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ABSTRAK 
 

Selvinia, Riza. 2013. Keefektifan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Giving 
Question and Getting Answer terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar PKn 
Siswa Kelas V pada Materi Bentuk Keputusan Bersama di SD Negeri 
Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Drs. Utoyo, Pembimbing II: Ika Ratnaningrum, S.Pd., 
M.Pd. 

Kata Kunci:Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa,Pembelajaran PKn di SD,  Strategi 
Pembelajaran Aktif Tipe Giving Question and Getting Answer. 
 

Selama ini pembelajaran PKn kebanyakan masih menggunakan paradigma 
lama, dimana guru memberikan pengetahuan saja tanpa membuat siswa aktif 
dalam kegiatan pembelajaran. Guru mengharapkan siswa duduk, diam, dengar, 
catat dan hafal. Hal tersebut mengakibatkan siswa merasa bosan dan kurang 
tertarik dengan pelajaran PKn. Strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question 
and Getting Answer dapat dijadikan strategi alternatif dalam pembelajaran PKn. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan aktivitas dan hasil belajar 
PKn antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi pembelajaran 
aktif tipe Giving Question and Getting Answer dan yang memperoleh 
pembelajaran konvensional pada materi Bentuk Keputusan Bersama. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Tegalmlati 3 
Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 47 orang 
siswa.Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik sampling jenuh. Analisis 
statistik yang digunakan yaitu korelasi product moment untuk uji validitas 
instrumen, Cronbach’s Alpha untuk uji reliabilitas instrumen, metode Lilliefors 
untuk menguji normalitas data dan uji Levene’s untuk uji homogenitas. Jika data 
berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian hipotesis menggunakan 
independent sample t test (uji t) dan jika data berdistribusi tidak normal, maka 
menggunakan uji U Mann-Whitney.  

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas terhadap skor aktivitas belajar 
diperoleh data berdistribusi normal dan homogen, sehingga pengujian hipotesis 
dapat dilakukan dengan menggunakan uji t. Dari hasil penghitungan uji t 
diperoleh nilai t  sebesar 6.442.Oleh karena t  (6.442) t  (2,014), 
maka H  ditolak dan H  diterima.Uji normalitas terhadap nilai hasil belajar 
diperoleh data berdistribusi tidak normal, maka pengujian hipotesis dapat 
dilakukan dengan menggunakan uji U Mann-Whitney.Dari hasil penghitungan uji 
U Mann-Whitney diperoleh nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,032. Nilai Asymp. 
Sig. (0,032)<0,05, sehingga dapat disimpulkan H  ditolak dan H  
diterima.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedan aktivitas 
dan hasil belajar PKn antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 
strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer dan siswa 
yang memperoleh pembelajaran konvensional.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat  

mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat hidup di masyarakat dengan 

baik. Penyelenggaran pendidikan pada suatu negara turut menentukan kualitas 

sumber daya manusia di negara tersebut.Hal ini dibuktikan dengan fakta tingginya 

kualitas sumber daya manusia di Jepang.Jepang unggul dalam memajukan 

pendidikan yang ada di negaranya, dimana Jepang terpilih sebagai negara dengan 

kualitas dan sistem pendidikan terbaik se-Asia dan tercatat sejak tahun 1970. 

Sementara itu, kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat 

rendah.Menurut hasil Studi Political and Economical Risk Consultancy (PERC) 

tahun 2005, derajat pendidikan Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di 

Asia(World Economic Forum, 2012).Hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.Maka dari itu, 

diperlukan suatu perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh dan terpadu 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.Penyelenggaraan pendidikan 

nasional harus mengacu pada fungsi pendidikan nasional. 

Fungsi Pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 

cara membentuk manusia yang cerdas dalam berbagai aspek kehidupan serta 

mampu menjadi warga negara yang demokratis dan 
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bertanggungjawab.Penyelenggaraan pendidikan nasional harus dapat membentuk 

manusia-manusia yang cerdas dalam berbagai aspek kehidupan.Pembentukan 

manusia yang cerdas dalam berbagai aspek, tentu tidaklah mudah. Agar 

pendidikan nasional berfungsi sebagaimana mestinya, maka  diperlukan adanya 

Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 4 berbunyi “Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin 

mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.” 

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam 

rangka membentuk manusia yang cerdas dan berkarakter. Terbentuknya manusia 

yang cerdas dan berkarakter dapat menjunjung martabat bangsa.Adanya Standar 

Nasional Pendidikan diharapkan dapat mewujudkan pendidikan nasional yang 

berkualitas baik serta tercapainya tujuan pendidikan nasional.Oleh karena itu, 

diperlukan upaya penjaminan mutu dalam bidang pendidikan. 

Penjaminan mutu dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang mudah 

dilaksanakan.Komponen-komponen pendidikan memberikan pengaruh besar 

terhadap mutu pendidikan.Komponen-komponen pendidikan yang saling terkait 

secara terpadu dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan nasional.Salah 

satu komponen pendidikan yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan 

mutu pendidikan yaitu tenaga pendidik (guru).Guru merupakan ujung tombak 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dimana guru akan melakukan interaksi 
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langsung dengan siswa dalam pembelajaran di ruang kelas. Kualitas pendidikan 

dapat dilihat melalui proses belajar dan mengajar. Artinya, secara keseluruhan 

kualitas pendidikan berawal dari kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru di ruang kelas.Salah satu indikator kualitas pembelajaran yang baik dapat 

dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa. 

Dalam melakukan upaya peningkatan hasil belajar siswa, guru memegang 

peranan penting. Guru merupakan praktisi pendidikan yang langsung terlibat 

dalam proses pembelajaran. Untuk itu, guru perlu memiliki pemahaman yang 

memadai tentang strategi pembelajaran dan implementasinya di kelas.Strategi 

pembelajaran adalah salah satu faktor yang mempunyai andil cukup besar dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran.Maka dari itu, dalam menentukan strategi 

pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan 

antara yang satu dengan yang lainnya.Faktor-faktor tersebut antaralain tujuan 

pembelajaran, karakteristik materi pembelajaran, karakteristik siswa, sumber 

belajar, dan situasi lingkungan sekolah. Penggunaan strategi pembelajaran yang 

sesuaiakan menunjang pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga akan 

mendorong tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.  

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar, guru menyampaikan 

berbagai mata pelajaranyang termuat dalam kurikulum.Kurikulum pada jenjang 

pendidikan dasar terdiri dari beberapa kelompok mata pelajaran.Salah satunya 

yakni kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang mencakup 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).Berdasarkan Lampiran 
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PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isiuntuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah berbunyi: 

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 
pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu 
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 
Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan 
oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 
Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai 

beberapa tujuan. MenurutMulyasa dalam Ruminiati (2007:1.26) tujuan 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk 

menjadikan siswa: (1) mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif  dalam 

menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya; (2) mau 

berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggungjawab, 

sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan; (3) bisa berkembang 

secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain 

di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi dengan baik. Hal ini akan mudah tercapai jika pendidikan nilai 

moral dan norma tetap ditanamkan pada siswa sejak usia dini, karena jika siswa 

sudah memiliki nilai moral yang baik, maka tujuan untuk membentuk warga 

negara yang baik akan mudah diwujudkan. 

Pembelajaran mata pelajaran PKn diharapkan mampu membentuk siswa 

yang ideal memiliki mental yang kuat, sehingga dapat mengatasi permasalahan 

yang akan dihadapi. Namun selama ini proses pembelajaran mata pelajaran PKn 

kebanyakan masih menggunakan paradigma yang lama dimana guru memberikan 

pengetahuan saja tanpa melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran secara 
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afektif. Guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap, dan 

tindakan, sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran 

pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan 

kewajiban. Pembelajaran mata pelajaran PKn cenderung kurang bermakna karena 

hanya berpatokan pada penilaian hasil bukan pada penilaian proses. Guru 

mengajar dengan metode konvensional dan mengharapkan siswa duduk, diam, 

dengar, catat dan hafal. Dalam pembelajaran, guru tidak menggunakan media 

pembelajaran.Hal tersebut mengakibatkan siswa tidak aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan, serta tidak tertarik dengan mata pelajaran PKn karena 

membosankan.Akibatnya, aktivitas dan hasil belajar siswa rendah.Sarana dan 

prasarana pembelajaran yang kurang memadai, lingkungan sekolah yang kurang 

mendukung, dan rendahnya partisipasi orangtua terhadap prestasi belajar 

siswajuga turut menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa.Kondisi demikian, 

terjadi di kelas V SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang. 

Data hasil belajar yang didokumentasikan oleh guru kelas V SD Negeri 

Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang tahun ajaran 2011/2012 menunjukkan masih 

terdapat 18 orang siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

dari jumlah seluruhnya 46 orang siswa. Jadi, sejumlah 39,13% masih berada 

dibawah KKM. KKM mata pelajaran PKn di SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten 

Pemalang yaitu 70. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, guru perlu menerapkan strategi 

pembelajaran yang dapat mendorong keterlibatan siswa baik keterlibatan kognitif, 

sosial maupun emosional,sehingga pembelajaran mata pelajaran PKn akan lebih 
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bermakna. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan yaitu strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer. Penggunaan strategi 

pembelajaran ini, diharapkan dapat membuat siswa aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Strategi pembelajaranGiving Question and Getting Answer adalah strategi 

pembelajaran aktif, dimana setiap siswa dituntut untuk mengajukan pertanyaan 

kepada temannya dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman 

lainnya.Strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer 

dikembangkan untuk melatih siswa memiliki kemampuan serta keterampilan 

bertanya dan menjawab pertanyaan.Strategi ini sangat baik digunakan untuk 

melibatkan siswa dalam mengulang materi pelajaran yang telah disampaikan. 

Strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer merupakan 

modifikasi dari metode tanya jawab yang merupakan kolaborasi dengan 

menggunakan potongan-potongan kertas sebagai medianya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengadakan penelitian dengan 

judul “Keefektifan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Giving Question and Getting 

Answer terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V pada Materi 

Bentuk Keputusan Bersama di SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah 

rendahnya hasil belajar disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut: 

(1) Penerapan strategi pembelajaran yang kurang tepat. 

(2) Kurangnya media pembelajaran. 
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(3) Lingkungan sekolah yang kurang mendukung. 

(4) Sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang memadai. 

(5) Rendahnya partisipasi orangtua terhadap prestasi belajar siswa. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar terpusatnya penelitian ini, maka pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

(1) Pelaksanaan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting 

Answer. 

(2) Mata Pelajaran yang digunakan yaitu Pendidikan Kewarganegaraan pada 

materi Bentuk Keputusan Bersama. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Apakah terdapat perbedaan aktivitas belajar PKn antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipe Giving 

Question and Getting Answer dan yang memperoleh pembelajaran 

konvensional? 

(2) Apakah aktivitas belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer lebih 

tinggi daripada yang memperoleh pembelajaran konvensional? 

(3) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and 

Getting Answer dan yang memperoleh pembelajaran konvensional? 

(4) Apakah hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi 
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pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer lebih tinggi 

daripada yang memperoleh pembelajaran konvensional? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menguji keefektifan strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer terhadap aktivitas 

dan hasil belajar PKn siswa kelas V pada materi Bentuk Keputusan Bersama di 

SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang.  

1.5.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan 

aktivitas dan hasil belajar PKn antara siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer dan 

yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

1.6 ManfaatPenelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

(1) Untuk menyediakan informasi tentang strategi pembelajaran aktif tipe Giving 

Question and Getting Answer. 

(2) Sebagai bahan kajian untuk penelitian pengembangan lebih lanjut. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

(2) Melatih keterampilan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. 

(3) Memudahkan siswa dalam mempelajari materi PKn 
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1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Menambah pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran aktif tipe Giving 

Question and Getting Answer. 

(2) Memperoleh gambaran tentang dampak penggunaan strategi pembelajaran 

aktif tipe Giving Question and Getting Answer terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

(3) Memotivasi guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat, 

menarik serta dapat mendorong keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Meningkatnya efektifitas sekolah, karena dengan penerapan strategi 

pembelajaran yang menarik maka dapat meningkatkan pencapaian hasil 

belajar  mata pelajaran PKn di SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang. 

(2) Memberikan pemikiran baru sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 
Pada kajian teori, akan dijelaskan teori-teori yang mendukung penelitian 

yang akan dilaksanakan. Kajian teori ini berisi tentang penjelasan mengenai 

belajar, pembelajaran, aktivitas belajar, hasil belajar, karakteristik siswa SD, 

Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan di SD, materi 

pembelajaran Bentuk Keputusan Bersama, strategi pembelajaran, strategi 

pembelajaran aktif, strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting 

Answer. 

2.1.1 Belajar  

Menurut Hamalik (2008: 36) belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar adalah merupakan 

suatu proses, suatu kegiatan, bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Harold Spears 

dalam Suprijono (2009: 2) menyatakan bahwa belajar adalah mengamati, 

membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar, dan mengikuti arah tertentu. 

Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 
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Menurut Gagne dalam Rifa’i (2007: 82) belajar merupakan proses dimana 

suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Morgan 

et.al.dalam Rifa’i (2007: 82) menyebutkan bahwa belajar merupakan perubahan 

relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. Dapat 

disimpulkan bahwa dalam belajar harus ada pengalaman berupa  proses interaksi 

antara individu yang belajar dengan lingkungannya. Kemudian dari interaksi 

tersebut menghasilkan perubahan perilaku yang permanen atau menetap pada diri 

individu tersebut. 

Menurut Hilgard et.al dalam Hamalik (2008: 48) belajar menunjuk kepada 

perubahan dalam tingkah laku si subjek dalam situasi tertentu berkat 

pengalamannya berulang-ulang, dan perubahan tingkah laku tersebut tak dapat 

dijelaskan atas dasar kecenderungan-kecenderungan respon bawaan, kematangan, 

atau keadaan temporer dari subjek (misalnya keletihan, dan sebagainya). 

