga menunjukkan bahwa minat sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar peserta didik. Prestasi yang luar biasa akan memberikan 

efek yang positif juga. Efek tersebut membuat prestasi belajar seorang 

peserta didik meningkat karna dari efek yang baik akan menambah lagi efek 

yang sifatnya positif. Begitu pula sebaliknya, sebuah prestasi yang tidak 

memuaskan akan membuat orang lebih tidak bersemangat dan merasa 

tertekan dengan apa yang akan dijalankan karna menganggap apa yang 

akan dijalankan tidak berhasil sehingga efeknya bersifat negatif. 

Timbulnya Perasaan siswa tentang materi pelajaran dan mata 

pelajaran yang berupa tugas dalam pelajaran banyak efek dari persepsi 

terhadap kemampuan dalam pembelajaran tersebut. selanjutnya, 
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pendapatnya adalah berdasarkan pengalaman yang dialami sebelumnya 

sebagai bahan pertimbangannya. Tugas inilah yang menjadi penilaian 

utama terkait tugas yang diberikan yang dihubungkan dengan hasil 

belajarnya sehingga pada pembelajaran dapat dikatakan bermakna.  

b. Macam-Macam dan Ciri-Ciri Minat.  

Timbulnya minat karna beberapa faktor yang menjadi pendukung 

didalamnya sehingga dalam pengaplikasiannya sangat terarah dan mudah 

untuk dipahami khususnya pada seseorang yang gemar dengan minat 

tersendiri. minat yang berasal dari pembawaan (faktor keturunan) dan minat 

yang timbul karna adanya pengaruh dari luar (lingkungan).  

Gagne (Susanto 2019: 58) membedakan sebab timbulnya minat 

pada diri seseorang kepada dua macam, minat yang timbulnya secara tidak 

sengaja dirasakan oleh seseorang tanpa ada faktor-faktor pendukung dari 

luar yang berhubungan dengan hal tersebut. Minat yang teratur adalah 

sebuah kegiatan yang dipengaruhi karna terpola dan terencana oleh orang 

yang sering melakukan kegiatan-kegiatan sehingga dapat terpengaruh, baik 

itu dari lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Karya 

tersebut ini, dapat terlihat karna kegemaran tersebut cenderung terpola dan 

teratur yang dilakukan oleh orang tersebut. Minat siswa tersebut diingat 

melalui mata pelajaran yang saling berhubungan dengan sistem 

pembelajaran yang dilaksanakan ataupun diterapkan dilembaga sekolah 

khususnya disekolah dasar. 
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Adapun macam-macam minat, berdasarkan pendapat Kuder 

(Susanto 2019: 58) dikelompokkan beberapa jenis, yaitu : 

1) Minat dengan alam sekitarnya, hal ini berhubungan dengan kejadian 

ataupun peristiwa yang terjadi dilingkungan dimana mereka tinggal 

sehingga dalam pengaplikasiannya mudah untuk mereka jalankan  

2) Minat yang berhubungan dengan alat-alat mekanik, karna biasanya anak 

tersebut dangat senang dengan minat yang sifatnya berolahraga 

sehingga dimaksudkan anak tersebut minat dengan alat-alat yang 

disukainya untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang dapat 

diaplikasikan khususnya disekolah dasar. 

3) Minat berhitung, minat tersebut dikaitkan dengan kemampuan siswa 

dalam berhitung untuk memperoleh pengetahuan karna itu yang sudah 

menjadi minat seseorang dalam pembelajaran khususnya dalam 

pembelajaran disekolah dasar  

4) Minat dengan ilmu pengetahuan, hal ini ditunjukkan dengan menemukan 

berbagai macam fakta-fakta untuk dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran yang bermakna karna itu yang sudah menjadi ketentuan 

dalam dirinya untuk mempelajari ilmu-ilmu alam.  

5) Minat yang dapat mempengaruhi orang lain sehingga aktivitas ataupun 

minat orang lain tersebut dapat mereka samakan dengan dirinya untuk 

bisa bekerja sama satu sama lain. 

6) Minat kesenian, minat yang berhubungan dengan kesenian yang 

didasari oleh pemikiran sejak dini untuk kelanjutan masa depan 



42 
 

seseorang sehingga pembelajaran yang mereka aplikasikan dapat 

dikuasai dengan baik dan terarah. 

7) Minat yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada disekolah 

khususnya pada kegiatan membaca dan menulis karna ini selalu mereka 

pelajari disekolah. 

8) Minat musik dapat dijadikan sebagai acuan atau kegemaran seseorang 

dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari yang dihubungkan dengan 

kegiatan-kegiatan disekolah 

9) Minat layanan sosial, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan 

untuk membantu orang lain. 

10) Minat klirekal, yaitu minat yang saling bergantung dengan pekerjaan 

administratif. 

Ada tujuh ciri-ciri minat, yang masing-masing dalam hal ini tidak 

dibedakan antara ciri minat secara spontan maupun terpola sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Gagne (Susanto 2019: 59) diatas. Ciri-ciri tersebut 

sebagai berikut:  

1) Minat berubah setelah melalui perkembangan fisik dan mental. Minat di 

semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan mental, 

misalnya perubahan minat dalam hubungannya dengan perubahan usia. 

2) Minat bergantung dengan kegiatan pembelajaran yang diajarkan oleh 

siswa. Antusias belajar siswa yaitu salah satu sebab meningkatnya 

minat peserta didik yang dilaksanakan disekolah. 
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3) Ketergantungan anak pada minat belajarnya saat mendapatkan 

kesempatan karna pada dasarnya minat seorang peserta didik 

ditentukan oleh waktu dan kesempatan yang didapatkan agar minat 

yang digemarinya dapat mereka jalankan dengan baik terutama pada 

kesenjangan waktu yang tidak tertentu, artinya kapanpun mereka 

lakukan bisa dijalankan tanpa dibatasi dengan waktu. 

4) Keadaan fisik membuat keterbatasan peserta didik mengaplikasikan 

minat dan bakat yang mereka miliki sehingga minat tersebut sulit untuk 

mereka jalankan dengan baik  

5) Budaya yang mengakibatkan minat tersebut menjadi perlahan-lahan 

akan hilang karna situasi lingkungan mereka yang menjadi contoh atau 

panutan dimana budaya yang ada dilingkungan tersebut apabila sudah 

hilang secara perlahan, maka minat seseorang tersebut juga akan hilang 

secara bertahap bahkan minat tersebut bisa saja hilang secara 

permanen. 

6) Minat emosional sangat berhubungan dengan fikiran dan perasaan 

seseorang, artinya seseorang memiliki minat ditentukan oleh perasaan 

mereka dengan kegiatan-kegiatan yang timbul pada kebiasaannya akan 

membuat perasaan tersebut dapat diminati dengan terstruktur. 

7) Minat yang mengikuti hasrat untuk ingin memiliki sesuatu yang 

diminatinya tanpa memikirkan efek yang terjadi kedepannya. Sehingga 

tipe anak tersebut terkadang apa yang mereka inginkan harus dipenuhi 
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karna segala sesuatu yang mereka inginkan harus terpenuhi tanpa 

memikirkan efek yang akan terjadi kedepannya. 

c. Pembentukan minat belajar 

Minat dapat menjadi faktor pendukung dalam kegiatan pembelajaran 

peserta didik, kegiatan tersebut disesuaikan dengan minat belajar siswa 

yang kemungkinan besar sangat memengaruhi hasil dan minat belajar 

peserta didik tersebut. Dengan demikian, adanya minat belajar seseorang 

dapat membentuk sebuah proses pembelajaran yang bermakna karna 

segala sesuatu yang mereka lakukan sangat berpengaruh dengan hasil 

belajar seorang peserta didik. 

Menurut Sukartini (Susanto 2019:61), minat anak dapat berkembang 

tergantung pada waktu dan kesempatan yang mereka dapatkan, maksud 

dari hal tersebut menyatakan bahwa lingkungan  mereka dapat 

mempengaruhi minat belajar anak karna lingkunganlah yang akan menjadi 

sebuah media untuk mereka pelajari dan akan diterapkannya baik 

lingkungan sekolah maupun lingkungan dimana mereka tinggal. Secara 

langsung kematangan psikologis anak sangat berpengaruh pada pola pikir 

anak tersebut. Lingkungan tempat bermain mereka, teman sebaya, dan 

cara didik orang tua menjadi bagian dari faktor yang akan sangat 

berpengaruh pada minat peserta didik dilingkungan sekolah ataupun 

lingkungan dimana mereka tinggal. Selain itu, minat mereka akan sesuai 

dengan kecenderungan masyarakat yang senantiasa berkembang, 
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lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan pola pergaulan akan 

merangsang tumbuhnya minat baru secara lebih terbuka. 

Secara psikologis minat mempengaruhi perasaan seseorang suka 

atau tidak suka yang dibentuk pada tahap perkembangan fisik dan psikologi 

anak tersebut. Pada tahap tertentu, regulasi rasa suka dan tidak suka ini 

akan melakukan pembentukan terhadap munculnya minat anak. Munculnya 

pola minat ketika sesuatu yang disenangi berubah menjadi tidak disenangi 

sebagai dampak dari perkembangan psikologis dan fisik seseorang. 

Adapun yang menjadi contoh jika minat siswa pada mata pelajaran 

IPS misalnya, pada dasarnya banyak pengaruh dari luar. Seperti materi 

pelajaran IPS yang berhubungan secara langsung dengan lingkungan 

ataupun gejala-gejala yang ada dalam masyarakat sehingga anak tersebut 

dapat menirukan dengan baik. Hal ini juga dipengaruhi oleh status ekonomi 

seseorang karna terkadang minat seseorang bukan karna kemampuan 

individual ataupun kemampuan fisik yang menjadi penghalang dalam 

kegiatan tersebut namun juga kemampuan ekonomi seseorang dapat 

menghambat keinginan terhadap apa yang akan mereka capai. 

d. Dampak minat pada kegiatan belajar murid. 

Suatu kegiatan belajar yang dilakukan tidak sesuai dengan minat 

siswa akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa 

yang bersangkutan. Dengan adanya minat dan tersedianya rangsangan 

yang ada sangkut pautnya dengan diri siswa, maka siswa akan 

mendapatkan kepuasan batin dari kegiatan belajar tadi. Dalam dunia 
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pendidikan disekolah, minat memiliki peranan penting dalam proses belajar. 

Karena minat ini merupakan suatu kekuatan motivasi yang menyebabkan 

seseorang memusatkan perhatian terhadap seseorang, suatu benda, atau 

kegiatan tertentu. Dengan adanya unsur minat belajar pada diri siswa, maka 

siswa akan memusatkan perhatiannya pada kegiatan belajar tersebut. 

Dengan demikian, minat merupakan faktor yang sangat penting untuk 

menunjang kegiatan belajar siswa. Kenyataan ini juga diperkuat oleh 

pendapat Sardiman (Susanto 2019: 63) yang menyatakan bahwa proses 

belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Begitu juga 

menurut William (Susanto 2019: 64) bahwa minat belajar merupakan faktor 

utama yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Jadi, dapat 

ditegaskan bahwa faktor minat ini merupakan faktor yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap keberhasilan belajar. 

Dengan uraian singkat diatas, maka semakin jelas bahwa minat akan 

berdampak terhadap kegiatan yang dilakukan seseorang. Dalam 

hubungannya dengan kegiatan belajar, minat tertentu dimungkinkan akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dan kegiatan belajar anak didik. 

Hal demikian didukung oleh pendapat Hartono (Susanto 2019: 14) yang 

menyebutkan bahwasanyaminat memberikan pengaruh yang sangat besar 

pada perkembangan peserta didik tersebut karna pada saat apa yang 

mereka jalankan tidak sesuai harapannya maka minat yang ada pada diri 

anak tersebut akan hilang bahkan pengaplikasiannya tidak optimal sesuai 

yang mereka harapkan kedepannya. 
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Dalam kegiatan belajar anak, dalam sebuah proses pembelajaran, 

siswa diajarkan untuk selalu mengasah minat dan bakat oleh seorang guru 

karna pada dasarnya guru yang menjadi penentu dalam keberhasilan 

belajar siswa. Oleh karna itu, sebaiknya seorang guru lebih memperhatikan 

kemampuan peserta didik agar kemampuan yang mereka miliki dapat 

mereka tuangkan dan aplikasikan dilingkungan sekolah dimana mereka 

belajar dan juga diaplikasikan diingkungan dimana mereka tinggal karna 

pada dasarnya keberhasilan anak menjadi penentu masa depan bangsa 

karna anak didiklah yang bisa mengaplikasikan pada saat diajarkan dimana 

masa-masa sekarang seorang anak sangat tertanam dan mudah mereka 

pahami karna segala sesuatu yang ada dalam dirinya yang diajarkan secara 

seksama menjadi panutan anak untuk bisa mereka aplikasikan dengan baik, 

dengan cara-cara seperti yang ditawarkan oleh Nurkacana (Susanto 2019: 

64) yaitu :  

1) Minat peserta didik meningkat karna seorang guru mampu memberikan 

apa yang peserta didik minati sesuai dengan kemampuannya sendiri. 

2) Minat yang timbul dapat terjaga dengan baik, oleh karna itu siswa harus 

dilatih dengan rutin minat yang mereka miliki karna pada dasarnya 

sebuah minat apabila tidak diasah secara rutin maka akan hilang secara 

perlahan-lahan bahkan akan hilang secara permanen 

3) Minat yang tidak baik dicegah karna pada saat minat anak yang tidak 

baik itu dibiarkan begitu saja maka minat tersebut akan mereka jalankan 
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sehingga minat yang tidak baik mereka terus jalankan sampai masa 

dewasanya. 

4) Dapat membimbing peserta didik yang sesuai dengan kemampuannya. 

Menurut Djamarah (Nurfaizah dkk, 2021) indikator minat belajar yaitu  

rasa suka/senang, pernyataan lebih menyukai, adanya rasan ketertarikan 

adanya kesadaran untuk belajar tanpa di suruh, berpartisipasi dalam 

aktivitas belajar, memberikan perhatian.  

Menurut Slameto (2010: 180) beberapa indikator minat belajar yaitu: 

perasaan senang, ketertarikan, perhatian siswa, dan keterlibatan siswa. 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan mengenai indikator minat 

belajar tersebut di atas, dalam penelitian ini menggunakan indikator minat 

yaitu: 

1) Perasaan Senang 

Apabila seorang siswa memiliki perasaan senang terhadap pelajaran 

tertentu maka tidak akan ada rasa terpaksa untuk belajar. Contohnya yaitu 

senang mengikuti pelajaran, tidak ada perasaan bosan, dan hadir saat 

pelajaran. 

2) Ketertarikan 

Berhubungan dengan daya dorong siswa terhadap ketertarikan pada 

sesuatu benda, orang, kegiatan atau bias berupa pengalaman afektif yang 

dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Contoh: antusias dalam mengikuti 

pelajaran, tidak menunda tugas dari guru. 

 



49 
 

3) Perhatian Siswa 

Minat dan perhatian merupakan dua hal yang dianggap sama dalam 

penggunaan sehari-hari, perhatian siswa merupakan konsentrasi siswa 

terhadap pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang 

lain. Siswa memiliki minat pada obyek tertentu maka dengan sendirinya 

akan memperhatikan obyek tersebut. Contoh: mendengarkan penjelasan 

guru dan mencatat materi. 

4) Keterlibatan Siswa 

keterlibatan seseorang akan obyek yang mengakibatkan orang 

tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan 

dari obyek tersebut. Contoh: aktif dalam diskusi, aktif bertanya, dan aktif 

menjawab pertanyaan dari guru 

Dari berbagai uraian diatas, maka dapat ditegaskan bahwa minat 

belajar siswa merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang 

tercapainya efektivitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan.   

6. Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

a. Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) adalah ilmu pengetahuan yang 

mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar 

manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberikan wawasan 

dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya ditingkat 

dasar. Luasnya kajian IPS ini mencakup berbagai kehidupan yang beraspek 
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majemuk baik hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, 

maupun politik, semuanya dipelajari dalam ilmu sosial ini. Segala sesuatu 

yang berhubungan dengan aspek sosial yang meliputi proses, faktor, 

perkembangan, permasalahan, semuanya dipelajari dan dikaji dalam 

sosiologi. Aspek ekonomi yang meliputi perkembangan, faktor, dan 

permasalahannya dipelajari dalam ilmu ekonomi. Aspek budaya dengan 

segala perkembangan dan permasalahannya dipelajari dalam antropologi. 

Aspek sejarah yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia 

dipelajari dalam ilmu sejarah. Begitu juga aspek geografi yang memberikan 

karakter ruang terhadap kehidupan masyarakat dipelajari dalam ilmu 

geografi.  

Hakikat IPS disekolah dasar memberikan pengetahuan dasar dan 

keterampilan sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara 

sedini mungkin. Karena pendidikan IPS tidak hanya memberikan ilmu 

pengetahuan semata, tetapi harus berorientasi pada pengembangan 

keterampilan berfikir kritis, sikap, dan kecakapan-kecakapan dasar siswa 

yang berpijak pada kenyataan kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari 

dan memenuhi kebutuhan bagi kehidupan sosial siswa di masyarakat. 

Hakikat IPS pada dasarnya mampu mengembangkan berbagai 

macam konsep-konsep pemikiran yang berdasarkan kejadian-kejadian yang 

sebenarnya kondisi sosial yang ada dilingkungan mereka tinggal untuk 

dapat diaplikasikannya. Dengan demikian,  Pendidikan IPS sangat 

diharapkan penuh untuk dapat menciptakan sekumpulan warga negara 



51 
 

yang sangat baik dan ikut andil dalam mempertanggujawabkan bangsa dan 

negaranya itu sendiri. Dalam hal ini, Pendidikan IPS sangat diharapkan 

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

khususnya pada dunia pendidikan, sebab eksistensi IPS benar-benar 

sangat dapat menentukan pengembangan pemahaman konsep dan 

keterampilan berfikir kritis peserta didik. Sangat disayangkan, kenyataan 

diluar dari isu-isu yang yang diperoleh peserta didik bahwasanya pendidikan 

ilmu pengetahuan sosial tidak terlalu bermakna untuk diaplikasikan 

disekolah karna hanya dapat diaplikasikan di lingkungan mereka tinggal 

saja. Namun pada dasarnya pendidikan ilmu pengetahuan sosial apabila 

kita dapat mengaplikasikan dengan baik dilingkungan masyarakat maka 

pengaplikasian dilembaga sekolah juga dapat diterapkan dengan baik 

bukan hanya mata pelajaran lain bahkan pembelajaran ilmu pengetahuan 

sosial merupakan pembelajaran yang sangat bermakna karna menyangkut 

hakikat bangsa kedepannya dalam menyongsong pengetahuan yang 

mendasar. 

Pendidikan IPS atau yang disebut Social Studies, merupakan suatu 

kurikulum di sekolah yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar 

bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dalam 

rangka berpartisipasi di dalam masyarakat, negara, bahkan didunia. Banks 

(Susanto 2019 : 148) menekankan bahwa begitu pentingnya pendidikan IPS 

diterapkan disekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai keperguruan 

tinggi, terutama di sekolah dasar. 
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Selanjutnya, Buchari (Susanto 2019: 148) berpendapat bahwa 

pendidikan IPS sebagai sebuah sistem pendidikan yang telah 

mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam dan dilingkungan fisik, 

maupun dalam lingkungan sosialnya dan yang bahannya diambil dari 

berbagai ilmu sosial, seperti : geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, 

sosiologi, politik, dan psikologi. Dengan mempelajari IPS diharapkanpeserta 

didik mendapatilmu tentang memahami dirinya sendiri dan orang lain dalam 

lingkungan masyarakat yang berbeda tempat maupun waktu, baik secara 

individu maupun secara kelompok, untuk menemukan kepentingan yang 

akhirnya dapat terbentuk suatu masyarakat yang baik dan harmonis. 

Pendidikan IPS disekolah dasar ialah ilmu yang mempelajari tentang 

manusia dari berbagai aspek kehidupan serta interaksinya dalam 

masyarakat.  

b. Tujuan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

Tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi dimasyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi, dan terampil setiap mengatasi masalah yang terjadi sehari-hari baik 

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 

Ada beberapa gambaran pendidikan IPS yang bertujuan untuk 

membentuk perilaku, sikap, dan pengetahuan seseorang sehingga 

pendidikan tersebut dikatakan sangat bermakna dalam kehidupan sehari hari 

khsusnya pada kegiatan belajar disekolah dasar. Hal ini memungkinkan anak 
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berpartisipasi dalam kelompoknya, baik dalam lingkungan keluarga ataupun 

dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, bangsa, dan negara. Tujuan 

pendidikan ilmu sosial dikembangkan berdasarkan berbagai macam 

pemikiran-pemikiran yang cukup berpengalaman dalam hal tersebut. Ini 

dibuktikan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sangat ditekankan 

diaplikasikan dalam masyarakat karna dalam masyarakat pengetahuan yang 

kita dapatkan akan berpengaruh dalam diri kita sendiri sehingga 

pengaplikasiannya mudah juga kita terapkan dilembaga sekolah khususnya 

disekolah dasar yang bersangkutan.  

Secara perinci, Mutakin (Susanto 2019: 156) merumuskan tujuan 

pembelajaran IPS disekolah, sebagai berikut : 

1) Sadar dan peduli terhadap masyarakat atau lingkungan, melalui 

pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. 

2) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan 

metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial 

3) Mampu menggunakan model-model dan proses berfikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di 

masyarakat.  

4) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta 

mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil 

tindakan yang tepat. 
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5) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu 

membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggungjawab 

membangun masyarakat. 

Secara khusus, tujuan pendidikan IPS disekolah dapat dikelompokkan 

menjadi empat komponen, sebagaimana yang dikemukakan oleh Chapin & 

Messick (Susanto 2019: 158), yaitu: 1) memberikan kepada siswa 

pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang; 2) menolong siswa 

untuk mengembangkan keterampilan untuk mencari dan mengolah atau 

memproses informasi; 3) menolong siswa untuk mengembangkan nilai/sikap 

demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat; dan 4) menyediakan 

kesempatan kepada siswa untuk berperan serta dalam kehidupan sosial. 

Keempat tujuan ini tidak terpisah atau berdiri sendiri, melainkan merupakan 

kesatuan dan saling berhubungan. Keempat tujuan ini sesuai dengan 

perkembangan pendidikan IPS sampai saat sekarang. 

Adapun muatan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran IPS di Kelas V sekolah dasar yaitu : 

Tabel 2. SK dan KD Mata Pelajaran IPS di Kelas V 
No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1 
 

1. Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang 
dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 

Menganalisis bentuk-bentuk interaksi 
manusia dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap pembangunan 
sosial, budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia 
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santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman 
dan guru. 

3. Memahami pengetahuan 
faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di 
rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual 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 

Menyajikan hasil analisis tentang 
interaksi manusia dengan lingkungan 
dan pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya dan 
ekonomi masyarakat 
Indonesia. 

 
c. Metode Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar   

Metode secara harfiah diartikan dengan “cara” dalam pemakaian yang 

umum diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara 

melakukan pekerjaan dengan menggunaan fakta dan konsep-konsep secara 

sistematis. 

Menurut Djamarah (Susanto 2019: 53), metode adalah cara yang 

digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode dapat 

dianggap sebagai suatu prosedur atau proses yang teratur, suatu jalan atau 

cara yang teratur untuk melakukan segala sesuatu. Pemilihan metode harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal tersebut akan dicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar. Adapun metode dengan tujuan saling 
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berhubungan. Artinya, metode harus saling menunjang pencapaian 

tujuan pengajaran. Bila tidak, maka akan sia-sialah perumusan tujuan 

tersebut. 

2) Sesuai dengan bahan yang diajarkan, pada dasarnya bahan yang akan 

diajarkan oleh peserta didik harus sesuai dengan apa yang akan kita 

sampaikan ataupun apa yang akan kita terapkan disekolah karna ini yang 

menjadi tuntutan seorang guru agar anak paham apa yang kita 

sampaikan kedepannya. 

3) Sesuai dengan kemampuan siswa pada pembelajaran tersebut, seorang 

guru yang baik dalam memberikan bimbingan terhadap peserta didik 

harus memahami berbagai macam karakter anak dalam sebuah kelas 

karna didalamnya banyak perbedaan karakter sehingga pendapat 

merekapun sangat berbeda sehingga pada pemberian materi pelajaran 

yang akan diajarkan oleh anak didik harus disesuaikan dengan 

kemampuannya siswa tersebut dan tidak membeda-bedakan siswa itu 

dalam memberikan pelajaran. 

Melalui metode pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini, siswa 

dihadapkan langsung dengan berbagai pengalaman-pengalaman langsung, 

sehingga dalam memperoleh pembelajaran mudah untuk dipahami. Hal ini 

dibuktikan dengan kemampuan siswa dalam menambah wawasan 

kedepannya sehingga dapat menemukan jati diri sebagai seorang pendidik. 
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d. Pendidikan IPS Dalam Struktur Kurikulum 

Salah satu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 

2006 berisi tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk mata pelajaran 

IPS pada jenjang pendidikan Dasar, sebagai berikut : 

1) Patuh terhadap aturan-aturan sosial yang berlaku. 

2) Menghargai perbedaan terutama agama, suku, ras dan budaya. 

3) Kreatif dalam mengelola informasi tentang lingkungan 

4) Dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

5) Cinta dan peduli terhadap lingkungan. 

6) Cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara 

7) Hidup bersih dalam lingkungan. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian oleh Sirait (2016) “Pengaruh Minat Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Matematika”, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar 

terhadap prestasi belajar matematika. 

Penelitian oleh Haryoko (2009) “Pengaruh Minat Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Matematika”, dari penelitian menyimpulkan hasil belajar 

siswa yang diajar dengan menggunakan media audio visual memiliki skor 

yang jauh lebih tinggi dibanding dengan siswa yang diajar dengan 

menggunakan pendekatan konvesional. 

Penelitian oleh Ananda (2017) “Penggunaan Media Audio Visual Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas IV 
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Sd Negeri 016 Bangkinang Kota”,menyimpulkan bahwa dengan 

pemanfaatan media audio visual khususnya film dan video, siswa dapat 

langsung melihat dan mendengarkan suara sehingga proses pembelajaran 

lebih bermakna. Selain dapat membantu guru dalam menjelaskan materi 

pembelajaran diharapkan juga siswa dapat lebih dipahami materi 

pembelajaran sehingga berimplikasi pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Penelitian oleh Nurhasanah (2016) “Minat Belajar Sebagai Determinan 

Hasil Belajar Siswa”, menyimpulkan bahwa Minat belajar berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap hasil belajar. Dengan demikian adanya peningkatan 

minat belajar maka akan diikuti oleh peningkatan hasil belajar.  

Penelitian oleh  Murniyetti, Engkizar, dan Fuady Anwar (2016) “Pola 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter Terhadap Siswa Sekolah Dasar”, 

menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini Pentingnya pendidikan karakter 

bagi siswa merupakan suatu keperluan yang tidak terbantahkan lagi. 

Penelitian oleh Rian Nurizka, Akhwani,(2021). “Meta-Analisis Quasi 

Eksperimental Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar”  Mengemukakan bahwa 

VCT merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan nilai. VCT dapat dipadukan dengan media video untuk 

menyampaikan stimulus cerita. Model pembelajaran VCT dapat digunakan 

guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. 
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B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur 

logika sistematika tema yang akan ditulis. Karakter kerja sama berkaitan 

dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral. Jadi, orang yang 

berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral positif. Dengan 

demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti 

membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan 

dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang 

buruk. 

Minat belajar siswa sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

peserta didik. Prestasi yang luar biasa akan memberikan efek yang positif 

juga. Efek tersebut membuat prestasi belajar seorang peserta didik 

meningkat karna dari efek yang baik akan menambah lagi efek yang sifatnya 

positif. Begitu pula sebaliknya, sebuah prestasi yang tidak memuaskan akan 

membuat orang lebih tidak bersemangat dan merasa tertekan dengan apa 

yang akan dijalankan karna menganggap apa yang akan dijalankan tidak 

berhasil sehingga efeknya bersifat negatif 

Salah satu strategi pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru 

dalam meningkatkan karakter dan minat belajar siswa adalah Model 

Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) berbantuan AudioVisual. 

Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) merupakan teknik 

pengajaran untuk membantu siswa dalam mencapai dan menentukan suatu 

nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terahadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara karna jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta.  

Identifikasi Masalah 

Merumuskan masalah 

Post Test 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarivication Technique 
(VCT) Berbantuan Audio Visual Terhadap Karakter Kerja Sama dan 

Minat Belajar IPS Siswa Kelas V Gugus IV Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 

Pembelajaran Model 
konvensional 

Pembelajaran  Model 
VCT Berbantuan Audio  

Visual 

Pre Test 

Minat Belajar IPS 
Siswa Rendah 

Karakter Kerja Sama 
Siswa Rendah 
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Adapun  hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

“Ada pengaruh model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

berbantuan media Audio Visual terhadap karakter kerja sama dan minat 

belajar IPS siswa kelas V Sekolah dasar di Gugus IV Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar secara simultan” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kuantitatif, dimana metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, 

karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah 

menjadi tradisi sebagai salah satu metode untuk penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen 

semu (Quasi experiment), jenis penelitian ini lebih baik digunakan 

dibandingkan dengan jenis penelitian pra-eksperimen tersebut. Karena 

jenis ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Desain penelitian yang digunakan adalah Pretest Posttest Control 

Group Design. Dalam desain ini terdapat dua kelas yang dipilih secara 

random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, 

apakah perbedaan antara kelompok eksperimen  dan kelompok kontrol. 

Hasil pretest yang baik bila nilai kelas eksperimen tidak berbeda secara 

signifikan. Pengaruh perlakuan adalah: (O2 – O1) – (O4 – O3)..  

     R   O1   X   O2 

        O3        O4 

Gambar 2. Desain penelitian 
(Riduwan. 2014 : 86) 
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Keterangan: 

R : Kelas eksperimen 
X : Perlakuan 
O1 : Nilai pretest kelas eksperimen  
O2 : Nilai posttest kelas eksperimen 
O3 : Nilai pretest kelas kontrol 
O4 : Nilai posttest kelas kontrol 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah dasar di gugus IV Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Waktu 

penelitian  dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai 30 April 2022. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik terentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah seluruh siswa kelas V Se-Gugus IV Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dengan data sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Populasi penelitian 
Nama Sekolah Jumlah siswa 

SDN No. 39 Centre Palleko 
SDN No. 167 Inpres Malewang 
SDN No. 40 Palleko II 
SDN No. 41 Malewang 
SDN No. 52 Lerekang 

27 
27 
15 
16 
28 

Jumlah 113 
Sumber. Gugus IV Kec. Polongbangkeng Utara Tahun 2022 
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2. Sampel 

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Random Sampling. Random Sampling adalah teknik penentuan 

sampel di mana semua individu dalam populasi di beri kesempatan yang 

sama untuk di pilih sebagai anggota sampel. Penentuan sampel yang 

dilakukan secara random ini dilaksanakan dengan cara diundi sehingga 

kelas V SDN No 167 Inpres Malewang terpilih sebagai kelas kontrol, di 

mana kelas kontrol diberikan perlakuan menggunakan Model Pembelajaran 

konvensional sementara yang terpilih sebagai kelas eksperimen adalah 

kelas V SDN No. 39 Centre Palleko, di mana kelas eksperimen diberikan 

perlakuan dengan Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

berbantuan Audio Visual. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu : 

Tabel 4. Sampel penelitian 
Nama Sekolah Jumlah siswa 

SDN No. 39 Centre Palleko 
SDN No. 167 Inpres Malewang 

27 
27 

Jumlah 54 
Sumber. Gugus IV Kec. Polongbangkeng Utara Tahun 2022 

D. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap penelitian ini, 

berikut disajikan definisi operasionalnya.  

1. Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) merupakan teknik 

pengajaran untuk membantu siswa dalam mencapai dan 

menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi 
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suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada 

dan tertanam dalam diri siswa. 

2. Karakter kerja sama dalam penelitian ini adalah merupakan nilai-nilai 

universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, 

baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, 

maupun dengan lingkungan. Minat  belajar IPS adalah kondisi yang 

terjadi pada siswa terhadap suatu objek yang menimbulkan rasa 

senang atau tertarik pada objek tersebut untuk melihat ciri-ciri atau 

arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-

keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri. 

E. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. 

Variabel bebas atau independen (X) adalah Model Pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT) berbantuan Audio Visual.  Variabel terikat atau 

dependen dalam penelitian ini adalah Karakter kerja sama (Y1) dan Minat 

belajar (Y2). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data.  Data-data dalam penelitian ini akan dikumpulkan setelah 

memperolehnya dengan malalui proses yang meliputi pemberian tes, angket 

dan observasi. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data 

dapat dikumpulkan pada setting alamiah (Natural setting). 
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Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

yaitu : 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematik 

atas unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala atau gejala-gejala 

yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut 

akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tersusun secara sistematis 

mengikuti aturan yang berlaku. 

Satu orang observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

selama pemberian perlakuan dengan mengisi lembar obervasi. Hal ini 

dilakukan untuk membantu peneliti mendapatkan beberapa data 

pendukung secara langsung.  

2. Angket 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti 

mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu yang tidak 

bisa diharapkan dari responden. Angket sebagai teknik pengumpulan 

data sangat cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu angket 

karakter kerja sama dan angket minat belajar. Adapun indikator angket 

karakter kerja sama di adaptasi dari Huda (2011:50).  
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Tabel 5. Indikator Karakter Kerja Sama 

NO ANGKET INDIKATOR 

1 Karakter Kerja 
sama 

1. Membantu  anggota kelompoknya. 
2. Setiap anggota kelompok ikut memecahkan 

suatu permasalahan yang didapat. 
3. Menghargai kontribusi dari anggota 

kelompoknya. 
4. Anggota kelompok  harus mengambil giliran 

serta berbagi dalam mengerjakan tugas.  
5. Berada dalam lingkup kelompok belajar saat 

kegiatan kelompok berlangsung.  
6. Melanjutkan  tugas  yang  sudah  menjadi  

tanggung  jawabnya.   
7. Mendukung  siswa  yang  lain  dalam  

berpartisipasi mengerjakan  tugas  
kelompok. 

8. Menyelesaikan  tugas  kelompok  dengan  
tepat  pada  waktu.  

 
Indikator dalam angket minat belajar yang digunakan dalam 

penelitian ini diadaptasi dari Slameto ( 2011:180) 

Tabel 6. Indikator Minat Belajar 

NO ANGKET INDIKATOR 

1 Minat Belajar 

1. Perasaan senang 
2. Keterlibatasan siswa 
3. Ketertarikan 
4. Perhatian siswa. 

  
 Angket karakter kerja sama dan minat belajar dapat di lihat pada 

lampiran 3 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara 

yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk 

buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan 

serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi 
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digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah RPP dan profil sekolah.. 

G. Teknik analisis data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa pernah 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Adapun diantaranya adalah penyajian data melalui tabel, 

mengitung skor rata-rata, persentase, dan jangkauan data. 

 
a. Persentase (%) 

   P = 
𝑓

𝑁
× 100% 

 Keterangan: 

 P : persentase (%) 
 𝑓 : frekuensi 
 N : banyaknya data 
 
b. Jangkauan data 

   𝑗 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 

 Keterangan: 

 𝑗         : jangkauan 
𝑋𝑚𝑎𝑥  : nilai tertinggi 
𝑋𝑚𝑖𝑛   : nilai terendah 

(Syofian Siregar, 2014) 
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2. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial ialah cara yang dilakukan untuk menganalisis 

hasil atau data yang diperoleh dalam penelitian. Pada tahap ini dibagi 

menjadi dua tahap yaitu : uji persyaratan analisis dan uji hipotesis.  

1. Uji prasyarat 

a. Uji normalitas data 

Uji normalitas data dependent diakukan dengan melihat 

sebaran pada Q-Q Plots. Pada MANOVA untuk melihat normalitas 

data paling tepat adalah menggunakan Q-Q Plots. Karna dengan 

menggunakan analisis ini dapat dilihat secara keseluruhan apakah 

variabel dependent berdistribusi normal atau tidak.  

b. Uji Homogenitas varians 

Uji homogenitas varians dapat dilihat dari hasil uji Levene’s 

dengan kriteria nilai signifikansi >0,05 maka dapat dikatakan dapat 

memiliki varians homogen. 

c. Uji homogenitas matrik covarian. 

Uji homogenitas matrik covarian dapat dilihat dari hasil uji 

Box’s M, dengan kriteria hasil uji nilai signifikan >0,05.  

2. Uji MANOVA ( Analisis Output Manova) 

Output manova pada dasarnya ada 2 bagian, yakni output yang 

menyatakan apakah ada perbedaan yang nyata antar group dan output 

yang menguji setiap variabel secara individual. Kedua jenis output 

tersebut, akan dianalisis satu-persatu. 
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Dalam MANOVA terdapat beberapa statistik uji yang dapat 

digunakan untuk membuat keputusan dalam perbedaan antar kelompok, 

yaitu Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace, dan Roy’s Largest 

Root. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada outputmultivarian tests dari 

hasil analisis MANOVA (GLM Multivariat) dengan aplikasi SPSS Versi 

2.1. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 (α=5%). 

a. Uji Hipotesis 

Pengamatan dapat dilakukan dan hipotesis dapat diuji dan 

direproduksi sehubungan dengan hubungan antar variabel. 

Pendekatan ini dicirikan oleh peneliti yang mengemukakan teori 

yang dicontohkan dalam hipotesis tertentu, yang kemudian diuji; 

kesimpulan kemudian dapat ditarik sehubungan dengan hipotesis 

ini, mengikuti serangkaian pengamatan dan analisis data. 

Data yang sudah didapatkan kemudian disusun, selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis. Untuk melaksanakan uji hipotesis maka 

digunakanlah korelasi ganda. Adapun hipotesis statistiknya adalah: 

𝐻0 ∶  (
𝜇11

𝜇21
) =  (

𝜇12

𝜇22
) 

𝐻1 ∶  (
𝜇11

𝜇21
) ≠ (

𝜇12

𝜇22
) 

Hipotesis dalam uraian kalimat: 

1. Jika nilai sig. < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima yaitu Terdapat 

Pengaruh Signifikan pada penerapan Model Pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT) Berbantuan Media Audio Visual 

terhadap Karakter Kerja Sama dan Minat Belajar IPS Siswa Kelas V 
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Sekolah Dasar Gugus IV Kecamatan Polongbangkeng Utara 

Kabupaten Takalar 

2. Jika nilai sig. > 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak yaitu Tidak 

Terdapat Pengaruh Signifikan pada penerapan Model Pembelajaran 

Value Clarification Technique (VCT) Berbantuan Media Audio Visual 

terhadap Karakter Kerja Sama dan Minat Belajar IPS Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar Gugus IV Kecamatan Polongbangkeng Utara 

Kabupaten Takalar 

Dalam menentukan kelayakan dan tidaknya suatu item yang akan 

digunakan biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien kerelasi atau dengan 

teknik korelasi product moment dengan taraf 0,05 artinya suatu item 

dianggap memiliki keabsahan atau valid jika memiliki korelasi signifikansi 

terhadap skor total item. 

Dalam penelitian ini, data kuantitaif dianalisis oleh peneliti dengan 

menggunakan statistik. Rumus yang digunakan adalah rumus MANOVA atau 

uji MANOVA dan menggunakan program SPSS Versi 21. Sebelum 

melakukan analisis MANOVA terlebih dahulu ada asumsi-asumsi yang harus 

dipenuhi diantaranya adalah data berdistribusi multivariat normal dan varians 

data adalah homogen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi penelitian SDN No. 39 Centre Palleko 

Penelitian berlokasi di SDN No. 39 Centre Palleko Kelurahan 

Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Sekolah 

ini berdiri tahun 1901 memiliki 12 rombongan belajar dengan jumlah siswa 

sebanyak 287 orang, dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 149 orang 

dan jumlah siswa perempuan sebanyak 138 orang.  Jumlah guru 

sebanyak 18 orang  dan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 3 orang. 

kurikulum yang diterapkan disekolah tersebut adalah kurikulum 2013 

mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Fasilitas yang tersedia 

disekolah ini adalah perpustakaan, taman, kantin, sanitasi, WC/Toilet, 

Intermet/Wifi, perumahan sekolah. Sekolah terakreditasi nilai A yang 

memuat sebagai berikut : 

Tabel 7 Nilai akreditasi sekolah SDN No. 39 Centre Palleko 
No Aspek yang dinilai Nilai 

1 Standar Isi 93 

2 Standar proses 91 

3 Standar kelulusan 86 

4 Standar tenaga pendidik 89 

5 Standar sarana dan prasarana 88 

6 Standar pengelolaan  94 

7 Standar pembiayaan 97 

72 
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8 Standar Penilaian 95 

Niai Akhir 91 = A 

 
2. Deskripsi Lokasi penelitian SDN No. 167 Inpres Malewang 

SDN No 167 Inpres Mallewang terletak di Kelurahan Malewang 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Sekolah ini berdiri 

pada tahun 1982 yang pada saat ini memiliki jumlah siswa sebanyak 144 

siswa. Adapun kurikulum yang diterapkan di Sekolah ini adalah kurikulum 

2013 yang digunakan dari kelas 1 hingga kelas 6. Fasilitas yang tersedia 

di sekolah ini adalah ruang kelas, perpustakaan, UKS, WC/ toilet, sarana 

olahraga dll. 

3. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis eksperimen 

(Quasi Eksperimen) dengan sampel kelas V, jumlah sampel sebanyak 54 

orang, penelitian ini menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen, 

dimana jumlah siswa kelas kontrol sebanyak 27 orang dan jumlah siswa 

kelas eksperimen sebanyak 27 orang.  

Desain penelitian yang digunakan adalah Pretest Posttest Control 

Group Design. Dalam desain ini terdapat dua kelas yang dipilih secara 

random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, apakah 

perbedaan antara kelompok eksperimen  dan kelompok kontrol. Hasil 

pretest yang baik bila nilai kelas eksperimen tidak berbeda secara 

signifikan. Pengujian hipotesis berupa uji Manova. 
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Analisis deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam 

mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah 

untuk dipahami. Analisis deskriptif digunakan untuk mengalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

dikumpulkan. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran 

atau mendeskripsikan data dalam variable yang dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi. 

Adapun analisis desktiptif penilaian karakter kerja sama dan minat 

belajar IPS pada kelas Kontrol dan kelas Eksperimen yaitu : 

1) Analisis deskriptif penilaian Karakter kerja sama IPS pada kelas 

Eksperimen (Sebelum dan Setelah Perlakuan) 

(a) Kelas Eksperimen 

Analisis deskriptif karakter kerja sama digunakan untuk menganalisis 

data kelas kontrol dan kelas eksperimen pada karakter kerja sama siswa 

sehingga diperoleh gambaran dari kedua kelas tersebut. Hasil analisis 

deskriptif karakter kerja sama pada kelas eksperimen sebelum dan 

setelah perlakuan dapat dilihat pada tablel berikut : 

Tabel 8. Deskripsi Penilaian Karakter Kerja sama Kelas Eksperimen 

Statistik Deskriptif 
Kelas Eksperimen 

Sebelum perlakuan Setelah Perlakuan 

Mean 75 87 
Median 76 87 
Modus 72 88 

Minimum 68 79 
Maximum 82 94 

 



75 
 

Berikut merupakan persentasi karakter kerja sama siswa pada kelas 

Eksperimen sebelum perlakuan yaitu : 

Tabel 9. Persentase karakter kerja sama siswa sebelum perlakuan 

No Item Pernyataan 
SS S TS STS 

Persentase Persentase 

1 Selalu hadir dalam kelompok Ketika 
kerja sama menyelesaikan tugas 

12 10 3 2 

81.48% 18.52% 

2 
Sering meninggalkan teman 
sewaktu kerja kelompok dan lebih 
sering pergi ke kelompok lain 

10 10 5 2 

74.07% 25.93% 

3 Mengetahui tujuan kegiatan yang 
dilakukan dalam kelompok 

11 11 5 0 

81.48% 18.52% 

4 Tidak mengetahui tujuan kegiatan 
yang dilakukan dalam kelompok 

12 8 7 0 

74.10% 25.90% 

5 Ikut mempresentasikan hasil kerja 
kelompok 

8 8 11 0 

59.26% 40.74% 

6 Tidak ikut berpartisipasi dalam 
presentasi kelompok 

11 7 9 0 

66.67% 33.33% 

7 Kelompok berjalan sesuai arahan 
bersama 

10 10 6 1 

74.07% 25.93% 

8 Tugas yang diberikan hasil Kerja 
sama dengan kelompok lain 

8 6 12 1 

51.85% 48.15% 

9 Melaksanakan keputusan bersama 
dalam kelompok 

8 11 8 0 

70.37% 29.63% 

10 Kurang fokus dengan kelompok 
sendiri 

7 11 8 1 

66.67% 33.33% 

11 Menyusun laporan bersama 
dengan kelompok 

11 11 4 1 

81.48% 18.52 

12 Kurang percaya kepada teman 
yang mengerjakan tugas kelompok 

8 10 8 1 

66.67% 33.33% 
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13 Bertanya kepada teman apabila 
ada hal yang kurang dimengerti 

9 8 10 0 

62.96% 37.04% 

14 
Memilih diam saja Ketika ada 
materi yang belum jelas dan malas 
bertanya 

6 15 6 0 

77.78% 22.22% 

15 Berhasil menyelesaikan laporan 
tepat waktu 

10 11 5 1 

59.26% 40.74% 

16 Gagal menyelesaikan tugas yang 
diberikan 

12 8 6 1 

74.07% 25.93% 

17 
Memberikan pujian kepada teman 
yang dapat menyelesaikan tugas 
dengan baik 

9 15 3 0 

88.89% 11.11% 

18 
Tidak memberikan pujian kepada 
teman yang mengerjakan tugas 
dengan baik 

4 6 17 0 

37.04% 62.96% 

19 
Ketika teman bertanya yang lain 
menanggapi dan memberikan 
jawaban yang pantas 

11 7 8 1 

66.67% 33.33% 

20 Tidak mau mendengar teman yang 
bertanya ke kelompok lain 

12 10 4 1 

81.48% 18.52% 

21 Setiap kelompok berpendapat 
dengan suka rela 

5 7 14 1 

44.44% 55.56% 

22 Selalu berpendapat apabila disuruh 
guru sehingga mendapat nilai baik 

6 16 4 1 

81.48% 18.52% 

23 
Memberikan semangat kepada 
teman yang kurang 
bersemangat/malas 

6 10 10 1 

59.26% 40.74% 

24 
Cuek kepada temanyang malas 
bekerja sama dan lebih sering 
mengabaikannya 

6 8 13 0 

51.85% 48.15% 

25 Teman kelompok merupakan 
teman belajar  

7 9 11 0 

59.26% 40.74% 

26 Teman kelompok merupakan 
saingan dalam belajar 

10 8 9 0 

66.67% 33.33% 
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27 
 Mengetahui permasalahan yang 
dikerjakan oleh kelompok masing-
masing 

10 7 10 0 

62.96% 37.04% 

28 Tidak mengetahui permasalahan 
yang dikerjakan kelompok 

7 14 6 0 

77.78% 22.22% 

29 Mendengarkan pendapat teman 
Ketika sedang berbicara 

13 7 7 0 

74.07% 25.93% 

30 Kurang serius dalam 
mendengarkan pendapat teman 

16 7 4 0 

85.19% 14.81% 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase karakter 

kerja sama siswa pada kelas eksperimen sebelum perlakuan terdapat 

84.48% siswa yang Selalu hadir dalam kelompok Ketika kerja sama 

menyelesaikan tugas dan terdapat 18.52% siswa yang tidak Selalu hadir 

dalam kelompok Ketika kerja sama menyelesaikan tugas. 