Rifa’i (2007: 84) menyatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam 

belajar yaitu pembelajar, rangsangan, memori, dan respon.Pembelajar merupakan 

individu yang melakukan aktivitas belajar. Selama belajar, pembelajar akan 

memperoleh rangsangan dari luar yang akan ditangkap dengan indera yang 

dimiliki oleh pembelajar. Rangsangan dapat berupa suara, gambar, warna, panas, 

suara, dan sebagainya.Agar pembelajar dapat belajar dengan maksimal, 

rangsangan yang diberikan harus disesuaikan dengan minat dan karakteristiknya. 

Rangsangan yang sudah diterima dengan indera akan disimpan dalam memori. 

Antara rangsangan dan memori harus terjadi interaksi agar menimbulkan respon 

dari diri pembelajar.Respon pembelajar tersebut berupa perubahan perilaku. 
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Hamalik (2008: 49) mengemukakan bahwa belajar memiliki ciri-ciri 

(karakteristik), yaitu: (1) belajar berbeda dengan kematangan; (2) belajar 

dibedakan dari perubahan fisik dan mental; (3) ciri belajar yang hasilnya relatif 

menetap. 

Pertumbuhan adalah saingan utama sebagai pengubah tingkah laku.Bila 

serangkaian tingkah laku matang melalui secara wajar tanpa adanya pengaruh dari 

latihan, maka dikatakan bahwa perkembangan itu adalah berkat kematangan 

(maturation) dan bukan karena belajar. Bila prosedur latihan (training) tidak 

secara cepat mengubah tingkah laku, maka berarti  prosedur tersebut bukan 

penyebab yang penting dan perubahan-perubahan tidak dapat diklasifikasikan 

sebagai belajar. Memang banyak perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh 

kematangan, tetapi juga tidak sedikit perubahan tingkah laku yang disebabkan 

oleh interaksi antara kematangan dan belajar, yang berlangsung dalam proses 

yang rumit. Misalnya, anak mengalami kematangan untuk berbicara, kemudian 

berkat pengaruh percakapan masyarakat disekitarnya, maka di dapat berbicara 

tepat pada waktunya. 

Perubahan tingkah laku dapat terjadikarena adanya perubahan pada fisik dan 

mental.Sakit atau kurang gizi dapat menyebabkan tingkah laku berubah, atau 

karena mengalami kecelakaan tetapi hal ini tidak dapat dinyatakan sebagai hasil 

perbuatan belajar.Gejala-gejala seperti kelelahan mental, konsentrasi menjadi 

kurang, melemahnya ingatan, terjadinya perubahan tingkah laku, misalnya 

berhenti belajar, menjadi bingung, rasa kegagalan, dan sebagainya.Tetapi 

perubahan tingkah laku tersebut tidak dapat digolongkan sebagai 
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belajar.Jadi,perubahantingkah laku yang disebabkan oleh perubahan fisik dan 

mental bukan atau berbeda dengan belajar dalam arti sebenarnya. 

Hasil belajar merupakan bentuk perubahan tingkah laku.Belajar berlangsung 

dalam bentuk latihan (practice) dan pengalaman (experience).Tingkah laku yang 

dihasilkan bersifat menetap dan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan.Tingkah laku itu berupa perilaku (performance) yang nyata dan dapat 

diamati.Misalnya seseorang bukan hanya mengetahui sesuatu yang perlu 

diperbuat melainkan juga melakukan perbuatan itu sendiri secara nyata.Jadi istilah 

menetap dalam hal ini, bahwa perilaku itu dikuasai secara mantap.Kemantapan itu 

berkat latihan dan pengalaman. 

Dari beberapa pernyataan mengenai pengertian belajar, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi pada individu sebagai akibat 

adanya interaksi dengan lingkungan dan perubahan perilaku tersebut relatif 

permanen. 

2.1.2 Pembelajaran 

Briggs dalam Rifa’i (2007: 191) menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga 

siswasiswa itu memperoleh kemudahan. Gagne menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian peristiwa eksternal siswa yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar (Rifa’i, 2007: 192). Peristiwa belajar ini 

dirancang agar memungkinkan siswamemproses informasi nyata dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Tujuan belajar tersebut memberikan arah 

terhadap proses belajar. 
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Sementara itu, Hamalik (2008: 57) menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur  yang saling mempengaruhi dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, 

guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-

buku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio, dan video tape. 

Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, 

juga komputer.Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, 

praktek, belajar, ujian, dan sebagainya.Dalam artikel ilmiahnya, Cubucku 

mengemukakan bahwa “Learning is a dynamic process during which individuals 

make internal adjustments individually and develop necessary skills.”Maksud dari 

pernyataan tersebut yaitu bahwa pembelajaran merupakanproses dinamisdi 

manaindividu membuatpenyesuaian internalsecara individualdan mengembangkan 

keterampilan-keterampilanyang diperlukan. 

Hamalik (2008: 66) menyatakan bahwa ada tiga ciri khas yang terkandung 

dalam sistem pembelajaran, yaitu: (1) rencana; (2) saling ketergantungan 

(interdependence); (3) tujuan. 

Rencana adalah penataan ketenagaan, material, dan prosedur, yang 

merupakan unsur-unsur sitem pembelajaran, dalam suatu rencana khusus.Saling 

ketergantungan (interdependence) maksudnya adanya keterkaitan antara unsur-

unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan.Tiap unsur 

bersifat esensial, dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem 

pembelajaran.Tujuan utama sistem pembelajaran yaitu agar siswa belajar. 
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Dari beberapa pendapat mengenai pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah serangkaian peristiwa yang dirancang secara khusus untuk 

mendorong siswa dapat belajar serta mencapai tujuan belajar yang telah 

ditetapkan. 

2.1.3 Aktivitas Belajar 

Slameto (2010: 36) menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru 

perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Aktivitas 

yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran tersebut akan meninggalkan 

kesan. Siswa tidak akan menghilangkan kesan tersebut begitu saja, tetapi 

dipikirkan, diolah, kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda.  

Dierich dalam Hamalik (2008: 90) membagi aktivitas belajar menjadi 8 

kelompok yaitu: (1) kegiatan-kegiatan visual; (2) kegiatan-kegiatan lisan; 

(3)kegiatan-kegiatan mendengarkan; (4) kegiatan-kegiatan menulis; (5) kegiatan-

kegiatan menggambar; (6) kegiatan-kegiatan metrik; (7) kegiatan-kegiatan mental; 

(8) kegiatan-kegiatan emosional. 

Kegiatan-kegiatan visual meliputi membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, 

atau bermain.Kegiatan-kegiatan lisan meliputi mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi.Kegiatan-kegiatan 

mendengarkan meliputi mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan instrumen 

musik, mendengarkan siaran radio.Kegiatan-kegiatan menulis meliputi menulis 
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cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat sketsa, atau rangkuman, 

mengerjakan tes, mengisi angket.Kegiatan-kegiatan menggambar meliputi 

menggambar, membuat grafik, diagram, peta, pola.Kegiatan-kegiatan metrik 

meliputi melakukan percobaan, memilih alat alat,melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan (simulasi), menari, 

berkebun.Kegiatan-kegiatan mental meliputi menanggapi, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-

hubungan, membuat keputusan.Kegiatan-kegiatan emosional meliputi minat, 

membedakan, berani, tenang, dan sebagainya.Kegiatan-kegiatan dalam kelompok 

ini terdapat pada semua kegiatan tersebut di atas dan bersifat tumpang tindih. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah 

kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran baik secara kognitif 

maupun fisik. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Menurut Gagne dalam Suprijono (2009: 5) hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan.Sementara itu, Suprijono (2009:7) menegaskan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

saja.Artinya, hasil pembelajaran yang telah dilakukan harus secara komprehensif 

atau menyeluruh. 

Rifa’i (2007: 85) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan 

aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 
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pembelajar. Oleh karena itu, apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa perubahan 

konsep. 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2009: 6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.Kemampuan kognitif meliputi 

knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, 

membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai).Kemampuan afektif 

meliputi receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valuing 

(nilai), organization (organisasi), characterization (karakteristik).kemampuan 

psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga 

mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial dan intelektual. 

Menurut Arikunto (2009: 121) dari beberapa aspek kejiwaan pada ranah 

kognitif, hanya sebagian yang cocok diterapkan di Sekolah Dasar yaitu ingatan, 

pemahaman, dan aplikasi. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku siswa secara menyeluruh, yang menggambarkan tingkat 

penguasaan siswa tentang materi pelajaran yang diberikan oleh guru. 

 

2.1.5 Karakteristik Siswa SD 

Yusuf (2009: 178-181) mengungkapkan bahwa perkembangan intelektual 

pada usia sekolah dasar (6-12 tahun) anak sudah dapat mereaksi rangsangan 
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intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan 

intelektual atau kemampuan kognitif (seperti: membaca, menulis, dan 

menghitung). Pada usia SD daya pikirnya sudah berkembang kearah berpikir 

konkret dan rasional (dapat diterima akal). Piaget dalam Yusuf (2009: 178) 

menamakannya sebagai masa operasi konkret, masa berakhirnya berpikir khayal 

dan mulai berpikir konkret (berkaitan dengan dunia nyata). 

Pada periode usia sekolah dasar ditandai dengan tiga kemampuan atau 

kecakapan baru, yaitu mengklasifikasikan (mengelompokkan), menyusun, atau 

mengasosiasikan (menghubungkan atau menghitung) angka-angka atau bilangan. 

Disamping itu, pada akhir masa ini anak sudah memiliki kemampuan 

memecahkan masalah (problem solving) yang sederhana. 

Dilihat dari perkembangan bahasanya, usia sekolah dasar merupakan masa 

berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata 

(vocabolary). Dengan dikuasainya keterampilan membaca dan berkomunikasi 

dengan orang lain, anak sudah gemar  membaca atau mendengarkan cerita yang 

bersifat kritis (tentang perjalanan/petualangan, riwayat para pahlawan, dsb). Pada 

masa ini tingkat berpikir anak sudah lebih maju, dia banyak menanyakan soal 

waktu dan sebab akibat. 

Perkembangan sosial pada usia sekolah dasar, anak mulai memiliki 

kesanggupan menyesuaikan diri sendiri (egosentris) kepada sikap yang kooperatif 

(bekerjasama) atau sosiosentris (mau memperhatikan kepentingan orang lain). 

anak dapat berminat terhadap kegiatan-kegiatanteman sebayanya, dan bertambah 
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kuat keinginannya untuk diterima menjadi anggota kelompok (gang), dia merasa 

tidak senang apabila tidak diterima dalam kelompoknya. 

Perkembangan emosi pada masa usia sekolah dasar, anak mulai belajar 

untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan 

mengontrol emosi diperoleh anak melalui peniruan dan latihan (pembiasaan). 

Sementara itu, dilihat dari perkembangan motoriknya, pada masa usia 

sekolah dasar ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. 

Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan 

yang berkaitan dengan motorik seperti menulis, menggambar, melukis, mengetik 

(komputer), berenang, main bola, dan atletik. 

Berdasarkan ciri-ciri perkembangan intelektual (kognitif), bahasa, sosial, 

emosi dan motorik pada usia sekolah dasar maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik anak sekolah dasar yaitu berpikir konkret, gemar  membaca atau 

mendengarkan cerita tentang perjalanan/petualangan, suka berkelompok, mulai 

belajar mengontrol emosinya, dan aktif bergerak. 

2.1.6 Pendidikan Kewarganegaraan 

Zamroni dalam Azra (2008: 8) menyatakan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk 

mempersiapkan warga masyarakat yang dapat berpikir kritis dan bertindak 

demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi 

baru.sementara itu, Darmadi (2010: 34) menyatakan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan berupaya untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang 

baik dan bertanggung jawab dan mau serta mampu mengenalkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.   
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Dewey dalam Ethier mengemukakan bahwa “successful citizenship 

education is dependent on the relationship between teaching, school experiences, 

and social life experiences which is to say that one can only become a citizen 

through the practice of citizenship.”Artinya bahwa kesuksesanpendidikan 

kewarganegaraan tergantung pada hubungan antara pengajaran, pengalaman 

sekolah, dan pengalaman kehidupan sosial, yang mana dapat dikatakan bahwa 

seseoranghanya bisamenjadi warga negaramelalui praktekkewarganegaraan. 

Somantri dalam Azra (2008: 8) menyatakan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: (1) kegiatan yang 

meliputi seluruh program sekolah; (2) kegiatan yang meliputi berbagai macam 

kegiatan belajar mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang 

lebih baik dalam masyarakat demokratis; (3) kegiatan yang menyangkut 

pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan segala sesuatu yang 

dibutuhkan untuk hidup bernegara. 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga 

negara yang baik serta mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. 

2.1.7 Pendidikan Kewarganegaraan di SD 

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 
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dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga mempunyai tujuan dalam 

pelaksanaannya.Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan 

pembelajaran.Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

Tahun 2006, tujuan mata pelajaran PKn adalah agar siswa memiliki kemampuan: 

(1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak 

secara cerdas dalam kegiataan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

anti-korupsi; (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, 

ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan 

dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek: (1) persatuan dan 

kesatuan bangsa; (2) norma, hukum, dan peraturan; (3) hak asasi manusia; (4) 

kebutuhan warga negara; (5) konstitusi negara; (6) kekuasaan dan politik; (7) 

pancasila; (8) globalisasi. 