Terdapat 74.07% siswa yang sering meninggalkan teman sewaktu 

kerja kelompok dan lebih sering pergi ke kelompok lain dan terdapat 

25.93% siswa yang tidak sering meninggalkan teman sewaktu kerja 

kelompok dan lebih sering pergi ke kelompok lain. 

Terdapat 81.48% siswa yang tidak mengetahui tujuan kegiatan yang 

dilakukan dalam kelompok dan terdapat 18.52% siswa yang mengetahui 

tujuan kegiatan yang dilakukan dalam kelompok 

Terdapat 74.10% siswa yang mengetahui tujuan kegiatan yang 

dilakukan dalam kelompok dan terdapat 25.90% siswa yang tidak 

mengetahui tujuan kegiatan yang dilakukan dalam kelompok. 
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Terdapat 59.26% siswa yang ikut mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dan terdapat 40.74% siswa yang tidak Ikut mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 

Terdapat 66.67% siswa yang tidak ikut berpartisipasi dalam 

presentasi kelompok dan terdapat 33.33% siswa yang ikut berpartisipasi 

dalam presentasi kelompok 

Terdapat 74.07% siswa yang kelompok berjalan sesuai arahan 

bersama dan terdapat 25.93% siswa yang Kelompok berjalan sesuai 

arahan bersama. 

Terdapat 51.85% siswa yang diberikan tugas hasil Kerja sama 

dengan kelompok lain dan terdapat 48.15% siswa yang diberikan tugas 

bukan hasil Kerja sama dengan kelompok lain. 

Terdapat 70.37% siswa yang melaksanakan keputusan bersama 

dalam kelompok dan terdapat 29.63% siswa yang tidak melaksanakan 

keputusan bersama dalam kelompok. 

Terdapat 66.67% siswa yang tidak fokus dengan kelompok sendiri 

dan terdapat 33.33% siswa yang fokus dengan kelompok sendiri. 

Terdapat 81.48% siswa yang menyusun laporan bersama dengan 

kelompok dan terdapat 18.52% siswa yang tidak menyusun laporan 

bersama dengan kelompok 

Terdapat 66.67% siswa yang kurang percaya kepada teman yang 

mengerjakan tugas kelompok dan terdapat 33.33% siswa yang percaya 

kepada teman yang mengerjakan tugas kelompok. 
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Terdapat 62.96% siswa yang bertanya kepada teman apabila ada hal 

yang kurang dimengerti dan terdapat 37.04% siswa yang tidak bertanya 

kepada teman apabila ada hal yang kurang dimengerti. 

Terdapat 77.78% siswa yang Memilih diam saja Ketika ada materi 

yang belum jelas dan malas bertanya dan terdapat  22.22% siswa tidak 

yang Memilih diam saja Ketika ada materi yang belum jelas dan malas 

bertanya. 

Terdapat 59.26% siswa yang berhasil menyelesaikan laporan tepat 

waktu dan terdapat 40.74% siswa yang tidak berhasil menyelesaikan 

laporan tepat waktu. 

Terdapat 74.07% siswa yang gagal menyelesaikan tugas yang 

diberikan dan terdapat 25.93% siswa yang menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

Terdapat 88.89% siswa yang memberikan pujian kepada teman yang 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan terdapat 11.11% siswa yang 

tidak memberikan pujian kepada teman yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik. 

Terdapat 47.04% siswa yang tidak memberikan pujian kepada teman 

yang mengerjakan tugas dengan baik dan terdapat 52.96% siswa yang 

memberikan pujian kepada teman yang mengerjakan tugas dengan baik, 

Terdapat 66.67% siswa yang Ketika teman bertanya yang lain 

menanggapi dan memberikan jawaban yang pantas dan terdapat 33.33% 
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siswa yang ketika teman bertanya yang lain tidak menanggapi dan 

memberikan jawaban yang pantas. 

Terdapat 81.48% siswa yang tidak mau mendengar teman yang 

bertanya ke kelompok lain dan terdapat 18.52% siswa yang mau 

mendengar teman yang bertanya ke kelompok lain,  

Terdapat 44.44% siswa yang setiap kelompok berpendapat dengan 

suka rela dan terdapat 55.56% siswa yang setiap kelompok berpendapat 

tidak dengan suka rela,  

Terdapat 81.48% siswa yang selalu berpendapat apabila disuruh 

guru sehingga mendapat nilai baik dan terdapat 18.52% siswa yang tidak 

selalu berpendapat apabila disuruh guru sehingga mendapat nilai baik,  

Terdapat 59.26% siswa yang Memberikan semangat kepada teman 

yang kurang bersemangat/malas dan terdapat 40.74% siswa yang tidak 

memberikan semangat kepada teman yang kurang bersemangat/malas. 

Terdapat 51.85% siswa yang cuek kepada temanyang malas bekerja 

sama dan lebih sering mengabaikannya dan terdapat 48.15% siswa yang 

tidak cuek kepada teman yang malas bekerja sama dan lebih sering 

mengabaikannya. 

Terdapat 59.26% siswa yang teman kelompok merupakan teman 

belajar dan terdapat 40.74% siswa yang teman kelompok bukan 

merupakan teman belajar. 
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Terdapat 66.67% siswa yang teman kelompok merupakan saingan 

dalam belajar dan terdapat 33.33% siswa yang teman kelompok bukan 

merupakan saingan dalam belajar, 

Terdapat 62.96% siswa yang mengetahui permasalahan yang 

dikerjakan oleh kelompok masing-masing dan terdapat 37.04% siswa 

yang tidak mengetahui permasalahan yang dikerjakan oleh kelompok 

masing-masing. 

Terdapat 77.78% siswa yang tidak mengetahui permasalahan yang 

dikerjakan kelompok dan terdapat 22.22% siswa yang mengetahui 

permasalahan yang dikerjakan kelompok,  

Terdapat 74.07% siswa yang mendengarkan pendapat teman Ketika 

sedang berbicara dan terdapat 25.93% siswa yang tidak mendengarkan 

pendapat teman Ketika sedang berbicara. 

Terdapat 85.19% siswa yang Kurang serius dalam mendengarkan 

pendapat teman dan terdapat 14.81% siswa yang serius dalam 

mendengarkan pendapat teman. 

Berikut merupakan persentasi karakter kerja sama siswa pada kelas 

Eksperimen setelah perlakuan yaitu : 

Tabel 10. Persentase karakter kerja sama siswa setelah perlakuan 

No Item Pernyataan 
SS S TS STS 

Persentase Persentase 

1 Selalu hadir dalam kelompok Ketika 
kerja sama menyelesaikan tugas 

13 10 2 2 

85.19% 14.81% 

2 Sering meninggalkan teman 12 10 3 2 
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sewaktu kerja kelompok dan lebih 
sering pergi ke kelompok lain 81.48% 18.52% 

3 Mengetahui tujuan kegiatan yang 
dilakukan dalam kelompok 

15 11 1 0 

96.30% 3.70% 

4 Tidak mengetahui tujuan kegiatan 
yang dilakukan dalam kelompok 

18 6 3 0 

88.89% 11.11% 

5 Ikut mempresentasikan hasil kerja 
kelompok 

15 7 5 0 

81.48% 18.52% 

6 Tidak ikut berpartisipasi dalam 
presentasi kelompok 

16 7 4 0 

85.19% 14.81% 

7 Kelompok berjalan sesuai arahan 
bersama 

14 9 3 1 

85.19% 14.81% 

8 Tugas yang diberikan hasil Kerja 
sama dengan kelompok lain 

15 5 6 1 

85.19% 14.81% 

9 Melaksanakan keputusan bersama 
dalam kelompok 

15 10 2 0 

92.59% 7.41% 

10 Kurang fokus dengan kelompok 
sendiri 

13 8 5 1 

77.78% 22.22% 

11 Menyusun laporan bersama dengan 
kelompok 

13 10 3 1 

85.19% 14.81% 

12 Kurang percaya kepada teman yang 
mengerjakan tugas kelompok 

16 8 2 1 

88.89% 11.11% 

13 Bertanya kepada teman apabila ada 
hal yang kurang dimengerti 

19 6 2 0 

92.59% 7.41% 

14 
Memilih diam saja Ketika ada materi 
yang belum jelas dan malas 
bertanya 

19 6 2 0 

92.59% 7.41% 

15 Berhasil menyelesaikan laporan 
tepat waktu 

16 7 3 1 

85.19% 14.81% 

16 Gagal menyelesaikan tugas yang 
diberikan 

17 8 2 0 

92.59% 7.41% 

17 Memberikan pujian kepada teman 16 9 2 0 
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yang dapat menyelesaikan tugas 
dengan baik 92.59% 7.41% 

18 
Tidak memberikan pujian kepada 
teman yang mengerjakan tugas 
dengan baik 

22 4 1 0 

96.30% 3.70% 

19 
Ketika teman bertanya yang lain 
menanggapi dan memberikan 
jawaban yang pantas 

18 7 1 1 

92.59% 7.41% 

20 Tidak mau mendengar teman yang 
bertanya ke kelompok lain 

18 6 2 1 

88.89% 11.11% 

21 Setiap kelompok berpendapat 
dengan suka rela 

18 7 1 1 

92.59% 7.41% 

22 Selalu berpendapat apabila disuruh 
guru sehingga mendapat nilai baik 

17 8 1 1 

92.59% 7.41% 

23 
Memberikan semangat kepada 
teman yang kurang 
bersemangat/malas 

12 10 4 1 

81.48% 18.52% 

24 
Cuek kepada temanyang malas 
bekerja sama dan lebih sering 
mengabaikannya 

18 8 1 0 

88.89% 11.11% 

25 Teman kelompok merupakan teman 
belajar  

18 7 2 0 

92.59% 7.41% 

26 Teman kelompok merupakan 
saingan dalam belajar 

16 5 5 1 

77.78% 22.22% 

27 
 Mengetahui permasalahan yang 
dikerjakan oleh kelompok masing-
masing 

17 8 2 0 

92.59% 7.41% 

28 Tidak mengetahui permasalahan 
yang dikerjakan kelompok 

14 11 2 0 

92.59% 7.41% 

29 Mendengarkan pendapat teman 
Ketika sedang berbicara 

19 8 0 0 

100% 0% 

30 Kurang serius dalam mendengarkan 
pendapat teman 

16 7 4 0 

85.19% 14.81% 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase karakter 

kerja sama siswa pada kelas eksperimen setelah perlakuan terdapat 

85.19% siswa yang Selalu hadir dalam kelompok Ketika kerja sama 

menyelesaikan tugas dan terdapat 14.81% siswa yang tidak Selalu hadir 

dalam kelompok Ketika kerja sama menyelesaikan tugas. 

Terdapat 81.48% siswa yang sering meninggalkan teman sewaktu 

kerja kelompok dan lebih sering pergi ke kelompok lain dan terdapat 

18.52% siswa yang tidak sering meninggalkan teman sewaktu kerja 

kelompok dan lebih sering pergi ke kelompok lain. 

Terdapat 96.30% siswa yang tidak mengetahui tujuan kegiatan yang 

dilakukan dalam kelompok dan terdapat 3.70% siswa yang mengetahui 

tujuan kegiatan yang dilakukan dalam kelompok 

Terdapat 88.89% siswa yang mengetahui tujuan kegiatan yang 

dilakukan dalam kelompok dan terdapat 11.11% siswa yang tidak 

mengetahui tujuan kegiatan yang dilakukan dalam kelompok. 

Terdapat 81.48% siswa yang ikut mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dan terdapat 18.52% siswa yang tidak Ikut mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 

Terdapat 85.19% siswa yang tidak ikut berpartisipasi dalam 

presentasi kelompok dan terdapat 14.81% siswa yang ikut berpartisipasi 

dalam presentasi kelompok 
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Terdapat 85.19% siswa yang kelompok berjalan sesuai arahan 

bersama dan terdapat 14.81% siswa yang Kelompok berjalan sesuai 

arahan bersama. 

Terdapat 85.19% siswa yang diberikan tugas hasil Kerja sama 

dengan kelompok lain dan terdapat 14.81% siswa yang diberikan tugas 

bukan hasil Kerja sama dengan kelompok lain. 

Terdapat 92.59% siswa yang melaksanakan keputusan bersama 

dalam kelompok dan terdapat 7.41% siswa yang tidak melaksanakan 

keputusan bersama dalam kelompok. 

Terdapat 77.78% siswa yang tidak fokus dengan kelompok sendiri 

dan terdapat 22.22% siswa yang fokus dengan kelompok sendiri. 

Terdapat 85.19% siswa yang menyusun laporan bersama dengan 

kelompok dan terdapat 14.81% siswa yang tidak menyusun laporan 

bersama dengan kelompok 

Terdapat 88.89% siswa yang kurang percaya kepada teman yang 

mengerjakan tugas kelompok dan terdapat 11.11% siswa yang percaya 

kepada teman yang mengerjakan tugas kelompok. 

Terdapat 92.59% siswa yang bertanya kepada teman apabila ada hal 

yang kurang dimengerti dan terdapat 7.41% siswa yang tidak bertanya 

kepada teman apabila ada hal yang kurang dimengerti. 

Terdapat 92.59% siswa yang Memilih diam saja Ketika ada materi 

yang belum jelas dan malas bertanya dan terdapat  7.41% siswa tidak 
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yang Memilih diam saja Ketika ada materi yang belum jelas dan malas 

bertanya. 

Terdapat 85.19% siswa yang berhasil menyelesaikan laporan tepat 

waktu dan terdapat 14.81% siswa yang tidak berhasil menyelesaikan 

laporan tepat waktu. 

Terdapat 92.59% siswa yang gagal menyelesaikan tugas yang 

diberikan dan terdapat 7.41% siswa yang menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

Terdapat 92.59% siswa yang memberikan pujian kepada teman yang 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan terdapat 7.41% siswa yang 

tidak memberikan pujian kepada teman yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik. 

Terdapat 96.30% siswa yang tidak memberikan pujian kepada teman 

yang mengerjakan tugas dengan baik dan terdapat 3.70% siswa yang 

memberikan pujian kepada teman yang mengerjakan tugas dengan baik. 

Terdapat 92.59% siswa yang Ketika teman bertanya yang lain 

menanggapi dan memberikan jawaban yang pantas dan terdapat 7.41% 

siswa yang ketika teman bertanya yang lain tidak menanggapi dan 

memberikan jawaban yang pantas. 

Terdapat 88.89% siswa yang tidak mau mendengar teman yang 

bertanya ke kelompok lain dan terdapat 11.11% siswa yang mau 

mendengar teman yang bertanya ke kelompok lain,  
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Terdapat 92.59% siswa yang setiap kelompok berpendapat dengan 

suka rela dan terdapat 7.41% siswa yang setiap kelompok berpendapat 

tidak dengan suka rela. 

Terdapat 92.59% siswa yang selalu berpendapat apabila disuruh 

guru sehingga mendapat nilai baik dan terdapat 7.41% siswa yang tidak 

selalu berpendapat apabila disuruh guru sehingga mendapat nilai baik. 

Terdapat 81.48% siswa yang Memberikan semangat kepada teman 

yang kurang bersemangat/malas dan terdapat 18.52% siswa yang tidak 

memberikan semangat kepada teman yang kurang bersemangat/malas. 

Terdapat 88.89% siswa yang cuek kepada temanyang malas bekerja 

sama dan lebih sering mengabaikannya dan terdapat 11.11% siswa yang 

tidak cuek kepada temanyang malas bekerja sama dan lebih sering 

mengabaikannya. 

Terdapat 92.59% siswa yang teman kelompok merupakan teman 

belajar dan terdapat 7.41% siswa yang teman kelompok bukan 

merupakan teman belajar. 

Terdapat 77.78% siswa yang teman kelompok merupakan saingan 

dalam belajar dan terdapat 22.22% siswa yang teman kelompok bukan 

merupakan saingan dalam belajar, 

Terdapat 92.59% siswa yang mengetahui permasalahan yang 

dikerjakan oleh kelompok masing-masing dan terdapat 7.41% siswa yang 

tidak mengetahui permasalahan yang dikerjakan oleh kelompok masing-

masing. 
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Terdapat 92.59% siswa yang tidak mengetahui permasalahan yang 

dikerjakan kelompok dan terdapat 7.41% siswa yang mengetahui 

permasalahan yang dikerjakan kelompok,  

Terdapat 100% siswa yang mendengarkan pendapat teman Ketika 

sedang berbicara dan terdapat 0% siswa yang tidak mendengarkan 

pendapat teman Ketika sedang berbicara. 

Terdapat 85.19% siswa yang Kurang serius dalam mendengarkan 

pendapat teman dan terdapat 14.81% siswa yang serius dalam 

mendengarkan pendapat teman. 

(b) Kelas Kontrol 

Berikut hasil analisis deskriptif karakter kerja sama pada kelas 

Kontrol sebelum dan setelah perlakuan dapat dilihat pada tablel berikut : 

Tabel 11. Deskripsi Penilaian Karakter Kerja sama Kelas Kontrol 

Statistik Deskriptif 
Kelas Kontrol 

Sebelum perlakuan Setelah Perlakuan 

Mean 72 81 
Median 72 80 
Modus 72 78 

Minimum 64 72 
Maximum 80 88 

 
Berikut merupakan persentasi karakter kerja sama siswa pada kelas 

kontrol sebelum perlakuan yaitu : 

Tabel 12. Persentase karakter kerja sama siswa sebelum perlakuan 

No 
Item Pernyataan SS S TS STS 

Persentase Persentase 

1 Selalu hadir dalam kelompok Ketika 
kerja sama menyelesaikan tugas 

11 9 3 4 

77.78% 22.22% 
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2 
Sering meninggalkan teman 
sewaktu kerja kelompok dan lebih 
sering pergi ke kelompok lain 

9 8 5 5 

62.96% 37.04% 

3 Mengetahui tujuan kegiatan yang 
dilakukan dalam kelompok 

8 11 5 3 

70.37% 29.63% 

4 Tidak mengetahui tujuan kegiatan 
yang dilakukan dalam kelompok 

10 7 7 3 

62.96% 37.04% 

5 Ikut mempresentasikan hasil kerja 
kelompok 

5 8 10 4 

48.15% 51.58% 

6 Tidak ikut berpartisipasi dalam 
presentasi kelompok 

10 7 9 1 

62.96% 37.04% 

7 Kelompok berjalan sesuai arahan 
bersama 

9 9 6 3 

66.67% 33.33% 

8 Tugas yang diberikan hasil Kerja 
sama dengan kelompok lain 

7 6 12 2 

48.15% 51.58% 

9 Melaksanakan keputusan bersama 
dalam kelompok 

8 11 8 0 

70.37% 29.63% 

10 Kurang fokus dengan kelompok 
sendiri 

7 11 8 1 

66.67% 33.33% 

11 Menyusun laporan bersama 
dengan kelompok 

10 11 4 2 

77.78% 22.22% 

12 Kurang percaya kepada teman 
yang mengerjakan tugas kelompok 

7 10 7 3 

62.96% 37.04% 

13 Bertanya kepada teman apabila 
ada hal yang kurang dimengerti 

9 8 10 0 

62.96% 37.04% 

14 
Memilih diam saja Ketika ada 
materi yang belum jelas dan malas 
bertanya 

6 15 6 0 

77.78% 22.22% 

15 Berhasil menyelesaikan laporan 
tepat waktu 

7 10 4 6 

62.96% 37.04% 

16 Gagal menyelesaikan tugas yang 11 8 5 4 
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diberikan 70.37% 29.63% 

17 
Memberikan pujian kepada teman 
yang dapat menyelesaikan tugas 
dengan baik 

7 15 3 2 

81.48% 18.52% 

18 
Tidak memberikan pujian kepada 
teman yang mengerjakan tugas 
dengan baik 

3 6 15 3 

33.33% 66.67% 

19 
Ketika teman bertanya yang lain 
menanggapi dan memberikan 
jawaban yang pantas 

11 8 7 1 

66.67% 33.33% 

20 Tidak mau mendengar teman yang 
bertanya ke kelompok lain 

7 10 4 6 

62.96% 37.04% 

21 Setiap kelompok berpendapat 
dengan suka rela 

5 7 14 1 

44.44% 55.56% 

22 Selalu berpendapat apabila disuruh 
guru sehingga mendapat nilai baik 

7 16 3 1 

85.19% 14.81% 

23 
Memberikan semangat kepada 
teman yang kurang 
bersemangat/malas 

6 10 10 1 

62.96% 37.04% 

24 
Cuek kepada temanyang malas 
bekerja sama dan lebih sering 
mengabaikannya 

6 8 13 0 

51.85% 48.15% 

25 Teman kelompok merupakan 
teman belajar  

7 8 11 1 

55.56% 44.44% 

26 Teman kelompok merupakan 
saingan dalam belajar 

9 8 10 0 

62.96% 37.04% 

27 
 Mengetahui permasalahan yang 
dikerjakan oleh kelompok masing-
masing 

9 8 10 0 

62.96% 37.04% 

28 Tidak mengetahui permasalahan 
yang dikerjakan kelompok 

7 14 6 0 

77.78% 22.22% 

29 Mendengarkan pendapat teman 
Ketika sedang berbicara 

13 7 7 0 

74.07% 25.93% 

30 Kurang serius dalam 
mendengarkan pendapat teman 

16 7 4 0 

85.19% 14.81% 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase karakter 

kerja sama siswa pada kelas kontrol sebelum perlakuan terdapat Terdapat 

77.78% siswa yang Selalu hadir dalam kelompok Ketika kerja sama 

menyelesaikan tugas dan terdapat 22.22% siswa yang tidak Selalu hadir 

dalam kelompok Ketika kerja sama menyelesaikan tugas. 

Terdapat 62.96% siswa yang sering meninggalkan teman sewaktu 

kerja kelompok dan lebih sering pergi ke kelompok lain dan terdapat 

37.04% siswa yang tidak sering meninggalkan teman sewaktu kerja 

kelompok dan lebih sering pergi ke kelompok lain. 

Terdapat 70.37% siswa yang tidak mengetahui tujuan kegiatan yang 

dilakukan dalam kelompok dan terdapat 29.63% siswa yang mengetahui 

tujuan kegiatan yang dilakukan dalam kelompok 

Terdapat 62.96% siswa yang mengetahui tujuan kegiatan yang 

dilakukan dalam kelompok dan terdapat 37.04% siswa yang tidak 

mengetahui tujuan kegiatan yang dilakukan dalam kelompok. 

Terdapat 48.15% siswa yang ikut mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dan terdapat 51.58% siswa yang tidak Ikut mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 

Terdapat 62.96% siswa yang tidak ikut berpartisipasi dalam 

presentasi kelompok dan terdapat 37.04% siswa yang ikut berpartisipasi 

dalam presentasi kelompok 
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Terdapat 66.67% siswa yang kelompok berjalan sesuai arahan 

bersama dan terdapat 33.33% siswa yang Kelompok berjalan sesuai 

arahan bersama. 

Terdapat 48.15% siswa yang diberikan tugas hasil Kerja sama 

dengan kelompok lain dan terdapat 51.85% siswa yang diberikan tugas 

bukan hasil Kerja sama dengan kelompok lain. 

Terdapat 70.37% siswa yang melaksanakan keputusan bersama 

dalam kelompok dan terdapat 29.63% siswa yang tidak melaksanakan 

keputusan bersama dalam kelompok. 

Terdapat 66.67% siswa yang tidak fokus dengan kelompok sendiri 

dan terdapat 33.33% siswa yang fokus dengan kelompok sendiri. 

Terdapat 77.78% siswa yang menyusun laporan bersama dengan 

kelompok dan terdapat 22.22% siswa yang tidak menyusun laporan 

bersama dengan kelompok 

Terdapat 62.96% siswa yang kurang percaya kepada teman yang 

mengerjakan tugas kelompok dan terdapat 37.04% siswa yang percaya 

kepada teman yang mengerjakan tugas kelompok. 

Terdapat 62.96% siswa yang bertanya kepada teman apabila ada 

hal yang kurang dimengerti dan terdapat 37.04% siswa yang tidak 

bertanya kepada teman apabila ada hal yang kurang dimengerti. 

Terdapat 77.78% siswa yang Memilih diam saja Ketika ada materi 

yang belum jelas dan malas bertanya dan terdapat  22.22% siswa tidak 
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yang Memilih diam saja Ketika ada materi yang belum jelas dan malas 

bertanya. 

Terdapat 62.96% siswa yang berhasil menyelesaikan laporan tepat 

waktu dan terdapat 37.04% siswa yang tidak berhasil menyelesaikan 

laporan tepat waktu. 

Terdapat 70.37% siswa yang gagal menyelesaikan tugas yang 

diberikan dan terdapat 29.63% siswa yang menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

Terdapat 81.48% siswa yang memberikan pujian kepada teman yang 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan terdapat 18.52% siswa yang 

tidak memberikan pujian kepada teman yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik. 

Terdapat 33.33% siswa yang tidak memberikan pujian kepada teman 

yang mengerjakan tugas dengan baik dan terdapat 66.67% siswa yang 

memberikan pujian kepada teman yang mengerjakan tugas dengan baik, 

Terdapat 66.67% siswa yang Ketika teman bertanya yang lain 

menanggapi dan memberikan jawaban yang pantas dan terdapat 33.33% 

siswa yang ketika teman bertanya yang lain tidak menanggapi dan 

memberikan jawaban yang pantas. 

Terdapat 62.96% siswa yang tidak mau mendengar teman yang 

bertanya ke kelompok lain dan terdapat 37.04% siswa yang mau 

mendengar teman yang bertanya ke kelompok lain,  
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Terdapat 44.44% siswa yang setiap kelompok berpendapat dengan 

suka rela dan terdapat 55.56% siswa yang setiap kelompok berpendapat 

tidak dengan suka rela,  

Terdapat 85.19% siswa yang selalu berpendapat apabila disuruh 

guru sehingga mendapat nilai baik dan terdapat 14.81% siswa yang tidak 

selalu berpendapat apabila disuruh guru sehingga mendapat nilai baik,  

Terdapat 59.26% siswa yang Memberikan semangat kepada teman 

yang kurang bersemangat/malas dan terdapat 40.74% siswa yang tidak 

memberikan semangat kepada teman yang kurang bersemangat/malas. 

Terdapat 51.85% siswa yang cuek kepada temanyang malas bekerja 

sama dan lebih sering mengabaikannya dan terdapat 48.15% siswa yang 

tidak cuek kepada temanyang malas bekerja sama dan lebih sering 

mengabaikannya. 

Terdapat 55.56% siswa yang teman kelompok merupakan teman 

belajar dan terdapat 44.44% siswa yang teman kelompok bukan 

merupakan teman belajar. 

Terdapat 62.96% siswa yang teman kelompok merupakan saingan 

dalam belajar dan terdapat 37.04% siswa yang teman kelompok bukan 

merupakan saingan dalam belajar, 

Terdapat 62.96% siswa yang mengetahui permasalahan yang 

dikerjakan oleh kelompok masing-masing dan terdapat 37.04% siswa 

yang tidak mengetahui permasalahan yang dikerjakan oleh kelompok 

masing-masing. 
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Terdapat 77.78% siswa yang tidak mengetahui permasalahan yang 

dikerjakan kelompok dan terdapat 22.22% siswa yang mengetahui 

permasalahan yang dikerjakan kelompok,  

Terdapat 74.07% siswa yang mendengarkan pendapat teman Ketika 

sedang berbicara dan terdapat 25.93% siswa yang tidak mendengarkan 

pendapat teman Ketika sedang berbicara. 

Terdapat 85.19% siswa yang Kurang serius dalam mendengarkan 

pendapat teman dan terdapat 14.81% siswa yang serius dalam 

mendengarkan pendapat teman. 

Berikut merupakan persentasi karakter kerja sama siswa pada kelas 

kontrol setelah perlakuan yaitu : 

Tabel 13. Persentase karakter kerja sama siswa setelah perlakuan 

No 
Item Pernyataan SS S TS STS 

Persentase Persentase 

1 Selalu hadir dalam kelompok Ketika 
kerja sama menyelesaikan tugas 

12 10 3 2 

81.48% 18.52% 

2 
Sering meninggalkan teman 
sewaktu kerja kelompok dan lebih 
sering pergi ke kelompok lain 

12 10 3 2 

81.48% 18.52% 

3 Mengetahui tujuan kegiatan yang 
dilakukan dalam kelompok 

13 10 4 0 

85.19% 14.81% 

4 Tidak mengetahui tujuan kegiatan 
yang dilakukan dalam kelompok 

11 4 10 2 

55.56% 44.44% 

5 Ikut mempresentasikan hasil kerja 
kelompok 

11 7 9 0 

66.67% 33.33% 

6 Tidak ikut berpartisipasi dalam 
presentasi kelompok 

9 7 10 1 

59.62% 40.74% 

7 Kelompok berjalan sesuai arahan 12 9 5 1 
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bersama 77.78% 22.22% 

8 Tugas yang diberikan hasil Kerja 
sama dengan kelompok lain 

10 5 10 2 

55.56% 44.44% 

9 Melaksanakan keputusan bersama 
dalam kelompok 

10 10 7 0 

74.07% 25.93% 

10 Kurang fokus dengan kelompok 
sendiri 

9 8 8 2 

62.96% 37.04% 

11 Menyusun laporan bersama 
dengan kelompok 

12 10 4 1 

81.48% 18.52% 

12 Kurang percaya kepada teman 
yang mengerjakan tugas kelompok 

11 8 7 1 

70.37% 29.63% 

13 Bertanya kepada teman apabila 
ada hal yang kurang dimengerti 

12 6 9 0 

66.67% 33.33% 

14 
Memilih diam saja Ketika ada 
materi yang belum jelas dan malas 
bertanya 

14 5 6 2 

70.37% 29.63% 

15 Berhasil menyelesaikan laporan 
tepat waktu 

15 7 3 2 

81.48% 18.52% 

16 Gagal menyelesaikan tugas yang 
diberikan 

16 8 3 0 

88.89% 11.11% 

17 
Memberikan pujian kepada teman 
yang dapat menyelesaikan tugas 
dengan baik 

14 6 7 0 

74.07% 29.53% 

18 
Tidak memberikan pujian kepada 
teman yang mengerjakan tugas 
dengan baik 

17 8 2 0 

92.59% 7.41% 

19 
Ketika teman bertanya yang lain 
menanggapi dan memberikan 
jawaban yang pantas 

15 9 2 1 

88.89% 11.11% 

20 Tidak mau mendengar teman yang 
bertanya ke kelompok lain 

14 8 4 1 

81.48% 18.52% 

21 Setiap kelompok berpendapat 
dengan suka rela 

13 8 5 1 

77.78% 22.22% 
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22 Selalu berpendapat apabila disuruh 
guru sehingga mendapat nilai baik 

11 8 7 1 

70.37% 29.63% 

23 
Memberikan semangat kepada 
teman yang kurang 
bersemangat/malas 

12 10 3 2 

81.48% 18.52% 

24 
Cuek kepada temanyang malas 
bekerja sama dan lebih sering 
mengabaikannya 

16 10 1 0 

96.30% 3.70% 

25 Teman kelompok merupakan 
teman belajar  

11 13 3 0 

88.89% 11.11% 

26 Teman kelompok merupakan 
saingan dalam belajar 

12 10 5 0 

81.48% 18.52% 

27 
 Mengetahui permasalahan yang 
dikerjakan oleh kelompok masing-
masing 

16 9 2 0 

92.59% 7.41% 

28 Tidak mengetahui permasalahan 
yang dikerjakan kelompok 

14 11 2 0 

92.59% 7.41% 

29 Mendengarkan pendapat teman 
Ketika sedang berbicara 

19 8 0 0 

100% 0% 

30 Kurang serius dalam 
mendengarkan pendapat teman 

16 7 4 0 

85.19% 14.81% 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase karakter 

kerja sama siswa pada kelas kontrol setelah perlakuan terdapat 81.48% 

siswa yang Selalu hadir dalam kelompok Ketika kerja sama 

menyelesaikan tugas dan terdapat 18.52% siswa yang tidak Selalu hadir 

dalam kelompok Ketika kerja sama menyelesaikan tugas. 

Terdapat 81.48% siswa yang sering meninggalkan teman sewaktu 

kerja kelompok dan lebih sering pergi ke kelompok lain dan terdapat 

18.52% siswa yang tidak sering meninggalkan teman sewaktu kerja 

kelompok dan lebih sering pergi ke kelompok lain. 
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Terdapat 85.19% siswa yang tidak mengetahui tujuan kegiatan yang 

dilakukan dalam kelompok dan terdapat 14.81% siswa yang mengetahui 

tujuan kegiatan yang dilakukan dalam kelompok 

Terdapat 55.56% siswa yang mengetahui tujuan kegiatan yang 

dilakukan dalam kelompok dan terdapat 44.44% siswa yang tidak 

mengetahui tujuan kegiatan yang dilakukan dalam kelompok. 

Terdapat 66.67% siswa yang ikut mempresentasikan hasil kerja 

kelompok dan terdapat 33.33% siswa yang tidak Ikut mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 

Terdapat 59.62% siswa yang tidak ikut berpartisipasi dalam 

presentasi kelompok dan terdapat 40.74% siswa yang ikut berpartisipasi 

dalam presentasi kelompok 

Terdapat 77.78% siswa yang kelompok berjalan sesuai arahan 

bersama dan terdapat 22.22% siswa yang Kelompok berjalan sesuai 

arahan bersama. 

Terdapat 55.56% siswa yang diberikan tugas hasil Kerja sama 

dengan kelompok lain dan terdapat 44.44% siswa yang diberikan tugas 

bukan hasil Kerja sama dengan kelompok lain. 

Terdapat 74.07% siswa yang melaksanakan keputusan bersama 

dalam kelompok dan terdapat 25.93% siswa yang tidak melaksanakan 

keputusan bersama dalam kelompok. 

Terdapat 62.96% siswa yang tidak fokus dengan kelompok sendiri 

dan terdapat 37.04% siswa yang fokus dengan kelompok sendiri. 
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Terdapat 81.48% siswa yang menyusun laporan bersama dengan 

kelompok dan terdapat 18.52% siswa yang tidak menyusun laporan 

bersama dengan kelompok 

Terdapat 70.37% siswa yang kurang percaya kepada teman yang 

mengerjakan tugas kelompok dan terdapat 29.63% siswa yang percaya 

kepada teman yang mengerjakan tugas kelompok. 

Terdapat 66.67% siswa yang bertanya kepada teman apabila ada hal 

yang kurang dimengerti dan terdapat 33.33% siswa yang tidak bertanya 

kepada teman apabila ada hal yang kurang dimengerti. 

Terdapat 70.37% siswa yang Memilih diam saja Ketika ada materi 

yang belum jelas dan malas bertanya dan terdapat  29.63% siswa tidak 

yang memilih diam saja Ketika ada materi yang belum jelas dan malas 

bertanya. 

Terdapat 81.48% siswa yang berhasil menyelesaikan laporan tepat 

waktu dan terdapat 18.52% siswa yang tidak berhasil menyelesaikan 

laporan tepat waktu. 

Terdapat 88.89% siswa yang gagal menyelesaikan tugas yang 

diberikan dan terdapat 11.11% siswa yang menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

Terdapat 74.07% siswa yang memberikan pujian kepada teman yang 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan terdapat 29.53% siswa yang 

tidak memberikan pujian kepada teman yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik. 
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Terdapat 92.59% siswa yang tidak memberikan pujian kepada teman 

yang mengerjakan tugas dengan baik dan terdapat 7.41% siswa yang 

memberikan pujian kepada teman yang mengerjakan tugas dengan baik,  

Terdapat 88.89% siswa yang Ketika teman bertanya yang lain 

menanggapi dan memberikan jawaban yang pantas dan terdapat 11.11% 

siswa yang ketika teman bertanya yang lain tidak menanggapi dan 

memberikan jawaban yang pantas. 

Terdapat 81.48% siswa yang tidak mau mendengar teman yang 

bertanya ke kelompok lain dan terdapat 18.52% siswa yang mau 

mendengar teman yang bertanya ke kelompok lain,  

Terdapat 77.78% siswa yang setiap kelompok berpendapat dengan 

suka rela dan terdapat 22.22% siswa yang setiap kelompok berpendapat 

tidak dengan suka rela,  

Terdapat 70.37% siswa yang selalu berpendapat apabila disuruh 

guru sehingga mendapat nilai baik dan terdapat 29.63% siswa yang tidak 

selalu berpendapat apabila disuruh guru sehingga mendapat nilai baik,  

Terdapat 81.48% siswa yang Memberikan semangat kepada teman 

yang kurang bersemangat/malas dan terdapat 18.52% siswa yang tidak 

memberikan semangat kepada teman yang kurang bersemangat/malas. 

Terdapat 96.30% siswa yang cuek kepada temanyang malas bekerja 

sama dan lebih sering mengabaikannya dan terdapat 3.70% siswa yang 

tidak cuek kepada temanyang malas bekerja sama dan lebih sering 

mengabaikannya. 
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Terdapat 88.89% siswa yang teman kelompok merupakan teman 

belajar dan terdapat 11.11% siswa yang teman kelompok bukan 

merupakan teman belajar. 

Terdapat 81.48% siswa yang teman kelompok merupakan saingan 

dalam belajar dan terdapat 18.52% siswa yang teman kelompok bukan 

merupakan saingan dalam belajar, 

Terdapat 92.59% siswa yang mengetahui permasalahan yang 

dikerjakan oleh kelompok masing-masing dan terdapat 7.41% siswa yang 

tidak mengetahui permasalahan yang dikerjakan oleh kelompok masing-

masing. 

Terdapat 92.59% siswa yang tidak mengetahui permasalahan yang 

dikerjakan kelompok dan terdapat 7.41% siswa yang mengetahui 

permasalahan yang dikerjakan kelompok,  

Terdapat 100% siswa yang mendengarkan pendapat teman Ketika 

sedang berbicara dan terdapat 0% siswa yang tidak mendengarkan 

pendapat teman Ketika sedang berbicara. 

Terdapat 85.19% siswa yang Kurang serius dalam mendengarkan 

pendapat teman dan terdapat 14.81% siswa yang serius dalam 

mendengarkan pendapat teman. 
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2) Minat Belajar pada kelas Eksperimen (Sebelum dan Setelah 

Perlakuan) 

(a) Kelas EKsperimen 

Analisis deskriptif minat belajar siswa digunakan untuk menganalisis 

data kelas kontrol dan kelas eksperimen pada minat belajar siswa 

sehingga diperoleh gambaran dari kedua kelas tersebut. Hasil analisis 

deskriptif minat belajar pada kelas eksperimen sebelum dan setelah 

perlakuan dapat dilihat pada tablel berikut : 

Tabel 14. Deskripsi Penilaian minat belajar siswa Kelas eksperimen 

Statistik Deskriptif 
Kelas Eksperimen 

Sebelum perlakuan Setelah Perlakuan 

Mean 76 88 
Median 76 86 
Modus 79 86 

Minimum 69 83 
Maximum 88 94 

 
Berikut merupakan persentasi minat belajar siswa pada kelas 

eksperimen sebelum perlakuan yaitu : 

Tabel 15. Persentase minat belajar siswa sebelum perlakuan 
No Item Pernyataan SS S TS STS 

Persentase Persentase 

1 IPS sulit bagi saya karena terlalu 
banyak bacaannya. 

12 10 3 2 

81.48% 18.52% 

2 
Guru kurang menyenangkan dalam 
mengajar, sehingga saya menjadi 
malas belajar IPS. 

10 10 5 2 

74.07% 25.93% 

3 
Saya belajar IPS karena 
mengetahui kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

11 11 5 0 

81.48% 18.52% 

4 Saya mengikuti pembelajaran IPS 11 8 7 1 
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dengan perasaan senang. 70.37% 29.63% 

5 
Saya bersemangat belajar IPS 
karena guru mengajar dengan 
menyenangkan. 

9 8 9 1 

62.96% 37.04% 

6 Ketika guru sedang menjelaskan 
materi saya tidak mencatat. 

10 7 9 1 

62.96% 37.04% 

7 Saya memperhatikan guru saat 
sedang menjelaskan materi. 

9 10 6 2 

70.37% 29.63% 

8 Saya kurang aktif ketika diskusi 
kelompok. 

8 6 12 1 

51.85% 48.15% 

9 Saya berdiskusi dengan teman 
kelompok terkait materi. 

9 11 7 0 

74.07% 25.93% 

10 
Saya berbicara dengan teman 
ketika guru sedang menjelaskan 
materi. 

8 11 7 1 

70.37% 29.63% 

11 
Tugas yang diberikan guru 
membuat saya semakin tertarik 
dengan IPS 

13 11 3 0 

88.89% 11.11% 

12 
Saya senang mencoba 
mengerjakan soal IPS secara 
mandiri 

10 10 6 1 

74.07% 25.93% 

13 
Apabila mengalami kesulitan dalam 
memahami materi, saya bertanya 
kepada guru. 

9 8 10 0 

62.96% 37.04% 

14 Saya mengikuti pelajaran IPS 
dengan rutin. 

6 15 6 0 

77.78% 22.22% 

15 
Saya sudah belajar IPS pada 
malam hari sebelum pelajaran esok 
hari. 

10 11 5 1 

77.78% 22.22% 

16 Tanpa ada yang menyuruh, saya 
belajar IPS sendiri di rumah. 

12 8 6 1 

74.07% 25.93% 

17 Lebih menyenangkan bermain 
daripada mengikuti pelajaran IPS. 

9 15 3 0 

88.89% 11.11% 

18 
Setiap hari guru selalu bertanya 
pelajaran IPS yang sudah diajarkan 
sebelumnya 

4 6 17 0 

37.04% 62.96% 
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19 Saat belajaran IPS suasana kelas 
saya jadi tenang 

11 7 8 1 

66.67% 33.33% 

20 
Saya berbicara dengan teman 
ketika guru sedang menjelaskan 
materi. 

12 10 4 1 

81.48% 18.52% 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase minat 

belajar siswa pada kelas eksperimen sebelum perlakuan terdapat 81.48% 

siswa yang setuju IPS sulit bagi saya karena terlalu banyak bacaannya 

dan terdapat 18.52% siswa yang tidak setuju dan terdapat siswa yang 

tidak setuju IPS sulit bagi saya karena terlalu banyak bacaannya. 

Terdapat 74.07% siswa yang setuju guru kurang menyenangkan 

dalam mengajar, sehingga saya menjadi malas belajar IPS dan terdapat 

25.93% siswa yang tidak setuju guru kurang menyenangkan dalam 

mengajar, sehingga saya menjadi malas belajar IPS 

Terdapat 81.48% siswa yang belajar IPS karena mengetahui 

kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan terdapat 18.52% siswa 

yang belajar IPS karena tidak mengetahui kegunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

Terdapat 70.37% siswa yang mengikuti pembelajaran IPS dengan 

perasaan senang dan terdapat 29.63% siswa yang tidak merasa senang 

mengikuti pembelajaran IPS. 

Terdapat 62.96% siswa yang bersemangat belajar IPS karena guru 

mengajar dengan menyenangkan dan terdapat 37.04% siswa yang tidak 

bersemangat belajar IPS karena guru mengajar dengan menyenangkan 
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Terdapat 62.96% siswa yang ketika guru sedang menjelaskan materi 

tidak mencatat dan terdapat 37.04% siswa yang ketika guru sedang 

menjelaskan mencatat materi. 

Terdapat 70.37% siswa yang memperhatikan guru saat sedang 

menjelaskan materi dan terdapat 29.63% siswa yang tidak memperhatikan 

guru saat sedang menjelaskan materi 

Terdapat 51.85% siswa yang kurang aktif ketika diskusi kelompok 

dan terdapat 48.15% siswa yang aktif ketika diskusi kelompok 

Terdapat 74.07% siswa yang berdiskusi dengan teman kelompok 

terkait materi dan terdapat 25.93% siswa yang tidak berdiskusi dengan 

teman kelompok terkait materi 

Terdapat 70.37% siswa yang berbicara dengan teman ketika guru 

sedang menjelaskan materi dan terdapat 29.63% siswa yang tidak 

berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan materi 

Terdapat 88.89% siswa yang setuju tugas yang diberikan guru 

membuat saya semakin tertarik dengan IPS dan terdapat 11.11% siswa 

yang tidak setuju tugas yang diberikan guru membuat siswa semakin 

tertarik dengan IPS 

Terdapat 74.07% siswa yang senang mencoba mengerjakan soal 

IPS secara mandiri dan terdapat 25.93% siswa yang tidak senang 

mencoba mengerjakan soal IPS secara mandiri 

Terdapat 62.96% siswa yang apabila mengalami kesulitan dalam 

memahami materi, siswa bertanya kepada guru dan terdapat 37.04% 
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siswa yang tidak bertanya kepada guru apabila mengalami kesulitan 

dalam memahami materi  

Terdapat 77.78% siswa yang mengikuti pelajaran IPS dengan rutin 

dan terdapat 22.22% siswa yang tidak mengikuti pelajaran IPS dengan 

rutin 

Terdapat 77.78% siswa yang sudah belajar IPS pada malam hari 

sebelum pelajaran esok hari dan terdapat 22.22% siswa yang tidak belajar 

IPS pada malam hari sebelum pelajaran esok hari 

Terdapat 74.07% siswa yang tanpa ada yang menyuruh, belajar IPS 

sendiri di rumah dan terdapat 25.93% siswa yang tidak belajar IPS sendiri 

dirumah tanpa ada yang menyuruh 

Terdapat 88.89% siswa yang lebih menyenangkan bermain daripada 

mengikuti pelajaran IPS dan terdapat 11.11% siswa yang tidak setuju 

bermain lebih menyenangkan daripada mengikuti pelajaran. 