Muatan materi tentang Persatuan dan Kesatuan bangsa meliputi hidup rukun 

dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggan sebagai bangsa Indonesia, 

Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi 
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dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan. Muatan materi tentang Norma, 

hukum, dan Peraturan meliputi Tata tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di 

sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-

norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan 

nasional, hukum dan Peradilan internasional. Muatan materi tentang Hak asasi 

manusia meliputi Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota 

masyarakat, Instrumen nasional dan internasional Hak Asasi Manusia, Pemajuan, 

penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.Muatan materi tentang 

Kebutuhan warga negara meliputi Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga 

masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, 

Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga 

negara. Muatan materi tentang Konstitusi Negara meliputi Proklamasi 

kemerdekaan dan konstitusi yang  pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah 

digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi. Muatan materi 

tentang Kekuasaan dan Politik meliputi Bentuk-bentuk Keputusan Bersama dan 

Kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintahan pusat, Demokrasi 

dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, 

Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi. Muatan materi tentang 

Pancasila meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, 

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Muatan materi 

tentang Globalisasi meliputi Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri 
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Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan 

organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi (Winataputra, 2010: 1.17). 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk 

manusia yang cerdas, berkarakter, serta mampu melaksanakan hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara. 

2.1.8 Materi Pembelajaran Bentuk Keputusan Bersama 

Pada semester genap, pembelajaran PKn di kelas V dibagi menjadi 2 standar 

kompetensi yaitu memahami kebebasan berorganisasi dan menghargai keputusan 

bersama.Standar kompetensi menghargai keputusan bersama terdiri dari 2 

kompetensi dasar. Pada penelitian ini akan membahas kompetensi dasar mengenal 

bentuk-bentuk keputusan bersama. 

Pada kompetensi dasar mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama, materi 

yang dijelaskan yaitu pengertian keputusan bersama, musyawarah, tata cara 

mengemukakan pendapat dalam musyawarah, cara pengambilan keputusan 

bersama, dan bentuk-bentuk keputusan bersama. Untuk lebih lengkapnya, akan 

dijelaskan berikut ini. 

2.1.8.1 Keputusan Bersama 

Keputusan bersama adalah segala sesuatu yang telah disepakati bersama 

untuk dijalankan bersama.Keputusan bersama merupakan keputusan yang diambil 

melalui musyawarah dan tidak memihak kelompok tertentu.Keputusan bersama 

dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kebutuhan orang banyak. 
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Pengambilan keputusan bersama berbeda dengan pengambilan keputusan 

pribadi atau perorangan.Pengambilan keputusan bersama melibatkan banyak 

orang, dengan banyak kepentingan pula.Sebagai sebuah negara yang berasaskan 

Demokrasi Pancasila, musyawarah merupakan cerminan sikap bangsa 

Indonesia.Oleh karena itu musyawarah harus selalu dilakukan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara kita.Azas musyawarah untuk mufakat dan semangat 

kekeluargaanlah yang menjadi dasar pengambilan keputusan bersama.Hasil 

keputusan bersama menjadi tanggung jawab bersama. Jika tidak ditaati, akan 

mendapatkan sanksi yang sudah disahkan bersama juga. 

2.1.8.2 Musyawarah 

Musyawarah artinya melakukan pertemuan yang melibatkan beberapa orang 

dalam suatu tempat dengan tujuan menyatukan pendapat atau menghasilkan 

keputusan bersama.Sebagai sebuah negara yang berasaskan Demokrasi Pancasila, 

musyawarah merupakan cerminan sikap bangsa Indonesia.Oleh karena itu 

musyawarah harus selalu dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.Agar musyawarah dapat dilaksanakan dengan baik maka harus 

ditegakkan prinsip-prinsip berikut ini. 

(1) Prinsip persamaan yang berarti setiap orang memiliki hak yangsamadalam 

mengemukakan pendapat. 

(2) Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban artinya bahwa setiap orang 

memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat,dan harus 

diimbangi oleh kewajiban yang sama untuk menghargai pendapat orang lain. 
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(3) Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab berarti bebas mengemukakan 

pendapat dan harus disertai kesediaan untuk mempertanggungjawabkan. 

(4) Prinsip persatuan, artinya sekalipun terdapat perbedaan pendapat tetapi tidak 

boleh terjadi perpecahan. 

(5) Bersifat kekeluargaan. Artinya, sekalipun di antara peserta musyawarah 

terjadi silang pendapat, akan tetapi suasana harus tetap akrab dan hati harus 

tetap dingin 

2.1.8.3 Tata Cara Mengemukakan Pendapat dalam Musyawarah 

Tata cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah yaitu mengacungkan 

tangan sebagai tanda ijin bicara, berbicara setelah dipersilahkan, kalau ada yang 

berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai, bersikap sopan, dan perkataan 

yang diucapkan tidak menyinggung perasaan orang lain. 

2.1.8.4 Cara Pengambilan Keputusan Bersama 

Keputusan bersama diambil melalui 3 cara yaitu:  

(1) Musyawarah untuk mufakat 

Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan  bersama 

yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara 

mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat 

didengar dan ditampung, pendapat yang paling baik akan disepakati bersama. 

Musyawarah untuk mufakat biasanya dilakukan dalam organisasi yang 

jumlah anggotanya sedikit.Misalnya, keluarga, Rukun Tetangga (RT), atau 

Desa.Mereka berkumpul di suatu pertemuan atau majelis, semuanya duduk 

bersama membahas persoalan yang perlu mereka musyawarahkan. 
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(2) Voting  

Voting adalah pengambilan keputusan bersama yang dilakukan berdasarkan 

jumlah suara terbanyak.Voting biasanya muncul apabila kesepakatan itu belum 

bisa diputuskan secara musyawarah mufakat.Bisa juga keputusan voting itu 

sengaja dibuat. Dalam pemilihan pengurus kelas biasanya dilakukan dengan cara 

voting. Siapa yang mendapat suara terbanyak, itulah yang menjadi ketua kelas 

Dalam melakukan voting, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk menyatakan bahwa suatu keputusan itu sah atau tidak. Syarat-syarat itu 

yaitu di akhir musyawarah tidak tercapai kata mufakat, musyawarah sudah 

mengalami jalan buntu, memerlukan keputusan yang mendesak, dan keputusan 

sah bila rapat dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota rapat (kuorum) dan disetujui oleh 

lebih dari setengah  jumlah anggota yang hadir. 

Kuorum adalah jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang harus 

hadir agar voting dapat dilaksanakan dan keputusannya dianggap sah. Biasanya, 

kuorum dalam musyawarah adalah 2/3 dari total peserta yang berhak mengikuti 

musyawarah. 

Voting tidak hanya ditempuh pada saat kata mufakat tidak 

ditemukan.Voting juga dilakukan pada pengambila keputusan yang tidak dapat 

dimusyawarahkan.Misalnya pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan 

gubernur, pemilihan presiden. 

(3) Aklamasi 

Ada kalanya keputusan bersama tidak diambil dengan cara mufakat atau 

voting, tetapi dengan cara aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara 
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lisan dari seluruh anggota kelompok.Pernyataan setuju ini dilakukan untuk 

melahirkan keputusan bersama.Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui 

pemungutan suara.Aklamasi terjadi karena adanya pendapat yang dikehendaki 

oleh semua anggota kelompok. 

2.1.8.5 Bentuk-bentuk Keputusan Bersama 

Contoh pelaksanaan bentuk-bentuk keputusan bersama meliputi 3 

lingkungan yaitu: 

(1) Di Lingkungan Keluarga 

Contoh bentuk keputusan bersama di lingkungan keluarga yaitu menetapkan 

tata tertib keluarga.Setiap keluarga pasti terdapat tata tertib atau peraturan yang 

harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga.Misalnya setiap pulang sekolah anak-

anak harus pulang ke rumah terlebih dahulu, setiap mau ke rumah teman harus 

minta izin orang tua, dan lain-lain.Agar peraturan dalam keluarga dapat 

dilaksanakan dengan baik dan ditaati oleh seluruh anggota keluarga, maka 

peraturan tersebut harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. 

Contoh lain bentuk keputusan bersama di lingkungan keluarga yaitu 

membersihkan lingkungan rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban 

untuk menjaga kebersihan agar lingkungan rumahnya menjadi sehat dan 

indah.Kebersihan lingkungan rumah adalah tanggung jawab semua anggota 

keluarga.Oleh karena itu, perlu dibuat kesepakatan bersama semua anggota 

keluarga. 

(2) Lingkungan Sekolah 
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Pemilihan ketua kelas adalah contoh bentuk keputusan bersama di 

lingkungan sekolah.Ketua kelas mempunyai tanggung jawab mengurus kelasnya. 

Dia juga menjadi teladan bagi teman-temannya yang lain. Oleh karena itu, 

seorang ketua kelas hendaknya dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. 

Contoh lain bentuk keputusan bersama di lingkungan sekolah yaitu 

menentukan tujuan tempat wisata di lingkungan sekolah. Biasanya tujuan tempat 

wisata ditentukan bersama siswa dengan wali kelas.Hal itu dilakukan agar semua 

anggota kelas menerima dan senang dengan kegiatan wisata. 

(3) Lingkungan Masyarakat 

Bentuk keputusan bersama di lingkungan masyarakat yaitu menjaga 

keamanan lingkungan.Semua warga harus ikut serta dalam menjaga keamanan 

lingkungan yang dapat dilakukan dengan melaksanakan ronda malam. Ronda 

malam dilakukan secara bergilir. Semua warga harus mendapat giliran dan harus 

mau melaksanakan ronda malam karena merupakan keputusan bersama. 

Kerja bakti juga merupakan contoh bentuk keputusan bersama di 

lingkungan masyarakat.Contoh kerja bakti di lingkungan masyarakat adalah 

membersihkan saluran air, memperbaiki jalan yang rusak, dan membangun rumah 

salah satu warga yang tertimpa musibah.Semua warga harus melaksanakan kerja 

bakti dengan penuh kesadaran karena merupakan kesepakatan bersama. 

2.1.9 Strategi Pembelajaran 

Joni dalam Abimanyu (2008: 2.3) mendefinisikan strategi belajar mengajar 

sebagai pola umum perbuatan guru murid di dalam perwujudan  kegiatan belajar-

mengajar yang menunjuk kepada karakteristik abstrak daripada rentetan perbuatan 
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guru-murid tersebut. Sementara itu, Sudijarto dalam Abimanyu (2008: 2.3) 

mendefinisikan strategi belajar-mengajar sebagai upaya memilih, menyusun, dan 

memobilisasi segala cara, sarana/prasarana dan tenaga untuk menciptakan sistem 

lingkungan untuk mencapai perubahan perilaku  optimal.  

Mudjiono dalam Abimanyu (2008: 2.3)  berpendapat bahwa strategi belajar 

mengajar memiliki dua  dimensi  yaitu  dimensi perancangan dan dimensi 

pelaksanaan. Strategi belajar  mengajar pada dimensi perancangan merupakan 

pemikiran dan pengupayaan  secara strategis untuk  merumuskan,  memilih  dan 

menetapkan  aspek-aspek  dari  komponen pembentuk sistem instruksional 

sehingga dapat konsisten antara  aspek-aspek tersebut. Strategi belajar mengajar 

pada dimensi pelaksanaan  merupakan pemikiran dan pengupayaan secara 

strategis dari seorang guru untuk  memodifikasi dan menyelaraskan aspek-aspek 

pembentuk sistem instruksional (yang telah ditentukan dalam dimensi 

perancangan sebelumnya) jika kondisi/suasana aktual di kelas menghendakinya.  

Gerlach dalam Abimanyu (2008: 8.3) menyatakan bahwa terdapat tiga 

kriteria yang biasa dijadikan acuan dalam pemilihan strategi pembelajaranyaitu 

relevansi, efektifitas, dan efisiensi. Relevansi yang dimaksud yaitu derajat  kaitan  

fungsional  antara strategi  pembelajaran  sebagai dimensi  instrumental  dengan  

tujuan/sasaran  belajar,  dengan  tolok  ukur  dari  segi bagaimana sesuatu itu 

dipelajari dan bukannya dari segi apa yang dipelajari. Efektivitas (hasil guna) 

yaitu tingkat instrumentalitas atau hubungan kausal linier antara strategi 

pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Efisiensi (daya  guna) yakni yang 

berkaitan dengan perbandingan upaya (proses belajar) dengan  hasil (pencapaian  
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tujuan) khususnya ditinjau dari prinsip ekonomis, seperti  pemilihan strategi 

pembelajaran yang lebih sederhana, murah dan mudah, serta  bervariasi tetapi 

mencapai tujuan yang optimal. Efisiensi haruslah  memperhitungkan daya guna 

(segi waktu, biaya dan tenaga) namun tetap  mencapai  tujuan yang optimal. 

Berdasarkan  beberapapendapat di atas, dapat peneliti simpulkan 

bahwastrategipembelajaran adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh guru 

dalam pembelajaran agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. 

2.1.10 Strategi Pembelajaran Aktif 

Menurut Silberman dalam Hamdani (2008: 49) strategi pembelajaran aktif 

(active learning) merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan strategi 

pembelajaran yang komprehensif, meliputi berbagai cara untuk membuat siswa 

menjadi aktif. 

Hamdani (2011: 49) menyatakan bahwa strategi active learning adalah salah 

satu cara atau strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan serta partisipasi 

siswa dalam setiap kegiatan belajar seoptimal mungkin sehingga siswa mampu 

mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien. 

Prinsip-prinsip strategi active learningyaitu prinsip motivasi, prinsip latar 

konteks, prinsip keterahan pada titik pusat atau fokus tertentu, prinsip hubungan 

sosial, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip perbedaan perseorangan, prinsip 

menemukan, prinsip pemecahan masalah (Hamdani, 2011: 49). 