Terdapat 37.04% siswa yang setiap hari guru selalu bertanya 

pelajaran IPS yang sudah diajarkan sebelumnya dan terdapat 62.96% 

siswa yang tidak ditanyakan pelajaran IPS yang sudah diajarkan 

sebelumnya  

Terdapat 66.67% siswa yang saat pelajaran IPS suasana kelas jadi 

tenang dan terdapat 33.33% siswa yang saat pelajaran IPS suasana kelas 

jadi tidak tenang 
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Terdapat 81.48% siswa yang berbicara dengan teman ketika guru 

sedang menjelaskan materi dan terdapat 18.52% siswa yang tidak 

berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan materi 

Berikut merupakan persentasi minat belajar siswa pada kelas 

eksperimen setelah perlakuan yaitu : 

Tabel 16. Persentase minat belajar siswa setelah perlakuan 
No Item Pernyataan SS S TS STS 

Persentase Persentase 

1 IPS sulit bagi saya karena terlalu 
banyak bacaannya. 

13 10 2 2 

85.19% 14.81% 

2 
Guru kurang menyenangkan dalam 
mengajar, sehingga saya menjadi 
malas belajar IPS. 

12 11 3 1 

85.19% 14.81% 

3 
Saya belajar IPS karena 
mengetahui kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

17 9 1 0 

96.30% 3.70% 

4 Saya mengikuti pembelajaran IPS 
dengan perasaan senang. 

19 5 3 0 

88.89% 11.11% 

5 
Saya bersemangat belajar IPS 
karena guru mengajar dengan 
menyenangkan. 

16 7 4 0 

85.19% 14.81% 

6 Ketika guru sedang menjelaskan 
materi saya tidak mencatat. 

16 7 4 0 

85.19% 14.81% 

7 Saya memperhatikan guru saat 
sedang menjelaskan materi. 

15 9 2 1 

88.89% 11.11% 

8 Saya kurang aktif ketika diskusi 
kelompok. 

15 5 6 1 

74.07% 25.93% 

9 Saya berdiskusi dengan teman 
kelompok terkait materi. 

15 10 2 0 

92.59% 7.41% 

10 
Saya berbicara dengan teman 
ketika guru sedang menjelaskan 
materi. 

14 7 5 1 

77.78% 22.22% 
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11 
Tugas yang diberikan guru 
membuat saya semakin tertarik 
dengan IPS 

15 8 3 1 

85.19% 14.81% 

12 
Saya senang mencoba 
mengerjakan soal IPS secara 
mandiri 

18 6 2 1 

88.89% 11.11% 

13 
Apabila mengalami kesulitan dalam 
memahami materi, saya bertanya 
kepada guru. 

20 5 2 0 

92.59% 7.41% 

14 Saya mengikuti pelajaran IPS 
dengan rutin. 

19 6 2 0 

92.59% 7.41% 

15 
Saya sudah belajar IPS pada 
malam hari sebelum pelajaran esok 
hari. 

18 7 7 1 

92.59% 7.41% 

16 Tanpa ada yang menyuruh, saya 
belajar IPS sendiri di rumah. 

18 7 2 0 

92.59% 7.41% 

17 Lebih menyenangkan bermain 
daripada mengikuti pelajaran IPS. 

16 9 2 0 

92.59% 7.41% 

18 
Setiap hari guru selalu bertanya 
pelajaran IPS yang sudah diajarkan 
sebelumnya 

23 3 1 0 

96.30% 3.70% 

19 Saat belajaran IPS suasana kelas 
saya jadi tenang 

18 8 1 0 

96.30% 3.70% 

20 
Saya berbicara dengan teman 
ketika guru sedang menjelaskan 
materi. 

20 5 2 0 

92.59% 7.41% 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase minat 

belajar siswa pada kelas eksperimen setelah perlakuan terdapat 85.19% 

siswa yang setuju IPS sulit bagi saya karena terlalu banyak bacaannya 

dan terdapat 14.81% siswa yang tidak setuju dan terdapat siswa yang 

tidak setuju IPS sulit bagi saya karena terlalu banyak bacaannya. 

Terdapat 85.19% siswa yang setuju guru kurang menyenangkan 

dalam mengajar, sehingga saya menjadi malas belajar IPS dan terdapat 
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14.81% siswa yang tidak setuju guru kurang menyenangkan dalam 

mengajar, sehingga saya menjadi malas belajar IPS 

Terdapat 96.30% siswa yang belajar IPS karena mengetahui 

kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan terdapat 3.70% siswa 

yang belajar IPS karena tidak mengetahui kegunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

Terdapat 88.89% siswa yang mengikuti pembelajaran IPS dengan 

perasaan senang dan terdapat 11.11% siswa yang tidak merasa senang 

mengikuti pembelajaran IPS. 

Terdapat 85.19% siswa yang bersemangat belajar IPS karena guru 

mengajar dengan menyenangkan dan terdapat 14.81% siswa yang tidak 

bersemangat belajar IPS karena guru mengajar dengan menyenangkan 

Terdapat 85.19% siswa yang ketika guru sedang menjelaskan materi 

tidak mencatat dan terdapat 14.81% siswa yang ketika guru sedang 

menjelaskan mencatat materi. 

Terdapat 88.89% siswa yang memperhatikan guru saat sedang 

menjelaskan materi dan terdapat 11.11% siswa yang tidak memperhatikan 

guru saat sedang menjelaskan materi 

Terdapat 74.07% siswa yang kurang aktif ketika diskusi kelompok 

dan terdapat 25.93% siswa yang aktif ketika diskusi kelompok 

Terdapat 92.59% siswa yang berdiskusi dengan teman kelompok 

terkait materi dan terdapat 7.41% siswa yang tidak berdiskusi dengan 

teman kelompok terkait materi 
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Terdapat 77.78% siswa yang berbicara dengan teman ketika guru 

sedang menjelaskan materi dan terdapat 22.22% siswa yang tidak 

berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan materi 

Terdapat 85.19% siswa yang setuju tugas yang diberikan guru 

membuat saya semakin tertarik dengan IPS dan terdapat 14.81% siswa 

yang tidak setuju tugas yang diberikan guru membuat siswa semakin 

tertarik dengan IPS 

Terdapat 88.89% siswa yang senang mencoba mengerjakan soal 

IPS secara mandiri dan terdapat 11.11% siswa yang tidak senang 

mencoba mengerjakan soal IPS secara mandiri 

Terdapat 92.59% siswa yang apabila mengalami kesulitan dalam 

memahami materi, siswa bertanya kepada guru dan terdapat 7.41% siswa 

yang tidak bertanya kepada guru apabila mengalami kesulitan dalam 

memahami materi  

Terdapat 92.59% siswa yang mengikuti pelajaran IPS dengan rutin 

dan terdapat 7.41% siswa yang tidak mengikuti pelajaran IPS dengan rutin 

Terdapat 92.59% siswa yang sudah belajar IPS pada malam hari 

sebelum pelajaran esok hari dan terdapat 7.41% siswa yang tidak belajar 

IPS pada malam hari sebelum pelajaran esok hari 

Terdapat 92.59% siswa yang tanpa ada yang menyuruh, belajar IPS 

sendiri di rumah dan terdapat 7.41% siswa yang tidak belajar IPS sendiri 

dirumah tanpa ada yang menyuruh 
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Terdapat 92.59% siswa yang lebih menyenangkan bermain daripada 

mengikuti pelajaran IPS dan terdapat 7.41% siswa yang tidak setuju 

bermain lebih menyenangkan daripada mengikuti pelajaran. 

Terdapat 96.30% siswa yang setiap hari guru selalu bertanya 

pelajaran IPS yang sudah diajarkan sebelumnya dan terdapat 3.70% 

siswa yang tidak ditanyakan pelajaran IPS yang sudah diajarkan 

sebelumnya  

Terdapat 96.30% siswa yang saat pelajaran IPS suasana kelas jadi 

tenang dan terdapat 3.70% siswa yang saat pelajaran IPS suasana kelas 

jadi tidak tenang 

Terdapat 92.59% siswa yang berbicara dengan teman ketika guru 

sedang menjelaskan materi dan terdapat 7.41% siswa yang tidak 

berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan materi 

(b) Kelas Kontrol 

Berikut hasil analisis deskriptif minat belajar pada kelas kontrol 

sebelum dan setelah perlakuan dapat dilihat pada tablel berikut : 

 
 
Tabel 17. Deskripsi Penilaian minat belajar siswa Kelas kontrol 

Statistik Deskriptif 
Kelas Eksperimen 

Sebelum perlakuan Setelah Perlakuan 

Mean 74 82 
Median 74 84 
Modus 70 86 

Minimum 65 70 
Maximum 88 91 
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Berikut merupakan persentasi minat belajar siswa pada kelas kontrol 

sebelum perlakuan yaitu : 

Tabel 18. Persentase minat belajar siswa sebelum perlakuan 
No Item Pernyataan SS S TS STS 

Persentase Persentase 

1 IPS sulit bagi saya karena terlalu 
banyak bacaannya. 

11 10 3 3 

77.78% 22.22% 

2 
Guru kurang menyenangkan dalam 
mengajar, sehingga saya menjadi 
malas belajar IPS. 

10 10 5 2 

74.07% 25.93% 

3 
Saya belajar IPS karena 
mengetahui kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

10 11 5 1 

77.78% 22.22% 

4 Saya mengikuti pembelajaran IPS 
dengan perasaan senang. 

11 8 7 1 

70.37% 29.63% 

5 
Saya bersemangat belajar IPS 
karena guru mengajar dengan 
menyenangkan. 

10 8 9 0 

66.67% 33.33% 

6 Ketika guru sedang menjelaskan 
materi saya tidak mencatat. 

10 7 9 1 

62.96% 37.04% 

7 Saya memperhatikan guru saat 
sedang menjelaskan materi. 

10 10 6 1 

74.07% 25.93% 

8 Saya kurang aktif ketika diskusi 
kelompok. 

7 6 12 2 

48.15% 51.85% 

9 Saya berdiskusi dengan teman 
kelompok terkait materi. 

8 11 7 1 

70.37% 29.63% 

10 
Saya berbicara dengan teman 
ketika guru sedang menjelaskan 
materi. 

8 11 6 2 

70.37% 29.63% 

11 
Tugas yang diberikan guru 
membuat saya semakin tertarik 
dengan IPS 

12 11 3 1 

85.18% 14.81% 

12 
Saya senang mencoba 
mengerjakan soal IPS secara 
mandiri 

8 10 6 3 

66.67% 33.33% 
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13 
Apabila mengalami kesulitan dalam 
memahami materi, saya bertanya 
kepada guru. 

8 8 10 1 

59.62% 40.74% 

14 Saya mengikuti pelajaran IPS 
dengan rutin. 

6 15 6 0 

77.78% 22.22% 

15 
Saya sudah belajar IPS pada 
malam hari sebelum pelajaran esok 
hari. 

9 11 5 2 

74.07% 25.93% 

16 Tanpa ada yang menyuruh, saya 
belajar IPS sendiri di rumah. 

10 8 6 3 

66.67% 33.33% 

17 Lebih menyenangkan bermain 
daripada mengikuti pelajaran IPS. 

7 16 3 2 

81.48% 18.52% 

18 
Setiap hari guru selalu bertanya 
pelajaran IPS yang sudah diajarkan 
sebelumnya 

4 6 16 1 

37.04% 62.96% 

19 Saat belajaran IPS suasana kelas 
saya jadi tenang 

10 7 8 2 

62.96% 37.04% 

20 
Saya berbicara dengan teman 
ketika guru sedang menjelaskan 
materi. 

12 10 4 1 

81.48% 18.52% 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase minat 

belajar siswa pada kelas kontrol sebelum perlakuan terdapat 77.78% 

siswa yang setuju IPS sulit bagi saya karena terlalu banyak bacaannya 

dan terdapat 22.22% siswa yang tidak setuju dan terdapat siswa yang 

tidak setuju IPS sulit bagi saya karena terlalu banyak bacaannya. 

Terdapat 74.07% siswa yang setuju guru kurang menyenangkan 

dalam mengajar, sehingga saya menjadi malas belajar IPS dan terdapat 

25.93% siswa yang tidak setuju guru kurang menyenangkan dalam 

mengajar, sehingga saya menjadi malas belajar IPS 
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Terdapat 77.78% siswa yang belajar IPS karena mengetahui 

kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan terdapat 22.22% siswa 

yang belajar IPS karena tidak mengetahui kegunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

Terdapat 70.37% siswa yang mengikuti pembelajaran IPS dengan 

perasaan senang dan terdapat 29.63% siswa yang tidak merasa senang 

mengikuti pembelajaran IPS. 

Terdapat 66.67% siswa yang bersemangat belajar IPS karena guru 

mengajar dengan menyenangkan dan terdapat 33.33% siswa yang tidak 

bersemangat belajar IPS karena guru mengajar dengan menyenangkan 

Terdapat 62.96% siswa yang ketika guru sedang menjelaskan materi 

tidak mencatat dan terdapat 37.04% siswa yang ketika guru sedang 

menjelaskan mencatat materi. 

Terdapat 74.07% siswa yang memperhatikan guru saat sedang 

menjelaskan materi dan terdapat 25.93% siswa yang tidak memperhatikan 

guru saat sedang menjelaskan materi 

Terdapat 48.15% siswa yang kurang aktif ketika diskusi kelompok 

dan terdapat 51.85% siswa yang aktif ketika diskusi kelompok 

Terdapat 70.37% siswa yang berdiskusi dengan teman kelompok 

terkait materi dan terdapat 29.63% siswa yang tidak berdiskusi dengan 

teman kelompok terkait materi 
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Terdapat 70.37% siswa yang berbicara dengan teman ketika guru 

sedang menjelaskan materi dan terdapat 29.63% siswa yang tidak 

berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan materi 

Terdapat 85.18% siswa yang setuju tugas yang diberikan guru 

membuat saya semakin tertarik dengan IPS dan terdapat 14.81% siswa 

yang tidak setuju tugas yang diberikan guru membuat siswa semakin 

tertarik dengan IPS 

Terdapat 66.67% siswa yang senang mencoba mengerjakan soal 

IPS secara mandiri dan terdapat 33.33% siswa yang tidak senang 

mencoba mengerjakan soal IPS secara mandiri 

Terdapat 59.26% siswa yang apabila mengalami kesulitan dalam 

memahami materi, siswa bertanya kepada guru dan terdapat 40.74% 

siswa yang tidak bertanya kepada guru apabila mengalami kesulitan 

dalam memahami materi  

Terdapat 77.78% siswa yang mengikuti pelajaran IPS dengan rutin 

dan terdapat 22.22% siswa yang tidak mengikuti pelajaran IPS dengan 

rutin 

Terdapat 74.07% siswa yang sudah belajar IPS pada malam hari 

sebelum pelajaran esok hari dan terdapat 25.93% siswa yang tidak belajar 

IPS pada malam hari sebelum pelajaran esok hari 

Terdapat 66.67% siswa yang tanpa ada yang menyuruh, belajar IPS 

sendiri di rumah dan terdapat 33.33% siswa yang tidak belajar IPS sendiri 

dirumah tanpa ada yang menyuruh 
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Terdapat 81.48% siswa yang lebih menyenangkan bermain daripada 

mengikuti pelajaran IPS dan terdapat 18.52% siswa yang tidak setuju 

bermain lebih menyenangkan daripada mengikuti pelajaran. 

Terdapat 37.04% siswa yang setiap hari guru selalu bertanya 

pelajaran IPS yang sudah diajarkan sebelumnya dan terdapat 62.96% 

siswa yang tidak ditanyakan pelajaran IPS yang sudah diajarkan 

sebelumnya  

Terdapat 62.96% siswa yang saat pelajaran IPS suasana kelas jadi 

tenang dan terdapat 37.04% siswa yang saat pelajaran IPS suasana kelas 

jadi tidak tenang 

Terdapat 81.48% siswa yang berbicara dengan teman ketika guru 

sedang menjelaskan materi dan terdapat 18.52% siswa yang tidak 

berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan materi 

Berikut merupakan persentasi minat belajar siswa pada kelas kontrol 

setelah perlakuan yaitu : 

Tabel 19. Persentase minat belajar siswa setelah perlakuan 
No Item Pernyataan SS S TS STS 

Persentase Persentase 

1 IPS sulit bagi saya karena terlalu 
banyak bacaannya. 

13 10 2 2 

85.19% 14.81% 

2 
Guru kurang menyenangkan dalam 
mengajar, sehingga saya menjadi 
malas belajar IPS. 

11 11 3 2 

81.48% 18.52% 

3 
Saya belajar IPS karena 
mengetahui kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

15 10 1 1 

92.59% 7.41% 

4 Saya mengikuti pembelajaran IPS 18 5 3 1 
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dengan perasaan senang. 85.19% 14.81% 

5 
Saya bersemangat belajar IPS 
karena guru mengajar dengan 
menyenangkan. 

15 7 4 1 

81.48% 18.52% 

6 Ketika guru sedang menjelaskan 
materi saya tidak mencatat. 

16 7 4 0 

85.19% 14.81% 

7 Saya memperhatikan guru saat 
sedang menjelaskan materi. 

13 9 3 2 

81.48% 18.52% 

8 Saya kurang aktif ketika diskusi 
kelompok. 

14 5 6 2 

70.37% 29.63% 

9 Saya berdiskusi dengan teman 
kelompok terkait materi. 

13 10 2 2 

85.19% 14.81% 

10 
Saya berbicara dengan teman 
ketika guru sedang menjelaskan 
materi. 

12 8 5 2 

74.07% 25.93% 

11 
Tugas yang diberikan guru 
membuat saya semakin tertarik 
dengan IPS 

12 10 3 2 

81.48% 18.52% 

12 
Saya senang mencoba 
mengerjakan soal IPS secara 
mandiri 

14 8 2 3 

81.48% 18.52% 

13 
Apabila mengalami kesulitan dalam 
memahami materi, saya bertanya 
kepada guru. 

14 7 4 2 

77.78% 22.22% 

14 Saya mengikuti pelajaran IPS 
dengan rutin. 

17 6 2 2 

85.19% 14.81% 

15 
Saya sudah belajar IPS pada 
malam hari sebelum pelajaran esok 
hari. 

14 7 4 2 

77.78% 22.22% 

16 Tanpa ada yang menyuruh, saya 
belajar IPS sendiri di rumah. 

14 8 2 3 

81.48% 18.52% 

17 Lebih menyenangkan bermain 
daripada mengikuti pelajaran IPS. 

14 11 2 0 

92.59% 7.41% 

18 
Setiap hari guru selalu bertanya 
pelajaran IPS yang sudah diajarkan 
sebelumnya 

15 5 2 5 

74.07% 25.93% 
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19 Saat belajaran IPS suasana kelas 
saya jadi tenang 

16 9 1 1 

92.59% 7.41% 

20 
Saya berbicara dengan teman 
ketika guru sedang menjelaskan 
materi. 

17 6 2 2 

85.19% 14.81% 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase minat 

belajar siswa pada kelas kontrol setelah perlakuan terdapat 85.19% siswa 

yang setuju IPS sulit bagi saya karena terlalu banyak bacaannya dan 

terdapat 14.81% siswa yang tidak setuju dan terdapat siswa yang tidak 

setuju IPS sulit bagi saya karena terlalu banyak bacaannya. 

Terdapat 81.48% siswa yang setuju guru kurang menyenangkan 

dalam mengajar, sehingga saya menjadi malas belajar IPS dan terdapat 

18.52% siswa yang tidak setuju guru kurang menyenangkan dalam 

mengajar, sehingga saya menjadi malas belajar IPS 

Terdapat 92.59% siswa yang belajar IPS karena mengetahui 

kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan terdapat 7.41% siswa 

yang belajar IPS karena tidak mengetahui kegunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

Terdapat 85.19% siswa yang mengikuti pembelajaran IPS dengan 

perasaan senang dan terdapat 14.81% siswa yang tidak merasa senang 

mengikuti pembelajaran IPS. 

Terdapat 81.48% siswa yang bersemangat belajar IPS karena guru 

mengajar dengan menyenangkan dan terdapat 18.52% siswa yang tidak 

bersemangat belajar IPS karena guru mengajar dengan menyenangkan 
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Terdapat 85.19% siswa yang ketika guru sedang menjelaskan materi 

tidak mencatat dan terdapat 14.81% siswa yang ketika guru sedang 

menjelaskan mencatat materi. 

Terdapat 81.48% siswa yang memperhatikan guru saat sedang 

menjelaskan materi dan terdapat 18.52% siswa yang tidak memperhatikan 

guru saat sedang menjelaskan materi 

Terdapat 70.37% siswa yang kurang aktif ketika diskusi kelompok 

dan terdapat 29.63% siswa yang aktif ketika diskusi kelompok 

Terdapat 85.19% siswa yang berdiskusi dengan teman kelompok 

terkait materi dan terdapat 14.81% siswa yang tidak berdiskusi dengan 

teman kelompok terkait materi 

Terdapat 74.07% siswa yang berbicara dengan teman ketika guru 

sedang menjelaskan materi dan terdapat 25.93% siswa yang tidak 

berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan materi 

Terdapat 81.48% siswa yang setuju tugas yang diberikan guru 

membuat saya semakin tertarik dengan IPS dan terdapat 18.52% siswa 

yang tidak setuju tugas yang diberikan guru membuat siswa semakin 

tertarik dengan IPS 

Terdapat 81.48% siswa yang senang mencoba mengerjakan soal 

IPS secara mandiri dan terdapat 18.52% siswa yang tidak senang 

mencoba mengerjakan soal IPS secara mandiri 

Terdapat 77.78% siswa yang apabila mengalami kesulitan dalam 

memahami materi, siswa bertanya kepada guru dan terdapat 22.22% 
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siswa yang tidak bertanya kepada guru apabila mengalami kesulitan 

dalam memahami materi  

Terdapat 85.19% siswa yang mengikuti pelajaran IPS dengan rutin 

dan terdapat 14.81% siswa yang tidak mengikuti pelajaran IPS dengan 

rutin 

Terdapat 77.78% siswa yang sudah belajar IPS pada malam hari 

sebelum pelajaran esok hari dan terdapat 22.22% siswa yang tidak belajar 

IPS pada malam hari sebelum pelajaran esok hari 

Terdapat 81.48% siswa yang tanpa ada yang menyuruh, belajar IPS 

sendiri di rumah dan terdapat 18.52% siswa yang tidak belajar IPS sendiri 

dirumah tanpa ada yang menyuruh 

Terdapat 92.59% siswa yang lebih menyenangkan bermain daripada 

mengikuti pelajaran IPS dan terdapat 7.41% siswa yang tidak setuju 

bermain lebih menyenangkan daripada mengikuti pelajaran. 

Terdapat 74.07% siswa yang setiap hari guru selalu bertanya 

pelajaran IPS yang sudah diajarkan sebelumnya dan terdapat 25.93% 

siswa yang tidak ditanyakan pelajaran IPS yang sudah diajarkan 

sebelumnya  

Terdapat 92.59% siswa yang saat pelajaran IPS suasana kelas jadi 

tenang dan terdapat 7.41% siswa yang saat pelajaran IPS suasana kelas 

jadi tidak tenang 
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Terdapat 85.19% siswa yang berbicara dengan teman ketika guru 

sedang menjelaskan materi dan terdapat 14.81% siswa yang tidak 

berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan materi 

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa persentase 

karakter kerja sama IPS siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

perlakuan lebih berpengaruh dibandingkan hasil analisis karakter kerja 

sama IPS siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan. 

persentase minat belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

setelah perlakuan lebih berpengaruh dibandingkan hasil analisis minat 

belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa  Model PembelajaranValue Clarification 

Technique (VCT) berpengaruh terhadap karakter kerja sama IPS siswa 

dan minat belajar IPS. 

3) Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) Berbantuan Media Audio Visual Terhadap karakter Kerja 

Sama dan Minat Belajar IPS Siswa 

(a) Uji normalitas data 

Tabel 20.Uji Normalitas data sebelum perlakuan  
Tests of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df 

Karakter Kerja 

sama 

Pretest_Eksperimen .148 27 .150 .944 27 

Pretest_Kontrol .173 27 .108 .949 27 

Minat Belajar 
Pretest_Eksperimen .126 27 .123 .957 27 

Pretest_Kontrol .125 27 .163 .964 27 
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Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat ditunjukkan 

bahwa nilai sig. yang diperoleh pada karakter kerja sama kelas 

eksperimen sebelum perlakuan sebesar 0.150, nilai sig. yang diperoleh 

pada karakter kerja sama kelas kontrol sebelum perlakuan sebesar 0.208, 

nilai sig. yang diperoleh pada minat belajar kelas eksperimen sebelum 

perlakuan sebesar 0.323, nilai sig. yang diperoleh pada minat belajar 

kelas kontrol sebelum perlakuan sebesar 0.463  untuk statistik 

Kolmogorov-Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 

0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai karakter kerja sama dan 

minat belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan 

terdistribusi normal.  selain itu, pada gambar Normal Q-Q Plot of Karakter 

Kerja sama dan Minat Belajar sebelum perlakuan, dapat ditunjukkan dari 

titik-titik yang mewakili data motivasi belajar tidak berkumpul (berjauhan) 

pada garis normal linier. 

    Tabel 21. Uji Normalitas data setelah perlakuan 
Tests of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df 

Karakter Kerja sama 
Posttest_Eksperimen .148 27 .153 .958 27 

Posttest_Kontrol .181 27 .164 .929 27 

Minat Belajar 
Posttest_Eksperimen .203 27 .192 .915 27 

Posttest_Kontrol .197 27 .172 .913 27 

 
Berdasarkan hasil keluaran program SPSS di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh pada karakter kerja sama 

kelas eksperimen setelah perlakuan sebesar 0.153, nilai sig. yang 
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diperoleh pada karakter kerja sama kelas kontrol setelah perlakuan 

sebesar 0.164, nilai sig. yang diperoleh pada minat belajar kelas 

eksperimen setelah perlakuan sebesar 0.192, nilai sig. yang diperoleh 

pada minat belajar kelas kontrol setelah perlakuan sebesar 0.172 untuk 

statistik Kolmogorov-Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 

0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai karakter kerja sama dan 

minat belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan 

terdistribusi normal.  selain itu, pada gambar Normal Q-Q Plot of Karakter 

Kerja sama dan Minat Belajar setelah perlakuan, dapat ditunjukkan dari 

titik-titik yang mewakili data motivasi belajar tidak berkumpul (berjauhan) 

pada garis normal linier. 

(b) Uji homogenitas varian 

Adapun hasil analisis uji homogenitas varian karakter kerja sama 

(Kelas Eksperimen) dan minat belajar (Kelas Eksperimen) dan hasil 

analisis uji homogenitas varian karakter kerja sama (Kelas Kontrol) dan 

minat belajar (Kelas Kontrol) sebelum dan setelah perlakuan  

 Tabel 22. Uji Homogenitas varian karakter kerja sama dan minat            
        belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

Karakter Kerja 

sama 

Based on Mean 3.654 3 104 .115 

Based on Median 3.206 3 104 .126 

Based on Median and with adjusted df 3.206 3 97.472 .127 

Based on trimmed mean 3.672 3 104 .115 

Minat Belajar Based on Mean 5.542 3 104 .101 
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Based on Median 3.660 3 104 .115 

Based on Median and with adjusted df 3.660 3 91.727 .115 

Based on trimmed mean 5.323 3 104 .102 

 
Berdasarkan Uji Homogenitas pada tabel di atas, nilai signifikansi ini 

lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data karakter 

kerja sama dan minat belajar pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

sebelum dan setelah perlakuan untuk siswa berasal dari populasi yang 

homogen 

(c) Uji Manova 

Berikut merupakan tabel hasil uji Manova dari beberapa statistik uji 

yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam perbedaan antar 

kelompok, yaitu Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace, dan Roy’s 

Largest Root. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada outpun multivarian tests 

dari hasil analisis MANOVA (GLM Multivatiat). Dalam penelitian ini 

digunakan tingkat signifikan 0,05 (α=5%). Tabel tersebut yang dimaksud 

yaitu : 

Tabel 23. Between-Subjects Factors 
 Value Label N 

Model Pembelajaran  

1 Pretes_Eksperimen 27 
2 Posttest_Eksperimen 27 
3 Pretest_Kontrol 27 
4 Posttest_Kontrol 27 

 
Tabel 24. Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept 

Pillai's Trace .998 22370.523b 2.000 103.000 .000 

Wilks' Lambda .002 22370.523b 2.000 103.000 .000 

Hotelling's Trace 434.379 22370.523b 2.000 103.000 .000 

Roy's Largest Root 434.379 22370.523b 2.000 103.000 .000 

Model 
Pillai's Trace .678 17.792 6.000 208.000 .000 

Wilks' Lambda .326 25.766b 6.000 206.000 .000 
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Hotelling's Trace 2.050 34.847 6.000 204.000 .000 

Roy's Largest Root 2.043 70.819c 3.000 104.000 .000 

 
Tabel 25. Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum of Squares Df Mean Square F 

Corrected Model 
Karakter Kerjasama 3311.954a 3 1103.985 64.401 

Minat Belajar 2913.667b 3 971.222 36.238 

Intercept 
Karakter Kerjasama 673238.231 1 673238.231 39273.163 

Minat Belajar 694083.000 1 694083.000 25897.381 

Model 
Karakter Kerjasama 3311.954 3 1103.985 64.401 

Minat Belajar 2913.667 3 971.222 36.238 

Error 
Karakter Kerjasama 1782.815 104 17.142  

Minat Belajar 2787.333 104 26.801  

Total 
Karakter Kerjasama 678333.000 108   

Minat Belajar 699784.000 108   

Corrected  Total 
Karakter Kerjasama 5094.769 107   

Minat Belajar 5701.000 107   
 
 
Source Dependent Variable Sig. 

Corrected Model 
Karakter Kerjasama .000a 

Minat Belajar .000b 

Intercept 
Karakter Kerjasama .000 

Minat Belajar .000 

Model 
Karakter Kerjasama .000 

Minat Belajar .000 

Error 
Karakter Kerjasama  

Minat Belajar  

Total 
Karakter Kerjasama  

Minat Belajar  

Corrected Total 
Karakter Kerjasama  

Minat Belajar  
 

Berdasarkan hasil uji Manova dengan uji statistik menggunakan 

aplikasi SPSS tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan 

pada karakter kerjasama siswa siswa sebesar 0.00 dengan nilai signifikan 

<0.05. hal ini menunjukkan bahwa nilai F pada variabel terikat karakter 
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kerja sama siswa memiliki nilai yang signifikan. Sedangkan nilai signifikan 

pada minat belajar siswa sebesar 0.00 dengan nilai signifikan <0.05.  hal 

ini menunjukkan bahwa nilai F pada variabel terikat minat belajar siswa 

memiliki nilai yang signifikan. 

Dari hasil perhitungan Uji Manova menggunakan SPSS versi 21 

(dapat dilihat pada lampiran) menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 

0.00 <0.05. artinya dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh karakter kerja 

sama dan minat belajar IPS siswa antara kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen 

(d) Uji Hipotesis 

Adapun hasil output uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi 

SPSS pengunggaan model pembelajaran VCT berbantuan audio visual 

terhadap karakter kerjasama dan minat belajar IPS siswa yaitu : 

Tabel 27. Group Statistics 
 Model Pembelajaran N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Karakter 

Kerjasama 

Pretes_Eksperimen 27 75.52 3.926 .756 

Posttest_EKsperimen 27 86.85 3.183 .613 

Minat Belajar 
Pretes_Eksperimen 27 76.33 4.506 .867 

Posttest_EKsperimen 27 87.67 3.475 .669 

 
Tabel 28. Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality 

of Variances 
t-test for Equality of 

Means 
F Sig. t df 

Karakter 
Kerjasama 

Equal variances assumed 4.154 .047 -11.652 52 

Equal variances not assumed   -11.652 49.868 

Minat 
Belajar 

Equal variances assumed 1.425 .238 -10.348 52 

Equal variances not assumed   -10.348 48.845 
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 Tabel 29. Independent Samples Test 
 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-

tailed) 

Mean Difference Std. Error 

Difference 

Karakter 

Kerjasama 

Equal variances assumed .000 -11.333 .973 

Equal variances not assumed .000 -11.333 .973 

Minat Belajar 
Equal variances assumed .000 -11.333 1.095 

Equal variances not assumed .000 -11.333 1.095 

 
Tabel 30. Independent Samples Test 
 t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

Karakter 
Kerjasama 

Equal variances assumed -13.285 -9.382 
Equal variances not assumed -13.287 -9.380 

Minat Belajar 
Equal variances assumed -13.531 -9.136 
Equal variances not assumed -13.534 -9.132 

 
Berdasarkan output (Multivariate Testsa) pada karakter kerja sama 

dan minat belajar (sebelum dan setelah perlakuan)  diperoleh nilai sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh Model Pembelajaran VCT berbantuan audio visual terhadap 

karakter kerja sama dan minat belajar siswa sebelum dan setelah 

pemberian perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen seperti 

yang disajikan pada perhitungan ringkasan uji hipotesis menggunakan 

aplikasi SPSS diatas. 

Sesuai dengan hipotesis penelitian yaitu “Terdapat Pengaruh 

Signifikan penerapan Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) Berbantuan Media Audio Visual terhadap Karakter Kerja Sama dan 

Minat Belajar IPS Siswa Kelas V Sekolah Dasar Gugus IV Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”. Maka teknik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis tersebut adalah statistik inferensial dengan 
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menggunakan uji Manova. Dimana hasil dari statistik inferensial ini 

menunjukkan bahwa nilai P (sig2. Tailed) adalah 0.000 < 0.05 ini berarti 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima atau yakni Pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT) Berbantuan Media Audio Visual 

berpengaruh terhadap Karakter Kerja Sama dan Minat Belajar IPS Siswa 

Kelas V Sekolah Dasar Gugus IV Kecamatan Polongbangkeng Utara 

Kabupaten Takalar. 

B. Pembahasan   

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Model Pembelajaran 

Value Clarification Technique (VCT) Berbantuan Media Audio Visual 

terhadap Karakter Kerja Sama dan Minat Belajar IPS Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar Gugus IV Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 

Takalar. 

Proses pembelajaran yang berlangsung di SDN No. 39 Centre 

Palleko dan di SDN No. 167 Inpres Malewang menggunakan  model 

pembelajaran yang sepenuhnya diperankan oleh guru, sedangkan siswa 

di sekolah tersebut cenderung hanya menerima materi dari seorang guru. 

Saat pembelajaran akan segera dilaksanakan, terlebih dahulu  guru 

memulai dengan menyiapkan siswa yang dipimpin oleh ketua kelas. 

Kemudian setelah selesai guru memberikan apersepsi dengan 

mengingatkan siswa mengenai materi sebelumnya apakah masih ada 

yang mengingatnya.Setelah apersepsi selesai dibahas, guru mulai 

menyiapkan materi baru dengan harapan sebelumnya siswa-siswa sudah 
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membaca materi tersebut dengan tujuan agar guru lebih mudah untuk 

menjelaskan, dan pembelajaran berpusat pada guru. 

Teknik mengklarifikasi nilai (Value Clarification Technique) atau 

sering disingkat VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk 

membantu siswa dalam mencapai dan menentukan suatu nilai yang 

dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses 

menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Model 

Pembelajaran VCT adalah merupakan teknik pendidikan nilai di mana 

peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, membantu 

siswa dalam mencari dan memutuskan mengambil sikap sendiri mengenai 

nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Pada dasarnya bersifat 

induktif, berangkat dari pengalaman-pengalaman kelompok menuju ide-

ide yang umum tentang pengetahuan dan kesadaran diri. 

Persentase karakter kerja sama dan minat belajar dengan penerapan 

model pembelajaran VCT terhadap karakter kerja sama dan minat belajar 

IPS siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah perlakuan lebih 

berpengaruh dibandingkan hasil analisis karakter kerja sama IPS siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan. Persentase minat 

belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah perlakuan lebih 

berpengaruh dibandingkan hasil analisis minat belajar kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sebelum perlakuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa  

Model PembelajaranValue Clarification Technique (VCT) berpengaruh 

terhadap karakter kerja sama dan minat belajar IPS siswa. 
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Berdasarkan hasil keluaran program SPSS pada Uji Normalitas data 

pada karakter kerja sama dan minat belajar, dapat ditunjukkan bahwa nilai 

sig. yang diperoleh pada karakter kerja sama kelas eksperimen sebelum 

perlakuan sebesar 0.150, nilai sig. yang diperoleh pada karakter kerja 

sama kelas kontrol sebelum perlakuan sebesar 0.208, nilai sig. yang 

diperoleh pada minat belajar kelas eksperimen sebelum perlakuan 

sebesar 0.323, nilai sig. yang diperoleh pada minat belajar kelas kontrol 

sebelum perlakuan sebesar 0.463  untuk statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh 

lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 0.05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai karakter kerja sama dan minat belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan terdistribusi normal.  

selain itu, pada gambar Normal Q-Q Plot of Karakter Kerja sama dan 

Minat Belajar sebelum perlakuan, dapat ditunjukkan dari titik-titik yang 

mewakili data motivasi belajar tidak berkumpul (berjauhan) pada garis 

normal linier. Sedangkan hasil keluaran program SPSS Uji Normalitas 

data pada karakter kerja sama dan minat belajar setelah perlakuan, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh pada karakter kerja sama 

kelas eksperimen setelah perlakuan sebesar 0.153, nilai sig. yang 

diperoleh pada karakter kerja sama kelas kontrol setelah perlakuan 

sebesar 0.164, nilai sig. yang diperoleh pada minat belajar kelas 

eksperimen setelah perlakuan sebesar 0.192, nilai sig. yang diperoleh 

pada minat belajar kelas kontrol setelah perlakuan sebesar 0.172 untuk 
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statistik Kolmogorov-Smirnov. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikan α = 0.05 (sig. > 

0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai karakter kerja sama dan 

minat belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan 

terdistribusi normal.  selain itu, pada gambar Normal Q-Q Plot of Karakter 

Kerja sama dan Minat Belajar setelah perlakuan, dapat ditunjukkan dari 

titik-titik yang mewakili data motivasi belajar tidak berkumpul (berjauhan) 

pada garis normal linier. 

Uji Homogenitas pada karakter kerja sama dan minat belajar siswa 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan setelah perlakuan, 

nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data karakter kerja sama dan minat belajar pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen sebelum dan setelah perlakuan untuk siswa berasal dari 

populasi yang homogen. 

Pada pengujian hipotesis, hasil output (Multivariate Testsa) pada 

karakter kerja sama dan minat belajar (sebelum dan setelah perlakuan)  

diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh Model Pembelajaran VCT terhadap 

karakter kerja sama dan minat belajar siswa sebelum dan setelah 

pemberian perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh pada penggunaan model 

pembelajaran VCT terhadap karakter kerja sama dan minat belajar yaitu : 
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1. Penerapan model pembelajaran VCT terhadap karakter kerja sama 

IPS siswa 

Dari hasil analisis data, penggunaan model pembelajaran VCT  

berpengaruh terhadap karakter kerja sama IPS siswa karna melalui 

strategi permbelajaran tersebut, pengaruh sebelum diberikan perlakuan 

dan setelah diberikan perlakuan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sangat berpengaruh terhadap karakter kerja samanya. Dilihat 

dari hasil perhitungan melalui aplikasi SPSS versi 21, nilai rata-rata 

karakter kerja sama untuk kelas eksperimen sebelum perlakuan yaitu 

75.00, sedangkan nilai rata-rata karakter kerja sama untuk kelas 

eksperimen setelah perlakuan yaitu 87.00. nilai rata-rata karakter kerja 

sama untuk kelas kontrol sebelum perlakuan yaitu 72.00, sedangkan nilai 

rata-rata karakter kerja sama untuk kelas kontrol setelah perlakuan yaitu 

81.00. Jadi pembelajaran lebih berhasil/berpengaruh melalui model 

pembelajaran VCT dibandingkan dengan pembelajaran tanpa penerapan 

strategi pembelajaran. Hal ini merupakan model pembelajaran paling 

mudah diterapkan oleh seorang guru karna karakter kerja sama siswa 

lebih aktif dengan adanya model pembelajaran tersebut. 

2. Penerapan model pembelajaran VCT terhadap minat belajar siswa 

Dari hasil analisis data, penggunaan model pembelajaran VCT  

berpengaruh terhadap minat belajar siswa karna melalui strategi 

permbelajaran tersebut, penggunaan model pembelajaran VCT sebelum 

diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan antara kelas kontrol 



133 
 

dan kelas eksperimen sangat berpengaruh terhadap karakter kerja 

samanya. Dilihat dari hasil perhitungan melalui aplikasi SPSS versi 21, 

nilai rata-rata minat belajar siswa untuk kelas eksperimen sebelum 

perlakuan yaitu 76.00, sedangkan nilai rata-rata minat belajar siswa untuk 

kelas eksperimen setelah perlakuan yaitu 88.00. nilai rata-rata minat 

belajar untuk kelas kontrol sebelum perlakuan yaitu 74.00, sedangkan nilai 

rata-rata minat belajar untuk kelas kontrol setelah perlakuan yaitu 82.00. 

Jadi pembelajaran lebih berhasil/berpengaruh melalui model 

pembelajaran VCT dibandingkan dengan pembelajaran tanpa penerapan 

strategi pembelajaran. Hal ini merupakan model pembelajaran paling 

mudah diterapkan oleh seorang guru karna minat belajar siswa lebih aktif 

dengan adanya model pembelajaran tersebut. 

3. Penerapan model pembelajaran VCT terhadap karakter kerja sama 

dan minat belajar siswa 

Dari hasil analisis pada penerapan model pembelajaran VCT 

terhadap karakter kerja sama dan minat belajar siswa dapat disimpulkan 

bahwa nilai karakter kerja sama diperoleh nilai rata-rata karakter kerja 

sama untuk kelas eksperimen sebelum perlakuan yaitu 75.00, nilai rata-

rata karakter kerja sama untuk kelas eksperimen setelah perlakuan yaitu 

87.00. nilai rata-rata karakter kerja sama untuk kelas kontrol sebelum 

perlakuan yaitu 72.00, nilai rata-rata karakter kerja sama untuk kelas 

kontrol setelah perlakuan yaitu 81.00. sedangkan pada penerapan model 

pembelajaran VCT terhadap minat belajar siswa diperoleh dengan nilai 
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rata-rata nilai rata-rata minat belajar siswa pada kelas eksperimen 

sebelum perlakuan yaitu 76.00, nilai rata-rata minat belajar siswa untuk 

kelas eksperimen setelah perlakuan yaitu 88.00. nilai rata-rata minat 

belajar untuk kelas kontrol sebelum perlakuan yaitu 74.00, nilai rata-rata 

minat belajar untuk kelas kontrol setelah perlakuan yaitu 82.00 

Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran VCT berbantuan audio visual 

berpengaruh terhadap karakter kerja sama dan minat belajar siswa kelas 

V sekolah dasar gugus IV Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 

Takalar.  

Berdasarkan output (Multivariate Testsa) pada karakter kerja sama 

dan minat belajar (sebelum dan setelah perlakuan)  diperoleh nilai sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh Model Pembelajaran VCT berbantuan audio visual terhadap 

karakter kerja sama dan minat belajar siswa sebelum dan setelah 

pemberian perlakuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen seperti 

yang disajikan pada perhitungan ringkasan uji hipotesis menggunakan 

aplikasi SPSS diatas. 

Sesuai dengan hipotesis penelitian yaitu “Terdapat Pengaruh 

Signifikan penerapan Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) Berbantuan Media Audio Visual terhadap Karakter Kerja Sama dan 

Minat Belajar IPS Siswa Kelas V Sekolah Dasar Gugus IV Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”. Maka teknik yang digunakan 
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untuk menguji hipotesis tersebut adalah statistik inferensial dengan 

menggunakan uji Manova. Dimana hasil dari statistik inferensial ini 

menunjukkan bahwa nilai P (sig2. Tailed) adalah 0.000 < 0.05 ini berarti 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima atau yakni Pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT) Berbantuan Media Audio Visual 

berpengaruh terhadap Karakter Kerja Sama dan Minat Belajar IPS Siswa 

Kelas V Sekolah Dasar Gugus IV Kecamatan Polongbangkeng Utara 

Kabupaten Takalar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Penelitian oleh Rian Nurizka, Akhwani,(2021) Mengemukakan bahwa VCT 

merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan nilai. VCT dapat dipadukan dengan media video untuk 

menyampaikan stimulus cerita. Model pembelajaran VCT dapat digunakan 

guru untuk memberikan pengaruh pada karakter kerja sama dan minat 

belajar siswa sekolah dasar 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di Kelas V SDN No. 39 Centre Palleko 

dan SDN No. 167 Inpres Malewang yang  mengkaji tentang penggunaan 

model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) Berbantuan 

Audio Visual terhadap Karakter Kerja Sama dan Minat Belajar IPS Siswa 

Kelas V Sekolah Dasar Gugus IV Kecamatan Polongbangkeng Utara 

Kabupaten Takalar 

1. Karakter kerja sama IPS siswa kelas V SDN No. 39 Centre Palleko dan 

SDN No. 167 Inpres Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara 

Kabupaten Takalar dengan penerapan model pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT) Berbantuan Audio Visual dapat 

memberikan pengaruh dari rata-rata karakter kerja sama untuk kelas 

eksperimen sebelum perlakuan yaitu 75.00 dan nilai rata-rata karakter 

kerja sama untuk kelas eksperimen setelah perlakuan yaitu 87.00 

sedangkan nilai rata-rata karakter kerja sama untuk kelas kontrol 

sebelum perlakuan yaitu 72.00 dan nilai rata-rata karakter kerja sama 

untuk kelas kontrol setelah perlakuan yaitu 81.00.  

2. Minat belajar IPS siswa kelas V SDN No. 39 Centre Palleko dan SDN 

No. 167 Inpres Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara 

Kabupaten Takalar dengan penerapan model pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT) Berbantuan Audio Visual dapat 
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memberikan pengaruh dari nilai rata-rata minat belajar siswa pada 

kelas eksperimen sebelum perlakuan yaitu 76.00 dan nilai rata-rata 

minat belajar siswa untuk kelas eksperimen setelah perlakuan yaitu 

88.00. sedangkan nilai rata-rata minat belajar untuk kelas kontrol 

sebelum perlakuan yaitu 74.00 dan nilai rata-rata minat belajar untuk 

kelas kontrol setelah perlakuan yaitu 82.00 

3. Hasil analisis statistik menunjukkan terdapat pengaruh model 

pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) Berbantuan  Audio 

Visual terhadap karakter kerja sama  dan minat belajar IPS di kelas V 

SDN No. 39 Centre Palleko dan SDN No. 167 Inpres Malewang 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar secara 

simultan Perbedaan signifikan pada karakter kerja sama. Model 

pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) Berbantuan  Audio 

Visual memberi pengaruh yang lebih signifikan terhadap karakter kerja 

sama. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Dalam mengajarkan materi pelajaran, yang harus diperhatikan oleh 

seorang guru adalah bagaimana memilih suatu model dalam 

pembelajaran. karena dengan pemilihan model pembelajaran yang 

tepat dapat mempengaruhi karakter kerja sama dan minat belajar 

siswa. 
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2. Dari hasil penelitian yang diperoleh, Penerapan model pembelajaran 

Value Clarification Technique (VCT) Berbantuan Media Audio Visual 

sebaiknya dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran di Kelas V 

SDN No. 39 Centre Palleko dan SDN No. 167 Inpres Malewang 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar karena dapat 

mempengaruhi karakter kerja sama dan minat belajar IPS siswa. 

3. Diharapkan pada pihak sekolah agar memaksimalkan sarana dan 

prasarana dalam proses pembelajaran disekolah, karena pada 

dasarnya karakter kerja sama dan minat belajar siswa sangat di 

dukung oleh  sarana dan prasarana yang ada disekolah seperti media 

Audio Visual. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN No. 39 Centre Palleko 

Kelas / Semester : 5 /1 

Tema   : Makanan Sehat (Tema 3) 

Sub Tema  : Mengolah Makanan (Sub Tema 1)  

Muatan Mapel : IPS 

Pembelajaran ke : 1 

Alokasi waktu : 3 JP 

 

A. KOMPETENSI INTI 

5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
6. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

8. Menyajikan pengetahuan faktual 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 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
 
Muatan IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.2 Menganalisis bentuk-bentuk 
interaksi manusia dengan 
lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia 

3.2.1 Menjelaskan bentuk-bentuk 
interaksi  manusia dengan 
lingkungan melalui 
Video/Gambar/Audio 



147 
 

4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya 
dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

4.2.1 Membuat laporan tentang 
interaksi manusia dan 
lingkungan.  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca teks bacaan digital, siswa mampu mengamati 
keragaman yang ada di lingkungan           sekitar 

2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu 
melaksanakan kegiatan kebudayaan dan membuat gambar yang 
menjelaskan keragaman. 