 Menurut Hamdani (2011: 50-51) komponen-komponen strategi active 

learning terdiri atas: (1) pengalaman (2) interaksi; (3) komunikasi; (4) refleksi. 
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Komponen pertama strategi active learning yaitu pengalaman.Siswa akan 

belajar banyak melalui perbuatan pengalaman langsung mengaktifkan lebih 

banyak indra daripada hanya melalui pendengaran.Komponen yang kedua yaitu 

interaksi.Belajar akan berlangsung dengan baik dan meningkat kualitasnya 

apabila berdiskusi, saling bertanya dan mempertanyakan, dan atau saling 

menjelaskan. Pada saat siswa ditanyakan hal yang mereka kerjakan, mereka 

terpacu untuk berpikir menguraikan lebih jelas sehingga kualitas pendapat itu 

menjadi lebih baik. 

Komponen strategi active learning yaitu komunikasi. Pengungkapan pikiran 

dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis, merupakan kebutuhan siswa 

dalam mengungkakapkan dirinya ntuk mencapai kepuasan. Pengungkapan 

pikiran, baik dalam mengemukakan gagasan sendiri maupun menilai gagasan 

orang lain, akan memantapkan pemahamansiswa tentang sesuatu yang sedang 

dipikirkan atau dipelajari. Selanjutnya, komponen keempat strategi active 

learning yaitu refleksi. Apabila siswa mengungkapkan gagasannya kepada orang 

lain dan mendapat tanggapan, ia akan merenungkan kembali gagasannya, 

kemudian melakukan perbaikan sehingga memilki gagasan yang lebih mantap. 

Refleksi dapat terjadi sebagai akibat dari interaksi dan komunikasi. Umpan balik 

dari guru atau siswa lain terhadap hasil kerja seorang siswa, yang berupa 

pertanyaan yang matang (membuat siswa lebih berpikir), dapat merupakan 

pemicu bagi siswa untuk melakukan refleksi tentang apa yang sedang dipikirkan 

atau dipelajari. 
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Dari penjelasan tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa strategi 

pembelajaran aktif adalah strategi pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif 

dalam merekonstruksi pengetahuannya sendiri. 

2.1.11 Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Giving Question and Getting 

Answer 

Strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer 

ditemukan oleh Spancer Kagan, orang berkebangsaan Swiss pada tahun 

1963.Strategi pembelajaran ini dikembangkan untuk melatih siswa memiliki 

kemampuan dan ketrampilan bertanya dan menjawab pertanyaan, karena pada 

dasarnya strategi pembelajaran tersebut merupakan modifikasi dari metode tanya 

jawab yang merupakan kolaborasi dengan menggunakan potongan-potongan 

kertas sebagai medianya. 

Kegiatan bertanya dan menjawab merupakan hal yang sangat esensial dalam 

pola interaksi antara guru dan siswa. Mudjiono dalam Fitriantoro (2010) 

menyatakan bahawa kegiatan bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh guru 

dan siswa dalam proses belajar mengajar mampu menumbuhkan pengetahuan 

baru pada diri siswa. Strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting 

Answer dapat dilakukan bersamaan dengan metode ceramah, agar siswa tidak 

dalam keadaan blank mind.Metode ceramah sebagai dasar agar siswa 

mendapatkan pengetahuan dasar (prior knowledge). Dengan demikian, penerapan 

strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answerakan 

membuat siswa menjadi aktif dalam proses belajar mengajar dan mampu 

merekonstruksi pengetahuan yang dimilikinya.  
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Menurut Suprijono (2009: 107) langkah-langkah penerapan strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer sebagai berikut: 

(1) Bagi dua potongan kertas kepada siswa.Mintalah kepada siswa menuliskan 

dikartu itu “kartu menjawab” dan “kartu bertanya”. 

(2) Mulai pembelajaran dengan pertanyaan. Pertanyaan bisa berasal dari siswa 

maupun guru. Jika pertanyaan berasal dari siswa, maka siswa ini diminta 

menyerahkan kartu yang bertuliskan “kartu bertanya”. 

(3) Setelah pertanyaan diajukan, mintalah kepada siswa memberi jawaban. Setiap 

siswa yang hendak menjawab diwajibkan menyerahkan kartu yang 

bertulisakan “kartu menjawab”. 

(4) Jika sampai akhir sesi ada siswa yang masih memiliki 2 potongan kertas yaitu 

kertas bertanya dan menjawab atau salah satu potongan kertas tersebut, maka 

mereka diminta membuat resume atas proses Tanya jawab yang sudah 

berlangsung. 

Menurut Fitriantoro (2010) Penerapan Strategi pembelajaran aktif tipe 

Giving Question and Getting Answerbertujuan untuk: 

(1) Mengecek pemahaman para siswa sebagai dasar perbaikan proses belajar 

mengajar. 

(2) Membimbing usaha para siswa untuk memperoleh suatu keterampilan 

kognitif maupun sosial. 

(3) Memberikan rasa senang pada siswa. 

(4) Merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. 

(5) Memotivasi siswa agar terlibat dalam interaksi. 
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(6) Melatih kemampuan mengutarakan pendapat. 

(7) Mencapai tujuan belajar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer merupakan strategi 

pembelajaran yang  menuntut siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan 

sehingga dapat melatih keterampilan siswa dalam mengajukan pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan  
Ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan penerapan strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer. 

Tabel 2.1. Hasil Penelitian yang Relevan 

No Nama Peneliti, 
Tahun, 

Universitas 

Judul Penelitian Jenis 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

1. Ayu Veranita, 
2010, UMS 

Penerapan Strategi 
Pembelajaran Aktif Tipe 
Giving Questions and Getting 
Answer untuk Meningkatkan 
Aktivitas Siswa dalam 
Pembelajaran Matematika 

Penelitian 
Tindakan 
Kelas 

Adanya 
peningkatan 
aktivitas 
dan prestasi 
belajar 
siswa. 
 

2. Ida Ariyanti, 
2011, UMS 

Penerapan Strategi 
Pembelajaran Aktif tipe 
Giving Questions and Getting 
Answer sebagai Upaya 
Meningkatkan Keaktifan dan 
Hasil Belajar Biologi Siswa 

Penelitian 
Tindakan 
Kelas 

Adanya 
peningkatan 
keakifan 
dan hasil 
belajar 
siswa. 

3. Arga Wahyu 
Purnama Putra, 
2012, UMS 
 

Penerapan Strategi 
Pembelajaran Aktif Tipe 
Giving Question and Getting 
Answer dengan 
Menggunakan Powerpoint 
pada Mata Pelajaran Biologi 
Materi Tumbuhan Paku 
(Pteridophyta) untuk 

Penelitian 
Tindakan 
Kelas 

Adanya 
peningkatan 
hasil belajar 
siswa. 
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Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa Kelas X3 SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta 
Tahun Ajaran 2011/2012 

 

Ayu Veranita melakukan penelitian dengan judul Penerapan Strategi 

Pembelajaran Aktif Tipe Giving Questions and Getting Answer untuk 

Meningkatkan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Matematika.Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan di Kelas VII Semester II 

SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2009/2010.Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa.Hal ini dapat dilihat dari 

aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan sebelum diadakan tindakan sebesar 

11,90% dan di akhir tindakan mencapai 30,77%, aktivitas siswa dalam 

mengajukan pertanyaan sebelum diadakan tindakan sebesar 7,14% dan di akhir 

tindakan mencapai 38,46%, aktivitas siswa dalam mengemukakan pendapat 

sebelum diadakan tindakan sebesar 4,76% dan di akhir tindakan mencapai 

30,77%, aktivitas siswa dalam mengerjakan soal ke depan kelas sebelum diadakan 

tindakan sebesar 19,04%, dan di akhir tindakan mencapai 35,89%, aktivitas siswa 

dalam mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh guru sebelum diadakan 

tindakan sebesar 95,24%, dan di akhir tindakan mencapai 100%. Sebelum adanya 

tindakan prestasi belajar siswa yang mencapai kriteria ketuntasan maksimum 

(KKM) sebesar 73,81%, dan di akhir tindakan mencapai 84,62%. 

Ida Ariyanti melakukan penelitian Tindakan Kelas dengan judul Penerapan 

Strategi Pembelajaran Aktif tipe Giving Questions and Getting Answer sebagai 

Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Biologi Siswa.Penelitian 
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Tindakan Kelas ini dilakukan di di Kelas VIIC SMP Negeri 3 Sawit Boyolali 

Tahun Pelajaran 2010/2011.Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

keaktifan dan hasil belajar siswa. Peningkatan  keaktifan  siswa  dapat  dilihat  

dari keaktifan  indera  sebelum diadakan  tindakan  13,79%  dan  di  akhir  

tindakan  mencapai  82,75%, keaktifan  akal sebelum  diadakan  tindakan  sebesar  

20,69%  dan  di  akhir  tindakan  mencapai  79,31%, keaktifan  ingatan  sebelum  

diadakan  tindakan  sebesar  10,34%  dan  di  akhir  tindakan mencapai 75,86%, 

keaktifan emosi sebelum diadakan tindakan sebesar 31,03% dan di akhir  tindakan  

sebesar  100%.  Peningkatan  hasil  belajar  dapat  dilihat  dari ranah kognitif  

sebelum  tindakan  hasil  belajar  siswa  yang  mencapai  kriteria  ketuntasan 

minimum  (KKM)  sebesar  24,14%  dan  di  akhir  tindakan  mencapai  86,21%,  

ranah afektif  juga  mengalami  peningkatan  pada  setiap  siklusnya  yaitu  

49,20%,  71,61%  dan 85,68%. 

Sementara itu, Arga Wahyu Purnama Putra juga melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Giving 

Question and Getting Answerdengan Menggunakan Powerpoint pada Mata 

Pelajaran Biologi Materi Tumbuhan Paku (Pteridophyta) untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas X3 SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 

pada aspek kognitif dan afektif. Pada siklus I, nilai rata-rata hasil belajar siswa 

pada aspek kognitif sebesar 80,36 dengan prosentase siswa yang mencapai nilai 

KKM 54,17% (17 Siswa), hasil belajar pada aspek afektif yang mencapai nilai 

rata-rata sebesar 44% (sebanyak 11 siswa). Pada siklus II hasil pembelajaran 
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meningkat, yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa pada aspek kognitif sebesar 

93,4 dengan prosentase siswa yang mencapai nilai KKM sebesar 96% (24 siswa), 

hasil belajar pada aspek afektif yang mencapai nilai rata-rata meningkat sebesar 

88% (22 siswa). 

Melihat penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian baru dan merupakan penelitian 

eksperimen, bukan penelitian ulang maupun lanjutan. Hal ini karena, 

ketigapenelitian tersebut dilakukan pada jenjang pendidikan menengah (SMP dan 

SMA), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang 

dilakukan pada pendidikan dasar (SD) kelas V. Mata pelajaran yang digunakan 

juga berbeda yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Penerapan strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer di kelas V pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang 

dengan strategi pembelajaran aktif tipeGiving Question and Getting Answer. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Karakteristik mata pelajaran PKn yaitu berisi seperangkat pengetahuan serta 

nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan nyata.Dalam pembelajaran 

PKn, terdapat materi-materi yang bersifat teoritis. Salah satunya yaitu materi 

Bentuk Keputusan Bersama yang diajarkan pada kelas V.  

Dalam pembelajaran PKn di SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang, 

guru cenderung menggunakan metode ceramah, sehingga siswa hanya duduk 
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diam mendengarkan penjelasan dari guru.Siswa juga merasa jenuh.Interaksi 

pembelajaran hanya terjadi dari guru ke siswa.Oleh karena itu, diperlukan sebuah 

strategi pembelajaran yang menyenangkan tetapi siswa tetap dapat menyerap 

materi pembelajaran dengan baik serta dapat melibatkan siswa secara aktif, baik 

kognitif, sosial maupun emosional. 

Strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru yaitu strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer.Strategi 

pembelajaran Giving Question and Getting Answer melatih keterampilan siswa 

dalam bertanya dan menjawab pertanyaan.Strategi pembelajaran ini menggunakan 

kartu sebagai medianya.Setiap siswa mempunyai kartu bertanya dan kartu 

menjawab.Strategi pembelajaran Giving Question and Getting Answer dilakukan 

dalam suasana menyenangkan serta siswa dapat terlibat aktif secara kognitif, 

sosial, dan emosional.Interaksi pembelajaran terjadi dari guru ke siswa, siswa ke 

siswa, dan siswa ke guru.Hal yang demikian mendorong terciptanya efektifitas 

pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Kerangka berpikir dapat digambarkan dengan skema berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pembelajaran konvensional: 
cenderung menggunakan 
metode ceramah, kurang 
mengaktifkan siswa 

Siswa merasa jenuh 
dalam pembelajaran, 
hasil belajar kurang 
memuaskan 

Aktivitas dan hasil 
belajar siswa 
meningkat 

Pembelajaran dengan strategi 
pembelajaran aktif tipe Giving 
Question and Getting Answer 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis 

Rumusan hipotesis yang diajukan yaitu : 

Ho₁: Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar PKn antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan strategi Giving Question and Getting 

Answer dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Ha₁: Terdapat perbedaan aktivitas belajar PKn antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi Giving Question and Getting Answer dan 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Ho₂: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi Giving Question and Getting Answer dan 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Ha₂: Terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi Giving Question and Getting Answer dan 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi 

experimental).Dalam penelitian eksperimen ini, ada satu kelas sebagai kelas 

eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol.Kelas eksperimen adalah kelas 

yang mendapat perlakuan, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang tidak 

mendapat perlakuan.Kelas eksperimen yaitu kelas VA SD Negeri Tegalmlati 3 

Kabupaten Pemalang, sedangkan untuk kelas kontrol yaitu kelas VB SD Negeri 

Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang.Desain penelitian yang digunakan yaitu 

Nonequivalent Control Group Design. Desain penelitian eksperimen ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan:  

O₁   pretest kelompok eksperimen 

O₂   posttest kelompok eksperimen 

O₃   pretest kelompok kontrol 

O₄   posttest kelompok kontrol 

X = ada perlakuan 

−  =  tidak ada perlakuan  

(Sugiyono, 2011:116) 

O₁ X O₂
………………………… 
O₃  O₄ 
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3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 61).Populasi 

dalam penelitian adalah semua siswa kelas V SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten 

Pemalang yang berjumlah 47 orang siswa. Jumlah siswa kelas VA sebagai kelas 

eksperimen adalah 22 orang siswa dan jumlah siswa kelas VB sebagai kelas 

kontrol adalah  25 orang siswa. 