3. Setelah membuat cerita bergambar, siswa dapat menjelaskan 
bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. 

4. Setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membuat 
laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan. 

5. Dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu menjelaskan 
unsur-unsur iklan media cetak. 

6. Setelah berdikusi, siswa mampu Mempresentasikan informasi 
yang didapat dari media cetak 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) 
1. Religius 

2. Nasionalisme 

3. Kejujuran 

4. Kedisiplinan 

5. Gotong Royong 
E. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan 

dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat Indonesia  dengan materi “Semangat 

kekeluargaan” 

F. MODEL, DAN METODE 

Model : Model Pembelajaran VCT 
Metode : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan 
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 Ceramah 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media   :  LCD Proyektor, Laptop, Video  

   Sumber belajar : Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 5 dan Buku 

Siswa Tema 3 Kelas 5 , Video Pembelajaran 

H. LANGKAH–LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokas

i 
Waktu 

Pendahulua
n 

1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis 
siswa untuk mengikuti pembelajaran denbgan 
berdo’a, mengecek kehadiran, dan kerapian 
kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar 

2. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi 
lagu nasional bermain atau bentuk lain sesuai 
dengan kondisi kelas. 

3. Guru melakukan apersepsi melalui tanya 
jawab dan mengaitkan materi yang akan 
dipelajari melalui pengalaman yang dialami 
oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai  

5. Guru menyampaikan manfaat pembelajaran 
6. Guru menjelaskan materi pokok dan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh 
siswa 

15 
menit 

Kegiatan inti 1. Guru menampilkan video pembelajaran 
semangat kekeluargaan  
https://www.youtube.com/watch?v=QXSkIK7
YmTM 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait video yang ditampilkan 
oleh guru 

3. Guru menyajikan Kembali video 
pembelajaran 
https://www.youtube.com/watch?v=QXSkIK7
YmTM 
untuk di diskusikan oleh setiap kelompok 

4. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok mendiskusikan hasil 
pengamatannya berdasarkan video yang 
ditampilkan. 

65 
menit 

https://www.youtube.com/watch?v=QXSkIK7YmTM
https://www.youtube.com/watch?v=QXSkIK7YmTM
https://www.youtube.com/watch?v=QXSkIK7YmTM
https://www.youtube.com/watch?v=QXSkIK7YmTM
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5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya 

6. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk bertanya ke kelompok 
yang lain 

7. Guru membimbing dan mengarahkan diskusi 
jika terdapat perbedaan pendapat yang 
diberikan 

8. Guru meminta perwakilan setiap kelompok 
untuk  menarik kesimpulan dari hasil diskusi 
kelas. 

9. Guru memberi kuis secara individual 
 

Penutup 1. Guru membimbing masing-masing siswa 
untuk menyimpulkan materi pembelajaran 

2. Guru melakukan refleksi dengan cara tanya 
jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa 
manfaatnya, dan apa perubahan sikap yang 
perlu dilakukan. 

3. Guru meminta satu siswa untuk membaca 
kesimpulan yang telah dibuat 

4. Guru memberikan tes berupa tes tertulis. 
5. Guru menjelaskan kegiatan pertemuan 

berikutnya dan memberikan tugas 
6. menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari 

ini. 

25 
menit 

I. PENILAIAN  

 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan 

oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Tekhnik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN No. 39 Centre Palleko 

Kelas / Semester : 5 /1 

Tema   : Makanan Sehat (Tema 3) 

Sub Tema  : Mengolah Makanan (Sub Tema 1)  

Muatan Mapel : IPS 

Pembelajaran ke : 3 

Alokasi waktu : 3 JP 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 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 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
 
Muatan IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.2 Menganalisis bentuk-bentuk 
interaksi manusia dengan 
lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia 

3.2.1 Menjelaskan bentuk-bentuk 
interaksi  manusia dengan 
lingkungan melalui 
Video/Gambar/Audio 

4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya 

4.2.1 Membuat laporan tentang 
interaksi manusia dan 
lingkungan.  
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dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca teks bacaan digital, siswa mampu mengamati 
keragaman yang ada di lingkungan           sekitar 

2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu 
melaksanakan kegiatan kebudayaan dan membuat gambar yang 
menjelaskan keragaman. 

3. Setelah membuat cerita bergambar, siswa dapat menjelaskan 
bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. 

4. Setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membuat 
laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan. 

5. Dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu menjelaskan 
unsur-unsur iklan media cetak. 

6. Setelah berdikusi, siswa mampu Mempresentasikan informasi 
yang didapat dari media cetak 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) 
1. Religius 

2. Nasionalisme 

3. Kejujuran 

4. Kedisiplinan 

5. Gotong Royong 
E. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan 

dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat Indonesia  dengan materi “Tolong-Menolong” 

F. MODEL, DAN METODE 

Model : Model Pembelajaran VCT 
Metode : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan     

   Ceramah 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media   :  LCD Proyektor, Laptop, Video  

   Sumber belajar : Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 5 dan Buku  

Siswa Tema 3 Kelas 5  
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H. LANGKAH–LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis 
siswa untuk mengikuti pembelajaran 
denbgan berdo’a, mengecek kehadiran, dan 
kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan 
sumber belajar 

2. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi 
lagu nasional bermain atau bentuk lain 
sesuai dengan kondisi kelas. 

3. Guru melakukan apersepsi melalui tanya 
jawab dan mengaitkan materi yang akan 
dipelajari melalui pengalaman yang dialami 
oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai  

5. Guru menyampaikan manfaat pembelajaran 
6. Guru menjelaskan materi pokok dan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
oleh siswa 

15 
menit 

Kegiatan inti 1. Guru menampilkan video pembelajaran 
tolong menolong  
https://youtu.be/yZWi1Dyw3kE Guru 
memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait video yang 
ditampilkan oleh guru  

2. Guru menyajikan Kembali video 
pembelajaran 
https://youtu.be/yZWi1Dyw3kE untuk di 
diskusikan oleh setiap kelompok  

3. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok mendiskusikan hasil 
pengamatannya berdasarka video yang 
ditampil.  

4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya  

5. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk bertanya ke 
kelompok yang lain  

6. Guru membimbing dan mengarahkan 
diskusi jika terdapat perbedaan pendapat 
pertanyaan yang diberikan 

7. Guru meminta perwakilan setiap kelompok 
untuk  menarik kesimpulan dari hasil diskusi 

65 
menit 

https://youtu.be/yZWi1Dyw3kE
https://youtu.be/yZWi1Dyw3kE
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kelas.  
8. Guru memberi kuis secara individual  

Penutup 1. Guru membimbing masing-masing siswa 
untuk menyimpulkan materi pembelajaran 

2. Guru melakukan refleksi dengan cara tanya 
jawab tentang apa yang sudah dipelajari, 
apa manfaatnya, dan apa perubahan sikap 
yang perlu dilakukan. 

3. Guru meminta satu siswa untuk membaca 
kesimpulan yang telah dibuat 

4. Guru memberikan tes berupa tes tertulis. 
5. Guru menjelaskan kegiatan pertemuan 

berikutnya dan memberikan tugas 
6. menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari 

ini. 

25 
menit 

I. PENILAIAN  

 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan 

oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Tekhnik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN No. 39 Centre Palleko 

Kelas / Semester : 5 /1 

Tema   : Makanan Sehat (Tema 3) 

Sub Tema  : Mengolah Makanan (Sub Tema 1)  

Muatan Mapel : IPS 

Pembelajaran ke : 2 

Alokasi waktu : 3 (JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 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 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
 
Muatan IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.2 Menganalisis bentuk-bentuk 
interaksi manusia dengan 
lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia 

3.2.1 Menjelaskan bentuk-bentuk 
interaksi  manusia dengan 
lingkungan melalui 
Video/Gambar/Audio 

4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya 

4.2.1 Membuat laporan tentang 
interaksi manusia dan 
lingkungan.  
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dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca teks bacaan digital, siswa mampu mengamati 
keragaman yang ada di lingkungan           sekitar 

2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu 
melaksanakan kegiatan kebudayaan dan membuat gambar yang 
menjelaskan keragaman. 

3. Setelah membuat cerita bergambar, siswa dapat menjelaskan 
bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. 

4. Setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membuat 
laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan. 

5. Dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu menjelaskan 
unsur-unsur iklan media cetak. 

6. Setelah berdikusi, siswa mampu Mempresentasikan informasi 
yang didapat dari media cetak 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) 
1. Religius 

2. Nasionalisme 

3. Kejujuran 

4. Kedisiplinan 

5. Gotong Royong 
E. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan 

dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat Indonesia  dengan materi “Gotong Royong” 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Metode : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan 

 Ceramah 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media   :  LCD Proyektor, Laptop, Video 

   Sumber belajar : Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 5 dan Buku 

Siswa Tema 3  Kelas 5. 
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H. LANGKAH–LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan 
kabar, dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh 
salah seorang siswa. 

3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab 
pentingnya mengawali setiap kegiatan 
dengan doa. Selain berdoa, guru dapat 
memberikan penguatan tentang sikap 
syukur. 

4. Siswa diajak menyanyikan nasional. Guru 
memberikan penguatan tentang pentingnya 
menanamkan semangat kebangsaan. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

6. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya sikap “Gotong Royong” yang 
akan dikembangkan dalam pembelajaran.  

15 
menit 

Kegiatan inti 1. Guru menampilkan video gotong royong  
https://youtu.be/8uF2Hb3GlTw      

2. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya terkait video yang 
ditampilkan oleh guru  

3. Guru menyajikan Kembali video 
pembelajaran 
https://youtu.be/8uF2Hb3GlTw   untuk di 
diskusikan oleh setiap kelompok  

4. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok mendiskusikan hasil 
pengamatannya berdasarka video yang 
ditampil.  

5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya  

6. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk bertanya ke 
kelompok yang lain  

7. Guru membimbing dan mengarahkan 
diskusi jika terdapat perbedaan pendapat 
pertanyaan yang diberikan  

8. Guru meminta perwakilan setiap kelompok 
untuk  menarik kesimpulan dari hasil diskusi 
kelas.  

65 
Menit 

https://youtu.be/8uF2Hb3GlTw
https://youtu.be/8uF2Hb3GlTw
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9. Guru memberi kuis secara individual  
Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung: 
• Apa saja yang telah dipelajari dari 

kegiatan hari ini? 
• Apa yang akan dilakukan untuk 

menghargai perbedaan di sekitar? 
2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 
3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

aktivitas pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya. 

4. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin 
salah seorang siswa. 

25 
Menit 

 

I. PENILAIAN  

 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan 

oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Tekhnik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis. 

 

 

 

 
Mengetahui, 
Kepala SDN No. 39 Centre Palleko 
 
 

 
ISKANDAR MUDA, S.Pd. 
Pangkat : Penata Tk. I 
NIP. 19840417 200903 1 005 

 
 

 
Takalar,        Mei 2022 
Peneliti 
 
 

 
HASRULLAH 
NIM.105061101120 

 

 

 

 

Refleksi Guru :  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN No. 39 Centre Palleko 

Kelas / Semester : 5 /1 

Tema   : Makanan Sehat (Tema 3) 

Sub Tema  : Mengolah Makanan (Sub Tema 1)  

Muatan Mapel : IPS 

Pembelajaran ke : 4 

Alokasi waktu : 3 (JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 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 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
 
Muatan IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.2 Menganalisis bentuk-bentuk 
interaksi manusia dengan 
lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia 

3.2.1 Menjelaskan bentuk-bentuk 
interaksi  manusia dengan 
lingkungan melalui 
Video/Gambar/Audio 

4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya 

4.2.1 Membuat laporan tentang 
interaksi manusia dan 
lingkungan.  
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dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca teks bacaan digital, siswa mampu mengamati 
keragaman yang ada di lingkungan           sekitar 

2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu 
melaksanakan kegiatan kebudayaan dan membuat gambar yang 
menjelaskan keragaman. 

3. Setelah membuat cerita bergambar, siswa dapat menjelaskan 
bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. 

4. Setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membuat 
laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan. 

5. Dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu menjelaskan 
unsur-unsur iklan media cetak. 

6. Setelah berdikusi, siswa mampu Mempresentasikan informasi 
yang didapat dari media cetak 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) 
1. Religius 

2. Nasionalisme 

3. Kejujuran 

4. Kedisiplinan 

5. Gotong Royong 

E. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan 

dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat Indonesia  dengan materi “Interaksi Sosial” 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Metode : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan 

 Ceramah 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media   :  LCD Proyektor, Laptop, Video 

   Sumber belajar : Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 5 dan Buku 

Siswa Tema 3  Kelas 5. 
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H. LANGKAH–LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan 
kabar, dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh 
salah seorang siswa. 

3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab 
pentingnya mengawali setiap kegiatan 
dengan doa. Selain berdoa, guru dapat 
memberikan penguatan tentang sikap 
syukur. 

4. Siswa diajak menyanyikan lagu nasional. 
Guru memberikan penguatan tentang 
pentingnya menanamkan semangat 
kebangsaan. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

6. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya sikap “Interaksi sosial” yang 
akan dikembangkan dalam pembelajaran.  

15 
menit 

Kegiatan inti 1. Guru menampilkan video interaksi sosial 
https://youtu.be/58VJJM5jvBo  

2. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya terkait video yang 
ditampilkan oleh guru 

3. Guru menyajikan Kembali video 
pembelajaran https://youtu.be/58VJJM5jvBo  
untuk di diskusikan oleh setiap kelompok 

4. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok mendiskusikan hasil 
pengamatannya berdasarka video yang 
ditampil. 

5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya 

6. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk bertanya ke 
kelompok yang lain 

7. Guru membimbing dan mengarahkan 
diskusi jika terdapat perbedaan pendapat 
yang diberikan 

8. Guru meminta perwakilan setiap kelompok 
untuk  menarik kesimpulan dari hasil diskusi 
kelas. 

65 
Menit 

https://youtu.be/
https://youtu.be/
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9. Guru memberi kuis secara individual 
Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah berlangsung: 
• Apa saja yang telah dipelajari dari 

kegiatan hari ini? 
• Apa yang akan dilakukan untuk 

menghargai perbedaan di sekitar? 
2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 
3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

aktivitas pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya. 

4. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin 
salah seorang siswa. 

25 
Menit 

 

I. PENILAIAN  

 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan 

oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Tekhnik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis.  

 

 

 

 

 
Mengetahui, 
Kepala SDN No. 39 Centre Palleko 
 
 

 
ISKANDAR MUDA, S.Pd. 
Pangkat : Penata Tk. I 
NIP. 19840417 200903 1 005 

 
 

 
Takalar,        Mei 2022 
Peneliti 
 
 

 
HASRULLAH 
NIM.105061101120 

 

 

 

Refleksi Guru :  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN No. 167 Inpres Malewang 

Kelas / Semester : 5 /1 

Tema   : Makanan Sehat (Tema 3) 

Sub Tema  : Mengolah Makanan (Sub Tema 1)  

Muatan Mapel : IPS 

Pembelajaran ke : 1 

Alokasi waktu : 3 JP 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 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 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
 
Muatan IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.2 Menganalisis bentuk-bentuk 
interaksi manusia dengan 
lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia 

3.2.1 Menjelaskan bentuk-bentuk 
interaksi  manusia dengan 
lingkungan. 

4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya 

4.2.1 Membuat laporan tentang 
interaksi manusia dan 
lingkungan.  
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dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca teks bacaan digital, siswa mampu mengamati 
keragaman yang ada di lingkungan           sekitar 

2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu 
melaksanakan kegiatan kebudayaan dan membuat gambar yang 
menjelaskan keragaman. 

3. Setelah bercerita, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk 
interaksi manusia dengan  lingkungan. 

4. Setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membuat 
laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan. 

5. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan 
unsur-unsur iklan media cetak. 

6. Setelah berdikusi, siswa mampu mempresentasikan informasi 
yang didapat. 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) 
1. Religius 

2. Nasionalisme 

3. Kejujuran 

4. Kedisiplinan 

5. Gotong Royong 

 
E. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan 

dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat Indonesia  dengan materi “Semangat 

kekeluargaan” 

F. MODEL, DAN METODE 

Model : - 
Metode : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan 

 Ceramah 
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G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media   :  -  

   Sumber belajar : Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 5 dan Buku 

Siswa Tema 3 Kelas 5  

H. LANGKAH–LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis 
siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan 
berdo’a, mengecek kehadiran, dan kerapian 
kelas, kesiapan buku tulis dan sumber 
belajar 

2. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi 
lagu nasional bermain atau bentuk lain 
sesuai dengan kondisi kelas. 

3. Guru melakukan apersepsi melalui tanya 
jawab dan mengaitkan materi yang akan 
dipelajari melalui pengalaman yang dialamai 
oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai  

5. Guru menyampaikan manfaat pembelajaran 
6. Guru menjelaskan materi pokok dan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
oleh siswa 

15 
menit 

Kegiatan inti 1. Guru bercerita tentang semangat 
kekeluargaan  yang dibangun dengan 
mengambil perumpamaan dari semut 

2. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya terkait cerita yang 
disampaikan oleh guru 

3. Guru menyajikan Kembali cerita tentang 
semangat kekeluargaan  untuk di diskusikan 
oleh setiap kelompok 

4. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk berdiskusi 
berdasarkan cerita yang disampaikan. 

5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya 

6. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk bertanya ke 
kelompok yang lain 

7. Guru membimbing dan mengarahkan 

65 
menit 



166 
 

diskusi jika terdapat perbedaan pendapat 
pertanyaan yang diberikan 

8. Guru meminta perwakilan setiap kelompok 
untuk  menarik kesimpulan dari hasil diskusi 
kelas. 

9. Guru memberi kuis secara individual 
 

Penutup 1. Guru membimbing masing-masing siswa 
untuk menyimpulkan materi pembelajaran 

2. Guru melakukan refleksi dengan cara tanya 
jawab tentang apa yang sudah dipelajari, 
apa manfaatnya, dan apa perubahan sikap 
yang perlu dilakukan. 

3. Guru meminta satu siswa untuk membaca 
kesimpulan yang telah dibuat 

4. Guru memberikan tes berupa tes tertulis. 
5. Guru menjelaskan kegiatan pertemuan 

berikutnya dan memberikan tugas 
6. Menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari 

ini. 

25 
menit 

I. PENILAIAN  

 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan 

oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Tekhnik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis  

 

 

 
Mengetahui, 
Kepala SDN No. 167 Inp Malewang 
 
 
 

 
HJ. RATNAWATI, S.Pd 
Pangkat : Pembina Tk I 
NIP. 19660620 199003 2 009 

 
 

 
Takalar,        Mei 2022 
Peneliti 
 
 

 
 

HASRULLAH 
NIM.105061101120 

 

Refleksi Guru :  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN No. 167 Inp. Malewang  

Kelas / Semester : 5 /1 

Tema   : Makanan Sehat (Tema 3) 

Sub Tema  : Mengolah Makanan (Sub Tema 1)  

Muatan Mapel : IPS 

Pembelajaran ke : 3 

Alokasi waktu : 3 JP 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 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 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
 
Muatan IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.2 Menganalisis bentuk-bentuk 
interaksi manusia dengan 
lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia 

3.2.1 Menjelaskan bentuk-bentuk 
interaksi  manusia dengan 
lingkungan. 

4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya 

4.2.1 Membuat laporan tentang 
interaksi manusia dan 
lingkungan.  
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dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan membaca teks bacaan digital, siswa mampu mengamati 

keragaman yang ada di lingkungan           sekitar 
2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu 

melaksanakan kegiatan kebudayaan dan membuat gambar yang 
menjelaskan keragaman. 

3. Setelah bercerita, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi 
manusia dengan  lingkungan. 

4. Setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membuat 
laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan. 

5. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan 
unsur-unsur iklan media cetak. 

6. Setelah berdikusi, siswa mampu mempresentasikan informasi yang 
didapat 
 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) 
1. Religius 

2. Nasionalisme 

3. Kejujuran 

4. Kedisiplinan  

5. Gotong Royong 

E. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan 

dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat Indonesia  dengan materi “Tolong-Menolong” 

F. MODEL, DAN METODE 

Model : - 
Metode : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan 

 Ceramah 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media   :  -  

   Sumber belajar : Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 5 dan Buku 

Siswa Tema 3 Kelas 5  
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H. LANGKAH–LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis 
siswa untuk mengikuti pembelajaran 
denbgan berdo’a, mengecek kehadiran, dan 
kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan 
sumber belajar 

2. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi 
lagu nasional bermain atau bentuk lain 
sesuai dengan kondisi kelas. 

3. Guru melakukan apersepsi melalui tanya 
jawab dan mengaitkan materi yang akan 
dipelajari melalui pengalaman yang dialamai 
oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai  

5. Guru menyampaikan manfaat pembelajaran 
6. Guru menjelaskan materi pokok dan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
oleh siswa 

15 
menit 

Kegiatan inti 1. Guru bercerita tentang kehidupan 
masyarakat yang hidup tolong-menolong. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya terkait cerita yang 
disampaikan oleh guru  

3. Guru menceritakan Kembali kehidupan 
masyarakat yang hidup tolong menolong 
untuk di diskusikan oleh setiap kelompok  

4. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk berdiskusi 
berdasarkan cerita yang telah disampaikan. 

5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya  

6. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk bertanya ke 
kelompok yang lain  

7. Guru membimbing dan mengarahkan 
diskusi jika terdapat perbedaan pendapat 
pertanyaan yang diberikan  

8. Guru meminta perwakilan setiap kelompok 
untuk  menarik kesimpulan dari hasil diskusi 
kelas.  

9. Guru memberi kuis secara individual  

65 
menit 

Penutup 1. Guru membimbing masing-masing siswa 25 
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untuk menyimpulkan materi pembelajaran 
2. Guru melakukan refleksi dengan cara tanya 

jawab tentang apa yang sudah dipelajari, 
apa manfaatnya, dan apa perubahan sikap 
yang perlu dilakukan. 

3. Guru meminta satu siswa untuk membaca 
kesimpulan yang telah dibuat 

4. Guru memberikan tes berupa tes tertulis. 
5. Guru menjelaskan kegiatan pertemuan 

berikutnya dan memberikan tugas 
6. menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari 

ini. 

menit 

I. PENILAIAN  

 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan 

oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Tekhnik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis 
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HJ. RATNAWATI, S.Pd 
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Takalar,        Mei 2022 
Peneliti 
 
 

 
HASRULLAH 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN No. 167 Inp. Malewang 

Kelas / Semester : 5 /1 

Tema   : Makanan Sehat (Tema 3) 

Sub Tema  : Mengolah Makanan (Sub Tema 1)  

Muatan Mapel : IPS 

Pembelajaran ke : 2 

Alokasi waktu : 3 (JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 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 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
 
Muatan IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.2 Menganalisis bentuk-bentuk 
interaksi manusia dengan 
lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia 

3.2.1 Menjelaskan bentuk-bentuk 
interaksi  manusia dengan 
lingkungan. 

4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya 

4.2.1 Membuat laporan tentang 
interaksi manusia dan 
lingkungan.  
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dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca teks bacaan digital, siswa mampu mengamati 
keragaman yang ada di lingkungan           sekitar 

2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu 
melaksanakan kegiatan kebudayaan dan membuat gambar yang 
menjelaskan keragaman. 

3. Setelah bercerita, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi 
manusia dengan  lingkungan. 

4. Setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membuat 
laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan. 

5. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan 
unsur-unsur iklan media cetak. 