3.2.2 Sampel 

Sampel menurut Arikunto dalam Riduwan (2008: 56) adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Dalam penelitian ini, 

sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh.Sampling jenuh ialah 

teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan 

dikenal juga dengan istilah sensus (Riduwan, 2008: 64). Oleh karena itu, seluruh 

siswa kelas V SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang akan dijadikan 

sebagai sampel penelitian.Peneliti menentukan siswa kelas V SD Negeri 

Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang sebagai sampel penelitian karena hasil belajar 

siswa kelas V masih rendah. 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009: 2) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
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3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009: 4).Variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Tegalmlati 

3 Kabupaten Pemalang. 

3.3.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2009: 4).Variabel 

bebas dalam penelitian ini yaitu strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question 

and Getting Answer yang digunakan dalam mengajarkan materi Bentuk 

Keputusan Bersama. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data penelitian.Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, 

observasi, dan tes. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan di bawah ini. 

3.4.1 Dokumentasi 

Menurut Riduwan (2008: 77) dokumentasi ditujukan untuk memperoleh 

data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan 

penelitian.Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen guru berupa daftar 

nama siswa, daftar hadir siswa, dan daftar nilai PKn siswa kelas V. Peneliti juga 

menggunakan foto dan video sebagai bukti pelaksanaan penelitian. Foto dan video 

ini sekaligus digunakan sebagai penunjang observasi pembelajaran di kelas. 
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3.4.2 Observasi 

Observasi  yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2008: 76). Observasi 

dilakukan untuk mendapatkan data aktivitas belajar siswa selama pembelajaran 

dengan menggunakan lembar pengamatan.Penggunaan observasi dalam 

mengumpulkan data dimaksudkan agar peneliti benar-benar dapat mengetahui dan 

mengidentifikasi keaktifan dan sikap siswa pada masing-masing kelas selama 

pembelajaran. 

3.4.3 Tes 

Peneliti menggunakan tes untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa 

pada materi bentuk keputusan bersama.Teknik tes yang digunakan adalah tes 

tertulis.Peneliti menggunakan tes tertulis dalam mengumpulkan data, karena 

aspek yang dinilai adalah hasil belajar siswa pada ranah kognitif (ingatan, 

pemahaman, dan penerapan).Dalam hal ini, jenis tes yang digunakan adalahpretest 

dan posttest.Pretestdigunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum 

mendapatkan pembelajaran. Posttest digunakan untuk mengetahui kemampuan 

siswa setelah mendapatkan pembelajaran. Bentuk tes yang digunakan yaitu  tes 

objektif.Suryanto(2011: 2.4) menjelaskan bahwa tes objektif tepat digunakan 

untuk mengukur proses berpikir rendah sampai dengan sedang (ingatan, 

pemahaman, dan penerapan). Penjelasan tersebut bukannya tes objektif tidak 

dapat digunakan untuk mengukur proses berpikir tingkat tinggi seperti analisis, 

sintesis, dan evaluasi tetapi untuk menulis butir soal yang seperti itu memerlukan 

keterampilan tersendiri. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

(Riduwan, 2008: 77). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari  silabus, Rencana Pelaksaaan Pembelajaran (RPP), kisi-kisi soal, soal 

tes, dan lembar observasi. 

3.5.1. Pengujian Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto dalam Riduwan (2008: 97) validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur.Untuk 

mengukur validitas soal, digunakan validitas logis dan empiris. 

3.5.1.1.Validitas Logis 

Validitas logis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas isi dan 

validitas konstruk.Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur 

tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang 

diberikan dan sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruk apabila butir-butir 

soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang 

disebutkan dalam Tujuan Instruksional Khusus (Arikunto, 2009: 67).Pengujian 

validitas logis dilakukan dengan meminta pendapat dari penilai ahli yaitu Drs. 

Utoyo (Pembimbing I), Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. (Pembimbing II), Danusi, 

A.Ma.Pd (Guru Kelas VA) dan Musiyam, A.Ma.Pd. (Guru Kelas VB) dengan 

menggunakan lembar penilaian validitas logis. 

3.5.1.2.Validitas Empiris 

Arikunto (2009: 66) menyatakan bahwa sebuah instrumen dikatakan 

memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Peneliti 
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akanmelakukan uji coba instrumen pada siswa kelas VI SD Negeri Tegalmlati 3 

Kabupaten Pemalang. Pengujian validitas empiris menggunakan rumus Pearson 

Product Moment.Cara penghitungannya menggunakan program SPSS versi 

20.Analisis ini mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor 

total adalah penjumlahan dari seluruh item. Koefisien korelasi item total dengan 

Pearson Product Moment dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut: 

   ∑   ∑ ∑
.∑ ∑ .∑ ∑

 

Keterangan: 

 = Koefisien korelasi  

 = Jumlah skor item 

 = Jumlah skor total 

n = Banyaknya subjek 

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus: 

√ 2
√1

 

Keterangan: 

t  = Nilai  

r  = Koefisien relasi hasil  

n  = Jumlah responden 

Distribusi (Tabel t) untuk  = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n−2).Kaidah 

keputusannya yaitu jika t >t  berarti valid dan jika   t <t    

berarti tidak valid. 

Jika instrumen itu valid, maka penafsiran indeks korelasinya (r) yaitu: 
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Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 : sangat rendah (tidak valid) 

(Riduwan, 2008: 98) 

3.5.2. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2009: 86) reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi 

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap, atau seandainya berubah-

ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. 

Untuk menguji reliabilitas tes, peneliti menggunakan metode Alpha sebagai 

berikut: 

= 1 ∑  

Keterangan : 

r11   = Nilai Reliabilitas 

∑  = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

   = Varians total 

k    = Jumlah item 

(Riduwan, 2008: 115) 

Taraf signifikansi yang digunakan adalah (α) = 5 %. Jika r >r , maka 

perangkat tes dikatakan reliabel (Sugiyono, 2009: 357).Penghitungannya dibantu 

dengan menggunakan program SPSS versi 20. 
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3.5.3. Analisis Taraf Kesukaran 

Untuk mengetahui taraf kesukaran soal digunakan rumus sebagai berikut. 

I  
B
N 

Keterangan:  

I = indeks/taraf kesukaran untuk tiap soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N=  banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksud 

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut, dan sebaliknya. Kriteria indeks kesulitan soal yakni sebagai 

berikut: 

0 -   0,30 = soal kategori sukar 

0,31 -   0,70 = soal kategori sedang 

0,71 -   1,00 = soal kategori mudah 

(Sudjana, 2009: 137) 

3.5.4. Analisis Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (2009: 211) daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). 

Untuk menganalisis daya pembeda soal digunakan rumus indeks 

diskriminasi yaitu sebagai berikut. 

D = BA
JA

 − BB
JB

 

Keterangan: 
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D = indeks diskriminasi 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA= banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

(Arikunto, 2009: 214) 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Deskripsi data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.Data 

kuantitatif yaitu berupa nilai pretest, nilai posttest, dan skor aktivitas siswa.Data 

hasil pretest dan posttest diperoleh melalui tes tertulis.Tes tertulis dilakukan 

keseluruh anggota sampel baik pada kelompok eksperimen maupun pada 

kelompok kontrol.Skor aktivitas siswa diperoleh melalui pengamatan aktivitas 

belajar siswa selama pembelajaran PKn dengan menggunakan lembar 

pengamatan. 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Penggunaan statisitik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel 

yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum 

pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian 

normalitas data. Jika data berdistribusi tidak normal, maka pengujian hipotesis 

menggunakan statistik non parametris.Uji normalitas dilakukan terhadap skor 

aktivitas dan hasil belajar yang dicapai seluruh anggota sampel dengan 
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menggunakan uji Lilliefors dan penghitungannyadibantu dengan menggunakan 

program SPSS versi 20.Pengambilan keputusan uji dan penarikan simpulan 

dilakukan pada taraf signifikansi 5%. 

3.6.2.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas ini dilakukan peneliti untuk mengetahui terpenuhi 

tidaknya sifat homogen pada varians antar kelas. Uji homogenitas yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu independent sample t test yang dapat dilihat pada 

kolomLevene’sdengan pengambilan keputusan dan penarikan simpulan dilakukan 

pada taraf signifikansi 5%.Penghitungan uji homogenitas ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 20. 

3.6.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir merupakan analisis yang digunakan untuk menyimpulkan 

hasil penelitian, apakah penggunaan strategi pembelajaranaktif tipe Giving 

Question and Getting Answer  dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar atau 

tidak.Jika uji prasyaratanalisis telah memenuhi syarat, yakni data yang diperoleh 

normal dan homogen, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-

rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan, peneliti menggunakan 

independent sample t test (uji t).Namun, jika data berdistribusi tidak normal, maka 

menggunakan uji UMann-Whitney.Penghitungan uji t dan uji UMann-Whitney 

dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 20. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Deskripsi Data  

Deskripsi data penelitian ini untuk memberikan gambaran secara umum 

mengenai penyebaran data yang diperoleh di lapangan.Deskripsi data ini disajikan 

dalam bentuk tabel.Data yang diperoleh berupa hasil pengamatan aktivitas belajar 

PKn siswa dan data hasil belajar (posttest) siswa.Data hasil penelitian tersebut 

dapat dipaparkan secara lebih rinci dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1. Paparan Data Rekap Skor Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Siswa 

No. Kriteria Data 
Aktivitas Belajar Siswa Hasil Belajar Siswa 

Kelas 
Eksperimen 

Kelas 
kontrol 

Kelas 
Eksperimen 

Kelas 
kontrol 

1. Jumlah siswa  22 25 22 25 
2. Skor rata-rata 85, 085 67,875 82,73 74,60 
3. Median  84,375 68,75 85 80 
5. Skor minimal 71,875 56,25 50 45 
6. Skor maksimal 100 84,375 100 100 
7. Rentang  28,125 28,125 50 55 
8. Varians  78,062 88,314 170,78 197,75 
9. Standar deviasi 8,835 9,398 13,07 14,06 

 

4.2 Analisis Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian terlebih dahulu 

diujicobakan kepada siswa di luar sampel yang telah mendapat materi Bentuk 

Keputusan Bersama. Siswa tersebut kelas VI SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten 

Pemalang yang berjumlah 44 orang.Peneliti mengambildata uji coba instrumen  
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padatanggal 16 Maret 2013. Uji coba ini bertujuan agar diperoleh soal-soal yang 

valid dan reliabel.Instrumen yang sudah diujicobakan, kemudian dianalisis setiap 

butir soalnya.Hasil analisis instrumen (item soal) diuraikan sebagai berikut. 

4.2.1 Uji Validitas 

Sebelum instrumen diujicobakan, peneliti melakukan uji validitas 

logis.Validitas logis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas isi dan 

validitas konstruk.Pengujian validitas isi dilakukan dengan membandingkan 

antara instrumen dengan materi pelajaran yang diajarkan. Pengujian validitas 

konstruk dilakukan dengan meminta pendapat dari penilai ahli yaitu Drs. Utoyo 

(Pembimbing I), Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. (Pembimbing II), Danusi, 

A.Ma.Pd (Guru Kelas VA) dan Musiyam, A.Ma.Pd. (Guru Kelas VB). Lembar 

penilaian validitas logis ada dalam lampiran 7.Sesudah dinilai validitas logisnya, 

soal diujicobakan pada siswa kelas VI SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten 

Pemalang. 

Setelah instrumen diujicobakan, peneliti melakukan analisis berdasarkan 

hasil uji coba soal.Analisis bertujuan untuk menghitung validitas empiris agar 

diketahui item soal yang valid dan item soal yang tidak valid.Dari hasil 

penghitungan dengan menggunakan program SPSS versi 20 dapat diketahui nilai 

korelasi antara skor total.Nilai korelasi setiap item kemudian dibandingkan 

denganr . Nilai r dengan jumlah data/siswa (n) = 44 dan taraf signifikansi 

0,05 uji 2 sisi, didapat r  sebesar 0,297 (Sugiyono, 2009:373). Apabila 
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r  0,297 maka butir soal tersebut dinyatakan valid, sedangkan apabila 

r < 0,297 maka butir soal tersebut dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2010: 

91).Hasil uji validitas instrumen selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 

9.Ringkasan hasil uji validitas instrumen dapat dibaca pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen 

Nomor  
Soal 

Nilai 
Korelasi Kategori 

Nomor 
Soal 

Nilai 
Korelasi Kategori  

1 0,067 Tidak Valid 21 0,317 Valid   
2 0,284 Tidak Valid 22 0,485 Valid   
3 0,405 Valid   23 0,117 Tidak Valid 
4 0,317 Valid   24 0,363 Valid   
5 0,384 Valid   25 0,529 Valid   
6 b  Tidak Valid 26 b  Tidak Valid 
7 0,218 Tidak Valid 27 0,375 Valid   
8 0,473 Valid   28 0,195 Tidak Valid 
9 0,517 Valid   29 0,514 Valid   
10 0,385 Valid   30 0,230 Tidak Valid 
11 0,557 Valid   31 0,345 Valid   
12 0,010 Tidak Valid 32 0,346 Valid   
13 0,547 Valid   33 0,478 Valid   
14 -0,385 Tidak Valid 34 0,308 Valid   
15 0,421 Valid   35 -0,073 Tidak Valid 
16 0,015 Tidak Valid 36 0,210 Tidak Valid 
17 0,278 Tidak Valid 37 0,560 Valid   
18 0,377 Valid   38 0,502 Valid   
19 0,183 Tidak Valid 39 0,508 Valid   
20 0,484 Valid   40 0,435 Valid   

 

Berdasarkan tabel 4.2, item 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 

25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, dan 40 menunjukkan nilai korelasi ≥ 0,297. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item tersebut berkorelasi signifikan 

terhadap skor total, sehingga 25 item soal tersebut dinyatakan valid.Jadi, jumlah 

soal yang tidak valid sebanyak 15 item.Peneliti membutuhkan 20 item soal untuk 
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posttest dan pretest, sehingga seluruh item yang berjumlah 25 soal dapat 

digunakan sebagai soal untuk posttest dan pretest.Seluruh item soal sudah 

memenuhi seluruh indikator dalam pembelajaran materi Bentuk Keputusan 

Bersama. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Setelah diperoleh soal yang valid, selanjutnya dilakukan uji 

reliabilitas.Pengujian reliabilitas instrumen hanya dilakukan pada soal yang 

valid.Pengujian reliabilitas instrumen menggunakan teknik konsistensi internal 

dengan uji Cronbach’s Alpha.Untuk penghitungannya secara lengkap 

menggunakan SPSS versi 20.Berdasarkan hasil uji reliabilitas dari 25 butir soal 

menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,836. Nilai Cronbach’sAlpha dapat 

dibaca pada tabel 4.3. Data uji reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 10. 

Tabel 4.3. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

 
 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas keseluruhan 

dari instrumen yang diujikan (Alpha) adalah 0,836.Nilai reliabilitas dilihat dari 

perbandingan antara Cronbach’s Alpha (r ) dengan r  (0,297).Jika 

r > r , maka item tersebut dikatakan reliabel (Riduwan, 2008: 118).Oleh 

karena r (0,836) > r  (0,297), maka dapat dikatakan item tersebut reliabel. 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.836 25
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4.2.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya masing-masing 

item soal dihitung taraf kesukarannya. Penghitungan taraf kesukaran soal 

menggunakan rumus   I   B
N

 (Sudjana, 2009: 137).Hasil penghitungan taraf 

kesukaran dapat dibaca pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Ringkasan Hasil Penghitungan Taraf Kesukaran 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa item soal kategori mudah 

sebanyak 10 soal, item soal kategori sedang sebanyak 13 soal, dan item soal 

kategori sukar sebanyak 2 soal. 

4.2.4 Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Setelah diketahui taraf kesukaran dari masing-masing item soal, selanjutnya 

item soal yang sudah valid dan reliabel dilakukan penghitungan daya pembeda 

dengan menggunakan rumus P   BA
JA

BB
JB

 (Arikunto, 2009: 213).Hasil 

penghitungan daya pembeda dapat dibaca pada tabel 4.5. 

No 
Soal 

Indeks 
Kesukaran 

Kategori No 
Soal 

Indeks 
Kesukaran 

Kategori  

3 0,70 Sedang 24 0,77 Mudah 
4 0,98 Mudah 25 0,34 Sedang 
5 0,89 Mudah 27 0,64 Sedang 
8 0,34 Sedang 29 0,75 Mudah 
9 0,64 Sedang 31 0,70 Sedang 
10 0,70 Sedang 32 0,43 Sedang 
11 0,89 Mudah 33 0,14 Sukar 
13 0,68 Sedang 34 0,91 Mudah 
15 0,73 Mudah 37 0,66 Sedang 
18 0,23 Sukar 38 0,57 Sedang 
20 0,68 Sedang 39 0,68 Sedang 
21 0,84 Mudah 40 0,91 Mudah 
22 0,89 Mudah    
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Tabel 4.5. Ringkasan Hasil Penghitungan Daya Pembeda 

No Soal Indeks Diskriminasi Kategori 
3 0,67 Baik 
4 0,08 Jelek 
5 0,33 Cukup 
8 0,67 Baik 
9 0,67 Baik 
10 0,33 Cukup 
11 0,42 Baik 
13 0,75 Baik sekali 
15 0,50 Baik 
18 0,42 Baik 
20 0,58 Baik 
21 0,33 Cukup 
22 0,33 Cukup 
24 0,42 Baik 
25 0,50 Baik 
27 0,42 Baik 
29 0,50 Baik 
31 0,25 Cukup 
32 0,50 Baik 
33 0,42 Baik 
34 0,17 Jelek 
37 0,58 Baik 
38 0,58 Baik 
39 0,50 Baik 
40 0,17 Jelek 

 

Setelah mempertimbangkan hasil penghitungan daya pembeda, soal yang 

akan digunakan pada saat penelitian berjumlah 20 butir soal yaitu butir 3, 5, 8, 9, 

10, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 37, 38, dan 39. Seluruh item soal 

tersebut sudah memenuhi seluruh indikator dalam pembelajaran materi Bentuk 

Keputusan Bersama. 

4.3 Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada pembelajaran PKn kelas V pada materi pokok 

Bentuk Keputusan Bersama.Pembelajaran pada kelompok eksperimen 
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menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting 

Answer, sedangkan kelompok kontrol menggunakan pembelajaran 

konvensional.Pembelajaran materi Bentuk Keputusan Bersama pada kelas VA SD 

Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang sebagai kelompok eksperimen 

dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada 

tanggal 9 April 2013  jam pelajaran ke 3-4 dan pertemuan kedua dilaksanakan 

pada tanggal 13 April 2013 jam pelajaran ke 3-4. Pembelajaran materi Bentuk 

Keputusan Bersama pada kelas VB SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang 

sebagai kelompok kontrol juga dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 9 April 2013 jam pelajaran ke 6-7 

dan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 13 April 2013 jam pelajaran ke 

5-6. Deskripsi data hasil penelitian dijelaskan lebih rinci dalam paparan sebagai 

berikut. 

4.3.1 Data Pretest 

Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas VA dan 

VB di SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang. Hasil pretest kedua 

kelompok tidak jauh berbeda, sehingga kedua kelompok berada pada keadaan 

yang sama atau homogen. 

4.3.1.1 Kelompok Eksperimen 

Peneliti mengambil data nilai pretest di kelompok eksperimen pada tanggal 

6 April 2013. Data nilai pretest diperoleh dengan cara memberikan tes pada siswa 

sebelum dilakukan tindakan pembelajaran PKn materi Bentuk Keputusan 

Bersama. Tes yang diberikan berupa tes tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda, 
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dengan jumlah soal sebanyak 20 soal. Siswa menjawab soal dengan 

caramemberikan tanda silang pada jawaban yang dianggap benar. Jawaban 

tersebut kemudian dicocokkan dengan kunci jawaban dan dinilai dengan penilaian 

yang telah dibuat.Banyaknya siswa dikelompok eksperimen yaitu 22. Skor yang 

diperoleh dari hasil pretest menyebar dari skor terendah 25 sampai dengan skor 

tertinggi 90, dan nilai rata-rata (M) 60,91.Ringkasan data nilai pretest kelompok 

eksperimen dapat dibaca pada tabel 4.6.Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

Tabel 4.6. Ringkasan Nilai Pretest Kelompok Eksperimen 

No Kelas Kelas Interval Frekuensi 
1 25-35 3 
2 36-46 2 
3 47-57 4 
4 58-68 5 
5 69-79 3 
6 80-90 5 

Jumlah 22 
 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai 25-

35 sebanyak 3 orang siswa, nilai 36-46 sebanyak 2 orang siswa, nilai 47-57 

sebanyak 4 orang siswa, nilai 58-68 sebanyak 5 orang siswa, nilai 69-79 sebanyak 

3 orang siswa, dan nilai 80-90 sebanyak 5 orang siswa. 

4.3.1.2 Kelompok Kontrol 

Peneliti mengambil data nilai pretest siswa di kelompok kontrol pada 

tanggal 6 April 2013. Data nilai pretest diperoleh dengan cara memberikan tes 

pada siswa sebelum dilakukan tindakan pembelajaran PKn materi Bentuk 

Keputusan Bersama. Tes yang diberikan berupa tes tertulis dalam bentuk soal 
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pilihan ganda, dengan jumlah soal sebanyak 20 soal. Siswa menjawab soal dengan 

cara memberikan tanda silang pada jawaban yang dianggap benar. Jawaban 

tersebut kemudian dicocokkan dengan kunci jawaban dan dinilai dengan penilaian 

yang telah dibuat.Banyaknya siswa dikelompok kontrol yaitu 25. Skor terendah 

yang diperoleh dari hasil pretest yaitu 40 dan skor tertinggi yaitu 85, dan nilai 

rata-rata (M) 61,80. Ringkasan data nilai pretest kelompok kontrol dapat dibaca 

pada tabel 4.7.Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

Tabel 4.7. Ringkasan Nilai Pretest Kelompok Kontrol 

No Kelas Kelas Interval Frekuensi  
1 40-47 7 
2 48-55 5 
3 56-63 3 
4 64-71 - 
5 72-79 4 
6 80-87 6 

Jumlah 25 
 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai 

40-47 sebanyak 7 orang siswa, nilai 48-55 sebanyak 5 orang siswa, nilai 56-63 

sebanyak 3 orang siswa, nilai 72-79 sebanyak 4 orang siswa, dan nilai 80-87 

sebanyak 6 orang siswa. 

4.3.2 Aktivitas Belajar PKn Siswa 

Data aktivitas belajar siswa diperoleh melalui pengamatan terhadap 

aktivitas belajar selama pembelajaran PKn materi Bentuk Keputusan 

Bersama.Dalam pembelajaran, peneliti mengamati keaktifan, antusias dan 

semangat belajar siswa.Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan observasi, 

maka digunakan deskriptor yang terdapat dalam lembar pengamatan.Lembar 
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pengamatan dapat dibaca pada lampiran 14. 

Pada saat pembelajaran materi Bentuk Keputusan Bersama dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting 

Answer di kelas VA SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang pada 

pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2 siswa hadir semua atau ketidakhadiran siswa 

0%. Demikian pula di kelas VB yang menggunakan pembelajaran konvensional 

pada pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2 siswa hadir semua, jadi ketidakhadiran 

siswa adalah 0 %. 

4.3.2.1 Kelompok Eksperimen 

Data skor aktivitas siswa di kelompok eksperimen diperoleh dari skor total 

aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer. Dalam lembar 

observasi, instrumen yang digunakan sebanyak 4 butir dan masing-masing butir 

instrumen memilki 4 deskriptor, sehingga poin maksimal yang didapat 

16.Jikapoin yang diperoleh 16, maka skor aktivitas siswa yaitu 100.Banyak siswa 

di kelompok eksperimen yaitu 22 siswa.Data skor aktivitas siswa di kelompok 

eksperimen dapat dibaca pada tabel 4.8.Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 15. 

Tabel 4.8. Data Skor Aktivitas Siswa Kelompok Eksperimen 

No Skor Aktivitas Siswa Banyaknya Siswa 
Pertemuan Ke-1 Pertemuan Ke-2 

1 100 3 3 
2 93,75 2 4 
3 87,50 5 5 
4 81,25 6 4 
5 75 5 6 
6 68,75 1 - 

Jumlah 22 22 
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai 100 

pada pertemuan pertama sebanyak 3 orang siswa dan pertemuan kedua sebanyak 3 

orang, skor 93,75 pada pertemuan pertama sebanyak 2 orang siswa dan pertemuan 

kedua sebanyak 4 orang siswa, nilai 87,50 pada pertemuan pertama sebanyak 5 

orang siswa dan pertemuan kedua sebanyak 5 orang siswa, nilai 75 pada 

pertemuan pertama sebanyak 5 orang siswa dan pertemuan kedua sebanyak 6 

orang siswa, nilai 68,75  pada pertemuan pertama sebanyak 1 orang siswa. 

4.3.2.2 Kelompok Kontrol 

Data skor aktivitas siswa di kelompok kontrol diperoleh dari skor aktivitas 

siswa selama mengikuti pembelajaran materi Bentuk Keputusan Bersama dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional.Dalam lembar observasi, instrumen 

yang digunakan sebanyak 4 butir dan masing-masing butir instrumen memiliki 4 

deskriptor, sehingga poin maksimal yang didapat 16.Jika yang diperoleh 16, maka 

skor aktivitas siswa yaitu 100.Banyak siswa di kelompok kontrol yaitu 25 

siswa.Data skor aktivitas siswa di kelompok kontrol dapat dibaca pada tabel 

4.9.Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16. 

Tabel 4.9. Data Skor Aktivitas Siswa Kelompok Kontrol 
 

No Skor Aktivitas Siswa Banyaknya Siswa 
Pertemuan Ke-1 Pertemuan Ke-2 

1 87,50 1 1 
2 81,25 3 1 
3 75 6 8 
4 68,75 3 6 
5 62,50 4 2 
6 56,25 8 7 

Jumlah 22 22 
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai 

87,50 pada pertemuan pertama sebanyak 1 orang siswa dan pertemuan kedua 

sebanyak 1 orang, skor 81,25 pada pertemuan pertama sebanyak 3 orang siswa 

dan pertemuan kedua sebanyak 1 orang siswa, nilai 75 pada pertemuan pertama 

sebanyak 6 orang siswa dan pertemuan kedua sebanyak 8 orang siswa, nilai 68,75 

pada pertemuan pertama sebanyak 3 orang siswa dan pertemuan kedua sebanyak 6 

orang siswa, nilai 68,75  pada pertemuan pertama sebanyak 3 orang siswa dan 

pertemuan kedua sebanyak 6 orang siswa, nilai 62,50 pada pertemuan pertama 

sebanyak 4 orang siswa dan pertemuan kedua sebanyak 2 orang siswa, nilai 56,25 

pada pertemuan pertama sebanyak 8 orang siswa dan pertemuan kedua sebanyak 7 

orang siswa. 