6. Setelah berdikusi, siswa mampu mempresentasikan informasi yang 
didapat 
 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) 
1. Religius 

2. Nasionalisme 

3. Kejujuran 

4. Kedisiplinan 

5. Gotong Royong 

 
E. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan 

dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat Indonesia  dengan materi “Gotong Royong” 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Metode : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan 

 Ceramah 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media   :  - 

   Sumber belajar : Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 5 dan Buku 

Siswa Tema 3  Kelas 5. 
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H. LANGKAH–LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan 
kabar, dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh 
salah seorang siswa. 

3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab 
pentingnya mengawali setiap kegiatan 
dengan doa. Selain berdoa, guru dapat 
memberikan penguatan tentang sikap 
syukur. 

4. Siswa diajak menyanyikan Lagu Bagimu 
Negeri. Guru memberikan penguatan 
tentang pentingnya menanamkan semangat 
kebangsaan. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

6. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya sikap “Tolong menolong” yang 
akan dikembangkan dalam pembelajaran.  

15 
menit 

Kegiatan inti 1. Guru bercerita tentang interaksi sosial 
masyarakat yang hidup gotong royong 

2. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya terkait cerita yang 
disampaikan oleh guru 

3. Guru bercerita Kembali tentang masyarakat 
yang hidup gotong royong  untuk di 
diskusikan oleh kelompok 

4. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok mendiskusikan hasil 
pengamatannya berdasarkan cerita yang 
disampaikan. 

5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya 

6. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk bertanya ke 
kelompok yang lain 

7. Guru membimbing dan mengarahkan 
diskusi jika terdapat perbedaan pendapat 
yang diberikan  

8. Guru meminta perwakilan setiap kelompok 
untuk  menarik kesimpulan dari hasil diskusi 
kelas. 

65 
Menit 
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9. Guru memberi kuis secara individual  
Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah berlangsung: 
• Apa saja yang telah dipelajari dari 

kegiatan hari ini? 
• Apa yang akan dilakukan untuk 

menghargai perbedaan di sekitar? 
2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 
3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

aktivitas pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya. 

4. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin 
salah seorang siswa. 

25 
Menit 

 

I. PENILAIAN  

 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan 

oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Tekhnik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis 

 

 

 
Mengetahui, 
Kepala SDN No. 167 Inp Malewang 
 
 
 

 
HJ. RATNAWATI, S.Pd 
Pangkat : Pembina Tk I 
NIP. 19660620 199003 2 009 

 
 

 
Takalar,        Mei 2022 
Peneliti 
 
 

 
 

HASRULLAH 
NIM.105061101120 

 

 

 

 

Refleksi Guru :  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN No. 167 Inpres Malewang 

Kelas / Semester : 5 /1 

Tema   : Makanan Sehat (Tema 3) 

Sub Tema  : Mengolah Makanan (Sub Tema 1)  

Muatan Mapel : IPS 

Pembelajaran ke : 4 

Alokasi waktu : 3 (JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 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 

 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 
 
Muatan IPS 

No Kompetensi Indikator 

3.2 Menganalisis bentuk-bentuk 
interaksi manusia dengan 
lingkungan dan pengaruhnya 
terhadap pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia 

3.2.1 Menjelaskan bentuk-bentuk 
interaksi  manusia dengan 
lingkungan. 

4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, budaya 

4.2.1 Membuat laporan tentang 
interaksi manusia dan 
lingkungan.  
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dan ekonomi masyarakat 
Indonesia 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan membaca teks bacaan digital, siswa mampu mengamati 

keragaman yang ada di lingkungan           sekitar 
2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu 

melaksanakan kegiatan kebudayaan dan membuat gambar yang 
menjelaskan keragaman. 

3. Setelah bercerita, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi 
manusia dengan  lingkungan. 

4. Setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membuat 
laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan. 

5. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan 
unsur-unsur iklan media cetak. 

6. Setelah berdikusi, siswa mampu mempresentasikan informasi yang 
didapat 
 

D. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) 
1. Religius 

2. Nasionalisme 

3. Kejujuran 

4. Kedisiplinan 

5. Gotong Royong 

E. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan 

dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat Indonesia  dengan materi “interaksi sosial” 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Metode : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan 

 Ceramah 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media   :  - 

   Sumber belajar : Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 5 dan Buku 

Siswa Tema 3  Kelas 5. 
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H. LANGKAH–LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan 
kabar, dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh 
salah seorang siswa. 

3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab 
pentingnya mengawali setiap kegiatan 
dengan doa. Selain berdoa, guru dapat 
memberikan penguatan tentang sikap 
syukur. 

4. Siswa diajak menyanyikan Lagu Bagimu 
Negeri. Guru memberikan penguatan 
tentang pentingnya menanamkan semangat 
kebangsaan. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

6. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya sikap “kerja sama” yang akan 
dikembangkan dalam pembelajaran.  

15 
menit 

Kegiatan inti 1. Guru bercerita tentang  interaksi soal kerja 
sama 

2. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya terkait tentang kerja 
sama 

3. Guru menceritakan Kembali pola kehidupan 
masyarakat yang hidup kerja sama  untuk di 
diskusikan oleh setiap kelompok 

4. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok mendiskusikan hasil 
pengamatannya berdasarkan cerita yang 
disampaikanl. 

5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya 

6. Guru memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk bertanya ke 
kelompok yang lain 

7. Guru membimbing dan mengarahkan 
diskusi jika terdapat perbedaan pendapat 
yang diberikan 

8. Guru meminta perwakilan setiap kelompok 
untuk  menarik kesimpulan dari hasil diskusi 
kelas. 

65 
Menit 
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9. Guru memberi kuis secara individual 
Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah berlangsung: 
• Apa saja yang telah dipelajari dari 

kegiatan hari ini? 
• Apa yang akan dilakukan untuk 

menghargai perbedaan di sekitar? 
2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 
3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

aktivitas pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya. 

4. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin 
salah seorang siswa. 

25 
Menit 

 

I. PENILAIAN  

 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan 

oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Tekhnik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis. 

 

 

 
Mengetahui, 
Kepala SDN No. 167 Inp Malewang 
 
 
 

 
HJ. RATNAWATI, S.Pd 
Pangkat : Pembina Tk I 
NIP. 19660620 199003 2 009 

 
 

 
Takalar,        Mei 2022 
Peneliti 
 
 

 
 

HASRULLAH 
NIM.105061101120 

 

 

 

 

Refleksi Guru :  
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LEMBAR QUISIONER KARAKTER KERJA SAMA 

No Item Pernyataan SS S TS STS 

1 
Selalu hadir dalam kelompok Ketika kerja 
sama menyelesaikan tugas 

    

2 
Sering meninggalkan teman sewaktu kerja 
kelompok dan lebih sering pergi ke 
kelompok lain 

    

3 Mengetahui tujuan kegiatan yang dilakukan 
dalam kelompok 

    

4 Tidak mengetahui tujuan kegiatan yang 
dilakukan dalam kelompok 

    

5 Ikut mempresentasikan hasil kerja 
kelompok 

    

6 
Tidak ikut berpartisipasi dalam presentasi 
kelompok 

    

7 Kelompok berjalan sesuai arahan bersama     

8 
Tugas yang diberikan hasil Kerja sama 
dengan kelompok lain 

    

9 
Melaksanakan keputusan bersama dalam 
kelompok 

    

10 Kurang fokus dengan kelompok sendiri     

11 Menyusun laporan bersama dengan 
kelompok 

    

12 Kurang percaya kepada teman yang 
mengerjakan tugas kelompok 

    

13 
Bertanya kepada teman apabila ada hal 
yang kurang dimengerti 

    

14 
Memilih diam saja Ketika ada materi yang 
belum jelas dan malas bertanya 

    

15 
Berhasil menyelesaikan laporan tepat 
waktu 

    

16 Gagal menyelesaikan tugas yang diberikan     

17 Memberikan pujian kepada teman yang 
dapat menyelesaikan tugas dengan baik 

    

18 Tidak memberikan pujian kepada teman 
yang mengerjakan tugas dengan baik 

    

19 
Ketika teman bertanya yang lain 
menanggapi dan memberikan jawaban 
yang pantas 

    

20 
Tidak mau mendengar teman yang 
bertanya ke kelompok lain 

    

21 Setiap kelompok berpendapat dengan suka 
rela 

    

22 Selalu berpendapat apabila disuruh guru     
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sehingga mendapat nilai baik 

23 
Memberikan semangat kepada teman yang 
kurang bersemangat/malas 

    

24 
Cuek kepada temanyang malas bekerja 
sama dan lebih sering mengabaikannya 

    

25 Teman kelompok merupakan teman belajar      

26 Teman kelompok merupakan saingan 
dalam belajar 

    

27  Mengetahui permasalahan yang dikerjakan 
oleh kelompok masing-masing 

    

28 
Tidak mengetahui permasalahan yang 
dikerjakan kelompok 

    

29 
Mendengarkan pendapat teman Ketika 
sedang berbicara 

    

30 
Kurang serius dalam mendengarkan 
pendapat teman 
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LEMBAR QUISIONER MINAT BELAJAR 

 

No Item Pernyataan SS S TS STS 

1 
IPS sulit bagi saya karena terlalu 
banyak bacaannya. 

    

2 
Guru kurang menyenangkan dalam 
mengajar, sehingga saya menjadi malas 
belajar IPS. 

    

3 
Saya belajar IPS karena mengetahui 
kegunaannya dalam kehidupan sehari-
hari. 

    

4 Saya mengikuti pembelajaran IPS 
dengan perasaan senang. 

    

5 Saya bersemangat belajar IPS karena 
guru mengajar dengan menyenangkan. 

    

6 Ketika guru sedang menjelaskan materi 
saya tidak mencatat. 

    

7 
Saya memperhatikan guru saat sedang 
menjelaskan materi. 

    

8 
Saya kurang aktif ketika diskusi 
kelompok. 

    

9 
Saya berdiskusi dengan teman 
kelompok terkait materi. 

    

10 Saya berbicara dengan teman ketika 
guru sedang menjelaskan materi. 

    

11 Tugas yang diberikan guru membuat 
saya semakin tertarik dengan IPS 

    

12 Saya senang mencoba mengerjakan 
soal IPS secara mandiri 

    

13 
Apabila mengalami kesulitan dalam 
memahami materi, saya bertanya 
kepada guru. 

    

14 
Saya mengikuti pelajaran IPS dengan 
rutin. 

    

15 
Saya sudah belajar IPS pada malam 
hari sebelum pelajaran esok hari. 

    

16 
Tanpa ada yang menyuruh, saya belajar 
IPS sendiri di rumah. 

    

17 Lebih menyenangkan bermain daripada     
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mengikuti pelajaran IPS. 

18 
Setiap hari guru selalu bertanya 
pelajaran IPS yang sudah diajarkan 
sebelumnya 

    

19 
Saat belajaran IPS suasana kelas saya 
jadi tenang 

    

20 Saya berbicara dengan teman ketika 
guru sedang menjelaskan materi. 
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DAFTAR NILAI SISWA KELAS EKSPERIMEN 

(KARAKTER KERJA SAMA) 
 

NO NAMA SISWA  Nilai 
Pretest 

Nilai 
Posttest 

1 ANDRIAN 78 89 
2 ALFIAN SYAM 68 91 
3 ANDHIKA PRATAMA 73 88 
4 ANDI NUFAH GELBINA RAFIQ 76 85 
5 ANUGRAH AMALIA 78 88 
6 ATHIYYAH NUR FADHILAH 71 83 
7 FAEDAH INSANIAH NURMAN 73 83 
8 FATMA NUR YATSA 82 94 
9 IMRAA RIQA AL-MA’WA 77 90 

10 KAYLA BATRISYIA SABRINA 72 83 
11 KHAJIDAH MAHACHITA 72 87 
12 MAULANA BINTANG BHAYANGKARA 80 83 
13 MOCHAMAD IRLAN 78 87 
14 MUH. FAIZ  RIFAL 80 88 
15 MUH. NURASLAM MUSTAFA 75 87 
16 MUHAMMAD FARID 78 87 
17 MUHAMMAD RIFAI PUTRA 71 88 
18 MUHAMMAD PUTRA RAMADHAN A. 69 79 
19 NABILA REZKIA NOVIANTI 72 83 
20 NABILA SHABIRA OKTAVIANA 81 92 
21 NAUFAL 76 88 
22 NAURAH HUMAIRAH 72 89 
23 NUR HIDAYANTI SYAHRIR 77 87 
24 NURUL HIKMAH 79 86 
25 REZKY ADHITYA PUTRA RIZAL 72 86 
26 TENRI ALYA MUSTIKA 79 88 
27 WARDAH HUMAIRAH 80 86 

Jumlah  2305 2341 
Rata-rata 75 87 
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DAFTAR NILAI SISWA KELAS KONTROL 
(KARAKTER KERJA SAMA) 

 

NO NAMA SISWA  Nilai 
Pretest 

Nilai 
Posttest 

1 AMMAR FADIL NUR 76 88 
2 ARJUNA PUTRA PRATAMA 65 86 
3 CITRA ALIFAH YUMNA 71 83 
4 FITRIANI 76 78 
5 FITRIYYAH RESKY S. 73 78 
6 IMAM SYAH 68 72 
7 IRSANDI  SYAM 66 76 
8 MUH. HAMZAH RAMDANI 80 75 
9 MUH. MAQHBUL AZHAR 74 86 
10 MUHAMMAD AL FAHRI 70 73 
11 MUHAMMAD AGUS  SALIM 72 80 
12 MUHAMMAD IKSAN 72 77 
13 MUHAMMAD YUSRAN 73 82 
14 MUHAMMAD ARIF 76 78 
15 MUHAMMAD ARYA FEBRIAN 72 80 
16 MUHAMMAD NASIR 75 85 
17 MUHAMMAD SYADIQING 68 78 
18 MUHAMMAD TAKWIR AFQAF 64 78 
19 NURUL AL KASIH 64 83 
20 NUR ANNISA 76 87 
21 NUR AZIZAH 73 88 
22 NUR HALIM 72 88 
23 NURIMALA 77 87 
24 NUR HIKMA 72 86 
25 RAIHANA ISLAMIAH 72 76 
26 SITTI NURHALISYA 78 78 
27 SUCI ALFIANI 78 84 

Jumlah 1951 2186 
Rata-rata 72 81 
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DAFTAR NILAI SISWA KELAS EKSPERIMEN 
(MINAT BELAJAR) 

 

NO NAMA SISWA Nilai 
Pretest 

Nilai 
Posttest 

1 ANDRIAN 88 88 
2 ALFIAN SYAM 73 89 
3 ANDHIKA PRATAMA 70 85 
4 ANDI NUFAH GELBINA RAFIQ 79 85 
5 ANUGRAH AMALIA 79 90 
6 ATHIYYAH NUR FADHILAH 76 85 
7 FAEDAH INSANIAH NURMAN 73 83 
8 FATMA NUR YATSA 78 93 
9 IMRAA RIQA AL-MA’WA 74 90 

10 KAYLA BATRISYIA SABRINA 70 83 
11 KHAJIDAH MAHACHITA 69 89 
12 MAULANA BINTANG BHAYANGKARA 74 84 
13 MOCHAMAD IRLAN 78 88 
14 MUH. FAIZ  RIFAL 79 94 
15 MUH. NURASLAM MUSTAFA 75 86 
16 MUHAMMAD FARID 78 90 
17 MUHAMMAD RIFAI PUTRA 74 86 
18 MUHAMMAD PUTRA RAMADHAN A. 69 83 
19 NABILA REZKIA NOVIANTI 73 86 
20 NABILA SHABIRA OKTAVIANA 81 93 
21 NAUFAL 79 93 
22 NAURAH HUMAIRAH 75 86 
23 NUR HIDAYANTI SYAHRIR 79 85 
24 NURUL HIKMAH 81 84 
25 REZKY ADHITYA PUTRA RIZAL 74 90 
26 TENRI ALYA MUSTIKA 83 93 
27 WARDAH HUMAIRAH 80 86 

Jumlah 2006 2220 
Rata-rata 76 88 
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DAFTAR NILAI SISWA KELAS KONTROL 
(MINAT BELAJAR) 

 

NO NAMA SISWA Nilai 
Pretest 

Nilai 
Posttest 

1 AMMAR FADIL NUR 88 88 
2 ARJUNA PUTRA PRATAMA 73 75 
3 CITRA ALIFAH YUMNA 70 70 
4 FITRIANI 79 76 
5 FITRIYYAH RESKY S. 79 86 
6 IMAM SYAH 76 79 
7 IRSANDI  SYAM 73 71 
8 MUH. HAMZAH RAMDANI 76 86 
9 MUH. MAQHBUL AZHAR 74 86 
10 MUHAMMAD AL FAHRI 66 75 
11 MUHAMMAD AGUS  SALIM 69 73 
12 MUHAMMAD IKSAN 65 79 
13 MUHAMMAD YUSRAN 70 76 
14 MUHAMMAD ARIF 71 90 
15 MUHAMMAD ARYA FEBRIAN 71 84 
16 MUHAMMAD NASIR 78 90 
17 MUHAMMAD SYADIQING 70 86 
18 MUHAMMAD TAKWIR AFQAF 69 73 
19 NURUL AL KASIH 73 80 
20 NUR ANNISA 74 90 
21 NUR AZIZAH 79 90 
22 NUR HALIM 75 86 
23 NURIMALA 70 84 
24 NUR HIKMA 81 81 
25 RAIHANA ISLAMIAH 74 89 
26 SITTI NURHALISYA 83 91 
27 SUCI ALFIANI 84 86 

Jumlah 2808 2983 
Rata-rata 74 82 
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HASIL PERHITUNGAN SPSS 

UJI NORMALITAS DATA KARAKTER KERJA SAMA DAN MINAT 

BELAJAR 

Tests of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df 

Karakter Kerja sama 

Pretest_Eksperimen .148 27 .132 .944 27 

Posttest_Eksperimen .148 27 .133 .958 27 

Pretest_Kontrol .173 27 .037 .949 27 

Posttest_Kontrol .181 27 .024 .929 27 

Minat Belajar 

Pretest_Eksperimen .126 27 .200* .957 27 

Posttest_Eksperimen .203 27 .006 .915 27 

Pretest_Kontrol .125 27 .200* .964 27 

Posttest_Kontrol .197 27 .009 .913 27 

Tests of Normality 

 Kelas Shapiro-Wilka 

Sig. 

Karakter Kerja sama 

Pretest_Eksperimen .150 

Posttest_Eksperimen .333 

Pretest_Kontrol .208 

Posttest_Kontrol .064 

Minat Belajar 

Pretest_Eksperimen .323 

Posttest_Eksperimen .029 
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Pretest_Kontrol .463 

Posttest_Kontrol .027 
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Detrended Normal Q-Q Plots 
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Normal Q-Q Plots Minat Belajar 
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Detrended Normal Q-Q Plots 
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UJI HOMOGENITAS KARAKTER KERJA SAMA DAN MINAT BELAJAR 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Karakter Kerja sama 

Based on Mean 3.654 3 104 .015 

Based on Median 3.206 3 104 .026 

Based on Median and with 

adjusted df 
3.206 3 97.472 .027 

Based on trimmed mean 3.672 3 104 .015 

Minat Belajar 

Based on Mean 5.542 3 104 .001 

Based on Median 3.660 3 104 .015 

Based on Median and with 

adjusted df 
3.660 3 91.727 .015 

Based on trimmed mean 5.323 3 104 .002 

 

NORMAL Q-Q PLOTS KARAKTER KERJA SAMA 
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Detrended Normal Q-Q Plots 
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NORMAL Q-Q PLOTS MINAT BELAJAR 
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Detrended Normal Q-Q Plots 
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UJI HIPOTESIS 

Group Statistics 

 Model Pembelajaran N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Karakter Kerja sama 

Pretes_EKsperimen 27 75.52 3.926 .756 

Posttest_EKsperimen 27 86.85 3.183 .613 

Minat Belajar 

Pretes_EKsperimen 27 76.33 4.506 .867 

Posttest_EKsperimen 27 87.67 3.475 .669 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

Karakter Kerja sama 

Equal variances assumed 4.154 .047 -11.652 52 

Equal variances not 

assumed 

  
-11.652 49.868 

Minat Belajar 

Equal variances assumed 1.425 .238 -10.348 52 

Equal variances not 

assumed 

  
-10.348 48.845 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

Karakter Kerja sama Equal variances assumed .000 -11.333 .973 
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Equal variances not assumed .000 -11.333 .973 

Minat Belajar 

Equal variances assumed .000 -11.333 1.095 

Equal variances not assumed .000 -11.333 1.095 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Karakter Kerja sama 

Equal variances assumed -13.285 -9.382 

Equal variances not assumed -13.287 -9.380 

Minat Belajar 

Equal variances assumed -13.531 -9.136 

Equal variances not assumed -13.534 -9.132 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Model Pembelajaran 

1 
Pretes_EKsperi

men 
27 

2 
Posttest_EKsper

imen 
27 

3 Pretest_Kontrol 27 

4 Posttest_Kontrol 27 
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Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept 

Pillai's Trace .998 22370.523b 2.000 103.000 .000 

Wilks' Lambda .002 22370.523b 2.000 103.000 .000 

Hotelling's Trace 434.379 22370.523b 2.000 103.000 .000 

Roy's Largest Root 434.379 22370.523b 2.000 103.000 .000 

Model 

Pillai's Trace .678 17.792 6.000 208.000 .000 

Wilks' Lambda .326 25.766b 6.000 206.000 .000 

Hotelling's Trace 2.050 34.847 6.000 204.000 .000 

Roy's Largest Root 2.043 70.819c 3.000 104.000 .000 

 

a. Design: Intercept + Model 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F 

Corrected Model 

Karakter Kerja sama 3311.954a 3 1103.985 64.401 

Minat Belajar 2913.667b 3 971.222 36.238 

Intercept 

Karakter Kerja sama 673238.231 1 673238.231 39273.163 

Minat Belajar 694083.000 1 694083.000 25897.381 

Model 
Karakter Kerja sama 3311.954 3 1103.985 64.401 

Minat Belajar 2913.667 3 971.222 36.238 
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Error 
Karakter Kerja sama 1782.815 104 17.142  

Minat Belajar 2787.333 104 26.801  

Total 

Karakter Kerja sama 678333.000 108   

Minat Belajar 699784.000 108   

Corrected Total 

Karakter Kerja sama 5094.769 107   

Minat Belajar 5701.000 107   

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Sig. 

Corrected Model 

Karakter Kerja sama .000a 

Minat Belajar .000b 

Intercept 
Karakter Kerja sama .000 

Minat Belajar .000 

Model 
Karakter Kerja sama .000 

Minat Belajar .000 

Error 

Karakter Kerja sama  

Minat Belajar  

Total 
Karakter Kerja sama  

Minat Belajar  

Corrected Total 

Karakter Kerja sama  

Minat Belajar  

 

a. R Squared = .650 (Adjusted R Squared = .640) 

b. R Squared = .511 (Adjusted R Squared = .497) 
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Estimated Marginal Means 

Grand Mean 

Dependent Variable Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Karakter Kerja sama 78.954 .398 78.164 79.744 

Minat Belajar 80.167 .498 79.179 81.155 
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SURAT KETERANGAN DITERIMA MENELITI 
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SURAT IZIN PENELITIAN 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 

1. Penyerahan Izin Penelitian 

Kelas Eksperimen 
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Kelas Kontrol 
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2. Penandatanganan Surat keterangan diterima meneliti disekolah 

Kelas Eksperimen 
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Kelas Kontrol 
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3. Penandatanganan lembar observasi oleh guru kelas 

Kelas EKsperimen 
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Kelas Kontrol 
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4. Proses belajar mengajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Kelas Eksperimen 
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Kelas Kontrol 
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5. Pemberian angket karakter kerja sama kelas kontrol dan kelas 

eksperimen 

Kelas EKsperimen 
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Kelas Kontrol 
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6. Pemberian angket minat belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen 

Kelas EKsperimen 
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Kelas Kontrol 
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