4.3.3 Hasil Belajar (Posttest) PKn Siswa 

Data nilai posttest diperoleh dengan cara memberikan tes pada siswa setelah 

dilakukan pembelajaran materi Bentuk Keputusan Bersama. Pembelajaran di 

kelompok eksperimen menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Giving 

Question and Getting Answer, sedangkan di kelompok kontrol menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

4.3.3.1 Kelompok Eksperimen 

Peneliti mengambil data nilai posttest di kelompok eksperimen pada tanggal 

15 April 2013. Data nilai posttest diperoleh dengan cara memberikan tes pada 

siswa setelah dilakukan pembelajaran materi Bentuk Keputusan Bersama. Tes 

yang diberikan berupa tes tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda, dengan jumlah 

soal sebanyak 20 soal.Nilai akhir dihitung dengan cara membagi skor yang 
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diperoleh siswa dengan skor maksimum, kemudian dikali 100. Banyaknya siswa 

dikelompok eksperimen yaitu 22. Skor terendah yang diperoleh dari hasil posttest 

yaitu 50, skor tertinggi yaitu 100, dan nilai rata-rata 82,73. Ringkasan hasil nilai 

posttest kelompok eksperimen dapat dibaca pada tabel 4.10.Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 17. 

Tabel 4.10. Ringkasan Hasil Nilai Posttest Kelompok Eksperimen 

No Nilai Banyaknya Siswa 
1 50-59 1 
2 60-69 3 
3 70-79 1 
4 80-89 8 
5 90-100 9 

Jumlah 22 
 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai 

50-59 sebanyak 1 orang siswa, nilai 60-69 sebanyak 3 orang siswa, nilai 70-79 

sebanyak 1 orang siswa, nilai 80-89 sebanyak 8 orang siswa, dan nilai 90-100 

sebanyak 9 orang siswa. 

4.3.3.2 Kelompok Kontrol 

Peneliti mengambil data nilai posttest di kelompok kontrol pada tanggal 15 

April 2013. Data nilai posttest diperoleh dengan cara memberikan tes pada siswa 

setelah dilakukan pembelajaran materi Bentuk Keputusan Bersama. Tes yang 

diberikan berupa tes tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda, dengan jumlah soal 

sebanyak 20 soal.Nilai akhir dihitung dengan cara membagi skor yang diperoleh 

siswa dengan skor maksimum, kemudian dikali 100. Banyaknya siswa kelompok 

kontrol yaitu 25. Skor terendah yang diperoleh dari hasil posttest yaitu 45, skor 
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tertinggi 100, dan nilai rata-rata 74,60. Ringkasan hasil nilai posttest kelompok 

kontrol dapat dibaca pada tabel 4.11.Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 18. 

Tabel 4.11. Ringkasan Hasil Nilai Posttest Kelompok Kontrol 

No Nilai Banyaknya Siswa 
1 40-49 1 
2 50-59 3 
3 60-69 4 
4 70-79 3 
5 80-89 10 
6 90-100 4 

Jumlah 25 
 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai 

40-49 sebanyak 1 orang siswa, nilai 50-59 sebanyak 3 orang siswa, nilai 60-69 

sebanyak 4 orang siswa, nilai 70-79 sebanyak 3 orang siswa, nilai 80-89 sebanyak 

10 orang siswa, dan nilai 90-100 sebanyak 4 orang siswa. 

4.4 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menentukan metode uji hipotesis 

yang tepat dengan data yang diperoleh.Uji prasyarat analisis pada penelitian ini 

meliputi uji normalitas dan uji homogenitas data. Untuk lebih jelasnya,akan 

dijelaskan secara lebih lengkap di bawah ini. 

4.4.1 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui keadaaan awal kelas yang 

akan dijadikan sampel penelitian apakah berada pada keadaan yang sama atau 

tidak. Uji kesamaan rata-rata dilakukan terhadap nilai pretest pada kelas 
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eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata nilai pretest pada kelas eksperimen adalah 

sebesar 60,91 dan rata-rata nilai pretest kelas kontrol adalah sebesar 61,80. Uji 

kesamaan rata-rata menggunakan uji One Sample T Test dengan taraf signifikansi 

5%.Penghitungannya dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 20.Data 

dikatakan tidak memiliki perbedaaan rata-rata yang signifikan apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 dan –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel (Priyatno, 2010: 

31). Ringkasan hasil uji kesamaan rata-rata dapat dbaca pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

One-Sample Test 
 Test Value = 61.80 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
kelas 
eksperimen -.229 21 .821 -.89091 -8.9753 7.1935

 

Dari tabel 4.12 pada kolom Sig.(2-tailed) dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,821 dan pada kolom t menunjukkan t hitung sebesar -0,229. 

T tabel untuk jumlah sampel 22 dan taraf signifikansi 5% dua sisi sebesar 2,080 

(Priyatno 2010: 113). Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan,-t tabel (-2,080) 

≤ t hitung (-0,229) ≤ t tabel (2,080) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretest di kelas eksperimen dan 

rata-rata nilai pretest di kelas kontrol.  

4.4.2 Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas dilakukan pada data nilai aktivitas dan hasil 

belajarPKnyang diperoleh siswa kelas V SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten 
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Pemalang. 

4.4.2.1 Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa 

Dari hasil penghitungan data aktivitas belajar di kelompok eksperimen pada 

pertemuan ke-1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 84,38 dan pada pertemuan ke-2 

nilai rata-rata sebesar 85,80 dengan banyaknya data 22. Penghitungan uji 

normalitas menggunakan data dari nilai rata-rata setiap siswa dengan cara 

menjumlahkan nilai pada pertemuan ke-1 dan ke-2, kemudian hasilnya dibagi 2. 

Penghitungan uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dengan program SPSS 

versi 20.Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) pada kolom Kolmogorov-Smirnova. 

Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka data dapat dinyatakan 

berdistribusi normal (Priyatno, 2010: 73).Ringkasan hasil penghitungan uji 

normalitas kelompok eksperimen dapat dibaca pada tabel 4.13.Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 19. 

Tabel 4.13. Hasil Uji Normalitas Aktivitas Belajar Kelompok Eksperimen 

Tests of Normality 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Aktivitas 
Eksperimen .146 22 .200* .928 22 .112
  

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction 
 

Dari tabel 4.13, pada kolom Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi untuk kelompok eksperimen sebesar 0, 200*.Karena nilai 
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signifikansi pada kelompok eksperimen lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa populasi data aktivitas belajar kelompok eksperimen berdistribusi normal. 

Dari penghitungan data aktivitas belajar di kelompok kontrol pada 

pertemuan ke-1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 67,50 dan pada pertemuan ke-2 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 68 dengan banyaknya data 25. Penghitungan uji 

normalitas menggunakan data dari nilai rata-rata setiap siswa dengan cara 

menjumlahkan nilai pada pertemuan ke-1 dan ke-2, kemudian hasilnya dibagi 2. 

Hasil penghitungan uji normalitas menggunakan program SPSS versi 

20.Ringkasan penghitungan uji normalitas kelompok kontrol dapat dibaca pada 

tabel 4.14.Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19. 

Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas Aktivitas Kelompok Kontrol 

 

Dari tabel 4.14, pada kolom Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi untuk kelompok kontrol sebesar 0,055. Karena nilai signifikansi 

pada kelompok kontrol lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa populasi 

data aktivitas belajar pada kelompok kontrol berdistribusi normal.Oleh karena 

data aktivitas belajar berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas. 

 

 

Tests of Normality 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Aktivitas 
Kontrol .172 25 .055 .902 25 .021

  

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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4.4.2.2 Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

Dari hasil penghitungan data kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan, 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 82,73 dengan banyaknya data 22. Penghitungan 

uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dengan program SPSS versi 

20.Ringkasan hasil penghitungan uji normalitas kelompok eksperimen dapat 

dibaca pada tabel 4.15.Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20. 

Tabel 4.15. Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

Test of Normality

Kelas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 
Eksperimen .190 22 .038 .916 22 .061
  

a. Lilliefors Significance Correction 
 

Dari tabel 4.15, pada kolom Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi untuk kelompok eksperimen sebesar 0,038.Karena nilai 

signifikansi pada kelompok eksperimen kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa populasi data hasil belajar kelompok eksperimen berdistribusi tidak 

normal. 

Dari penghitungan data kelompok kontrol setelah perlakuan diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 74,60 dengan banyaknya data 25. Hasil penghitungan uji 

normalitas menggunakan program SPSS versi 20.Ringkasan penghitungan uji 

normalitas kelompok kontrol dapat dibaca pada tabel 4.15.Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 20. 
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Tabel 4.16. Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

Test of Normality 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 
Kontrol .210 25 .006 .937 25 .124
  

a. Lilliefors Significance Correction 
Dari tabel 4.16, pada kolom Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi untuk kelompok kontrol sebesar 0,006. Karena nilai signifikansi 

pada kelompok kontrol kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa populasi 

data hasil belajar kelompok kontrol berdistribusi tidak normal. 

Berdasarkan uji normalitas pada data hasil belajar menunjukkan data 

berdistribusi tidak normal, maka tidak perlu dilakukan uji homogenitas. 

4.4.3 Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas dilakukan setelah dilakukan uji normalitas.Jika data 

berdistribusi normal, data tersebut selanjutnya diuji homogenitasnya.Oleh karena 

data nilai aktivitas belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal, maka perlu dilakukan uji homogenitas.Penghitungan uji homogenitas 

menggunakan program SPSS versi 20. 

Untuk mengetahui data homogen atau tidak, dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi (Sig.) pada kolom nilai equal variances assumed.Jika 

nilai signifikansi ≥ 0,05 maka dapat diartikan bahwa data homogen. Sebaliknya, 

jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak homogen (Priyatno, 2010: 36). 

Ringkasan hasil uji homogenitas dapat dibaca pada tabel 4.17.Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 21. 
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Tabel 4.17. Hasil Uji Homogenitas Data Aktivitas Belajar 

 
 
 
 

Aktivitas 

Equal variances 
assumed 

Equal 
variances not 

assumed 
Levene's Test for Equality of 

Variances 
F .239 

Sig. .627 
 

Dari tabel 4.17, pada kolom Levene's Test for Equality of Variances dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,627. Karena nilai signifikansi lebih 

dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut homogen. 

4.5 Analisis Akhir (Uji Hipotesis) 

Analisis akhir dilakukan untuk menyimpulkan hasil penelitian.Uji hipotesis 

dilakukan setelah semua uji prasyarat terpenuhi, baik uji normalitas maupun uji 

homogenitas. Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian 

hipotesisnya menggunakan independent sample t test  (uji t). Namun jika data 

berdistribusi tidak normal maka pengujian hipotesisnya menggunakan  ujiU 

Mann-Whitney.  

4.5.1 Uji Hipotesis Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil uji normalitas data nilai aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen 

dan di kelas kontrol menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan 

homogen.Jadi metode uji hipotesis yang digunakan adalah statistik 

parametris.Pengujian hipotesis menggunakan independent sample t test(Uji t). 

Penghitungan Uji tmenggunakan program SPSS versi 20.Ringkasan hasil uji 



71 
 

 
 

hipotesis dapat dibaca pada tabel 4.18.Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 22. 

Tabel 4.18. Hasil Uji t 

Analisis: 

(1) Hipotesis: 

Ho: Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar PKn antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipe Giving 

Question and Getting Answer dan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

Ha: Terdapat perbedaan aktivitas belajar PKn antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipeGiving Question and 

Getting Answer dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

(2) Pengambilan keputusan 

Dasar pengambilan keputusan: 

Jika t >t maka HO ditolak 

Jika t <t maka HO diterima 

(3) Keputusan 

Dari tabel 4.18, pada kolom t tes for equality of meansnilai equal variances 

assumeddapat diketahui bahwa nilait  (6,442) >t  (2,014). Karena 

Independent Samples Test
 t-test for Equality of Means 

t  df Sig. (2-
tailed) 

Aktivitas 
Equal variances assumed 6.442 45 .000

Equal variances not assumed 6.468 44.787 .000
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t >t , maka HO ditolak dan H  diterima. Dengan demikian, ada perbedaan 

yang signifikan antara aktivitas belajar PKn siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting 

Answer dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

4.5.2 Uji Hipotesis Hasil Belajar Siswa 

Hasil uji normalitas data nilai hasil belajar (posttest)siswa di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak 

normal.Maka metode alternatif yang bisa digunakan adalah statistik non 

parametris.Statistik non parametris tidak mensyaratkan data harus berdistribusi 

normal dan homogen.Maka dari itu, pengujian hipotesis yang digunakan yaitu 

ujiU Mann-Whitney.Penghitungan uji U menggunakan program SPSS versi 

20.Ringkasan hasil uji hipotesis dapat dibaca pada tabel 4.19.Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 23. 

Tabel 4.19. Hasil Uji U Mann-Whitney 

Hypothesis Test Summary 
 Null Hypothesis Test Sig. Decision 
1 The distribution of hasil 

is the same across 
categories of kelas. 

Independent-
Samples Mann-
Whitney U Test 

.032 Reject the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05. 
 

Analisis: 

(1) Hipotesis: 

Ho: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and 

Getting Answer dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 
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Ha: Terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipeGiving Question and 

Getting Answer dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

(2) Pengambilan keputusan 

Dasar pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas > 0,05, maka HO diterima 

Jika probabilitas < 0,05, maka HO ditolak 

(3) Keputusan: 

Dari tabel 4.19, pada kolom Sig dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

yaitu 0,032. Karena probabilitasnya kurang dari 0,05, maka HO ditolak danH  

diterima. Dengan demikian, ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

PKn siswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif 

tipeGiving Question and Getting Answer dan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 

4.6 Pembahasan  

Dalam Penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah. 

Rumusan masalah tersebut yaitu apakah terdapat perbedaan aktivitas dan hasil 

belajar PKn antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer dan yang 

memperoleh pembelajaran konvensional dan apakah aktivitas dan hasil belajar 

siswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipe 

Giving Question and Getting Answer lebih tinggi daripada yang memperoleh 

pembelajaran konvensional.  Rumusan masalah tersebut diajukan dalam penelitian 
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dengan dilatarbelakangi rendahnya aktivitas dan hasil belajar PKn siswa Kelas V 

SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang.Hal tersebut dikarenakan guru 

masih menggunakan pembelajaran konvensional yang membuat siswa cenderung 

pasif dan merasa jenuh dalam kegiatan pembelajaran. 

Penelitian dimulai dengan mengukur kemampuan awal kedua kelas yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari analisis data awal diperoleh nilai rata-

rata hasil pretest kelompok eksperimen sebesar 60,91 dan nilai rata-rata hasil 

pretest kelompok kontrol sebesar 61,80. Hasil pretest kedua kelompok tidak jauh 

berbeda, sehingga kedua kelompok berada pada keadaan yang sama atau 

homogen.  

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran.Pembelajaran di kelas 

kontrol menggunakan pembelajaran konvensional dan pembelajaran di kelas 

eksperimen menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and 

Getting Answer.Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelompok kontrol yaitu 

pembelajaran konvensional. Guru menjelaskan materi pembelajaran dan siswa 

hanya duduk diam mendengarkan penjelasan. Guru memberikan tugas individu 

dan siswa mengerjakannya. Pembelajaran konvensional membuat siswa kurang 

aktif dalam pembelajaran.Interaksi pembelajaran hanya satu arah yaitu dari guru 

ke siswa.Siswa merasa bosan dan tidak tertarik dalam pembelajaran.Hal ini 

mengakibatkan siswa kurang dapat menyerap materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan 

strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer. Guru 



75 
 

 
 

menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa agar siswa mendapatkan 

pengetahuan dasar. Selanjutnya, guru membagikan dua potongan kartu kepada 

setiap siswa dan meminta kepada siswa menuliskan di kartu itu (1) kartu 

menjawab dan (2) kartu bertanya. Guru meminta siswa untuk mengajukan 

pertanyaan. Siswa yang mengajukan pertanyaan diminta untuk menyerahkan kartu 

yang bertuliskan “kartu bertanya”. Setelah pertanyaan diajukan, guru meminta 

kepada siswa lain untuk memberi jawaban. Setiap siswa yang hendak menjawab 

diwajibkan menyerahkan kartu yang bertuliskan “kartu menjawab”. Jika sampai 

akhir sesi ada siswa yang masih memiliki dua potongan kartu tersebut, maka 

mereka diminta membuat resume atas proses tanya jawab yang sudah berlangsung 

(Suprijono, 2009: 107). Penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Giving 

Question and Getting Answer membuat pembelajaran terasa menyenangkan 

sehingga mempermudah siswa dalam menangkap materi pembelajaran.Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Briggs dalam Rifa’i (2007: 192) bahwa pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga siswa itu memperoleh kemudahan. 

Dalam pembelajaran di kelas eksperimen terjadi interaksi guru ke siswa, 

siswa ke guru, dan siswa ke siswa.Dalam pembelajaran, setiap siswa dituntut 

untuk mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

temannya, sehingga membuat siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

melalui kegiatan Tanya jawab tersebut.Siswa berebut untuk mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hamdani 

(2011: 49) bahwa strategi active learning adalah salah satu cara atau strategi 
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belajar yang menuntut keaktifan serta partisipasi siswa dalam setiap kegiatan 

belajar seoptimal mungkin sehingga siswa mengubah tingkah lakunya secara 

efektif dan efisien. 

Melalui kegiatan bertanya dan menjawab, siswa dapat lebih memahami 

materi pembelajaran sehingga dapat mengubah tingkah lakunya dari yang belum 

tahu menjadi tahu, dan dari yang belum paham menjadi paham.Melalui kegiatan 

bertanya dan menjawab, siswa juga dapat menumbuhkan pengetahuan baru dan 

merekonstruksi pengetahuan yang dimilikinya. Jadi,  pernyataan Mudjiono dalam 

Fitriantoro (2010) bahwa kegiatan bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh 

guru dan siswa dalam proses belajar mengajar mampu menumbuhkan 

pengetahuan baru pada diri siswa terbukti benar. 

Dalam pembelajaran di kelas eksperimen, guru meminta siswa untuk 

mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan media 

potongan kartu yang menarik sehingga membuat siswa antusias mengikuti 

pembelajaran.Siswa aktif mengajukan pertanyaan dan berpikir untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh temannya.Dalam mengajukan pertanyaan maupun 

menjawab pertanyaan, siswa diminta untuk menyerahkan kartu kepada guru.Hal 

ini merupakan aktivitas siswa dalam berbuat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

dari Slameto (2010: 36) yang menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar, 

guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. 

Hasil analisis skor aktivitas siswa di kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol menunjukkan bahwa pada pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2 

ketidakhadiran siswa adalah 0 %. Skor rata-rata aktivitas belajar siswa pada 
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kelompok eksperimen yaitu 85,09 dan skor rata-rata aktivitas belajar siswa pada 

kelompok kontrol yaitu 67,88. Hasil uji normalitas dan uji homogenitas 

menunjukkan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi 

normal dan homogen.Dengan demikian metode yang digunakan adalah statistik 

parametris. Pengujian hipotesis menggunakan independent sample t test (uji t). 

Penghitungan uji t menggunakan program SPSS versi 20.Hasil uji t menunjukkan 

bahwa nilai t  sebesar 6,442.Oleh karena t  (6,442) >t  (2,021) maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara aktivitas belajar PKn siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipe Giving 

Question and Getting Answer dan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

Setelah pembelajaran PKn materi bentuk keputusan bersama sudah selesai 

dilaksanakan, maka selanjutnya siswa diberikan tes akhir.Tes akhir digunakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa.Menurut Bloom dalam Suprijono (2009 : 6) 

hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah 

kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi.Ranah afektif mencakup penerimaan sikap, pemberian respon, penilaian, 

organisasi, dan karakteristik.Ranah psikomotor mencakup persepsi, kesiapan, 

gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola 

gerakan, dan kreativitas. 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengukur hasil belajar pada ranah 

kognitif.Menurut Arikunto (2009: 121) aspek kejiwaan pada ranah kognitif yang 
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cocok diterapkan di Sekolah Dasar yaitu ingatan, pemahaman, dan aplikasi.Maka 

dari itu, peneliti menggunakan tes objektif berupa soal pilihan ganda dengan 4 

pilihan jawaban. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryanto dkk (2011: 2.4) yang 

menjelaskan bahwa tes objektif tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir 

rendah sampai dengan sedang (ingatan, pemahaman, dan penerapan).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Nilai rata-rata hasil 

posttestkelompok kontrol yaitu 74,60 dan nilai rata-rata hasil posttest kelompok 

eksperimen yaitu 82,73. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi tidak normal sehingga tidak perlu 

dilanjutkan dengan uji homogenitas.Dengan demikian metode alternatif yang 

digunakan adalah statistik non parametris.karena metode ini tidak mensyaratkan 

data berdistribusi normal dan homogen. Pengujian hipotesis menggunakan uji U 

(Mann Whitney U-Test).Dari hasil uji U menggunakan program SPSS versi 20 

diperoleh nilai Asymp.Sig/Asymptotic significance dua sisi sebesar 0,032.Oleh 

karena nilai Asymp. Sig/Asymptotic significance 0,032 < 0,05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar PKn siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting 

Answer dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

aktivitas dan hasil belajar antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer dan siswa 
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yang memperoleh pembelajaran konvensional.Aktivitas dan hasil belajar siswa di 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada di kelas kontrol.Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hamdani (2011: 51) yang menyatakan bahwa belajar akan berlangsung 

dengan baik dan meningkat kualitasnya apabila berdiskusi, saling bertanya dan 

mempertanyakan, dan atau saling menjelaskan. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting 

Answerefektif untukmeningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas V. 

Strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting 

Answermempunyai kelebihan, karena efektif meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa.Penerapan strategi ini mendorongsiswa turut aktif dalam 

pembelajaran.Siswa aktif mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari 

temannya.Suasana pembelajaran terasa menyenangkan, karena menggunakan 

media kartu berupa kartu bertanya dan kartu menjawab.Hal ini membuat siswa 

merasa tertarik dalam pembelajaran sehingga mempermudah siswa dalam 

menyerap materi pembelajaran. 

Meskipun demikian, penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Giving 

Question and Getting Answerjuga terdapat kendala yaitu membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk penyampaian tata aturan dalam pembelajaran dengan 

strategi Giving Question and Getting Answer. Selain itu, dalam proses tanya 

jawab juga dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena seringkali siswa 

membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

temannya. Maka dari itu, guru perlumengelola waktu dengan baik, agar alokasi 

waktu yang digunakan sesuai dengan yang telah direncanakan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

aktif tipe Giving Question and Getting Answer efektif untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri Tegalmlati 3 Kabupaten 

Pemalang pada pembelajaran PKn materi Bentuk Keputusan Bersama. 

Keefektifan tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara 

aktivitas dan hasil belajar PKn siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer dan siswa 

yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

5.1.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Terdapat perbedaan aktivitas belajar antara siswa kelas V yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting 

Answer dan yang mendapatkan pembelajaran konvensional.Berdasarkan hasil 

penghitungan aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol, 

aktivitas belajar siswa kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh rata-rata skor aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen 

pada pertemuan pertama yaitu 84,38 dan pada pertemuan kedua yaitu sebesar 

85,80. Sedangkan rata-rata skor aktivitas belajar siswa di kelas kontrol pada 

pertemuan pertama sebesar 67,50 dan pada pertemuan kedua sebesar 68. 
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5.1.2 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen sebesar 82,73, sedangkan 

nilai rata-rata hasil belajar siswa dikelas kontrol sebesar 74,60. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat mengajukan 

saran-saran sebagai berikut. 

(1) Guru kelas V sekolah dasar hendaknya dapat menggunakan strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer dan 

merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan secara matang 

terutama pengelolaan waktu pembelajaran, sehingga pelaksanaanya dapat 

berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 

(2) Pihak sekolah hendaknya memberikan kesempatan, motivasi, serta 

dukungan sarana dan prasarana bagi guru yang hendak melakukan inovasi 

pembelajaran. 

(3) Siswa diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar dan memiliki 

keterampilan dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. 

(4) Bagi semua pihak yang berkompeten diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini baik sebagai penelitian lanjut maupun penelitian lain yang 

berkaitan dengan strategi pembelajaran aktif.  
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Lampiran 1 
Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 

Daftar Nama Siswa Kelas VA SD Negeri Tegalmlati 3 (Kelas Eksperimen) 
 
NO. NAMA SISWA JENIS 

KELAMIN 
1. Agung Joyo P. L 
2. Ginda Restu Aji L 
3. Naila Fitricia Fani P 
4. Tedi Saputra L 
5. Turasih P 
6. Yeni Setiyawati P 
7. Zaenal Arifin L 
8. Abrar Farizi M. L 
9. Andrey Careta A.  L 
10. Aulyanisa Oktaviani P 
11. Bayu Putra Pratama L 
12. Cisno L 
13. Cantika Dewi O. P 
14. Diah Ayu C. P 
15. Dias Dwi Saputra L 
16. Dewi Sekar Millati P 
17. Desi Putri Utami P 
18. Eka Lestari P 
19. Fatekhah K. P 
20. Farhan Faturahman L 
21. Fahiman L 
22. Ghufron Rasyid L 
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Daftar Nama Siswa Kelas VB SD Negeri Tegalmlati 3 (Kelas Kontrol) 
 

NO. NAMA SISWA JENIS 
KELAMIN 

1. Isna Nur Afifah P 
2. Idhar Lutfi Hakim L 
3. Lisa Nova Aryanti P 
4. Maulana Malik I. L 
5. M. Eko Prabowo L 
6. M. Ilham Mustofa L 
7. M. Akmal Anwar L 
8. Marlinah P 
9. May Rizal Helfian L 
10. Nurito L 
11. Nurdiono L 
12. Rahman Awi L 
13. Rendi Pranandia L 
14. Renes Lestyawati P 
15. Rozak Nurhidayat L 
16. Sulaiman Sodiq L 
17. Siti Baedah P 
18. Silvia Endah  P. P 
19. Slamet Urip L 
20. Senja Mutiara D. P 
21. Vicky Ardiyansah L 
22. Andri Purwanto L 
23. Rizki Ramdhani T. L 
24. Wahyu Bahtiar L 
25. Tika Ariya Putri P 
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Lampiran 2 
Silabus Pembelajaran 
 

SILABUS PENGEMBANGAN  

Nama Sekolah  : SD Negeri Tegalmlati 3 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : V/2  

Standar Kompetensi  : 4. Menghargai Keputusan Bersama 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 
Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 
Sumber Belajar 

4.1 Mengenal bentuk 

keputusan bersama 

 

Bentuk-bentuk 

keputusan bersama 

1. Menjelaskan pengertian 

keputusan bersama. 

2. Menjelaskan pengertian 

musyawarah 

3. Menjelaskan cara 

pengambilan keputusan 

bersama dalam 

musyawarah 

4. Menjelaskan bentuk-

4 x 35 menit Pilihan ganda • Buku PKn 

Kelas V 

• Buku 

referensi lain 

yang 

mendukung 
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bentuk keputusan bersama 
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Lampiran 3 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Eksperimen 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah    : SD NegeriTegalmlati 3 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester   : VA/2 

Waktu  Pelaksanaan   : 2 JP (2x35 menit) 

Pertemuan     : 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menghargai keputusan bersama. 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.1Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama.   

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan pengertian keputusan bersama. 

2. Menjelaskan pengertian musyawarah.  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang musyawarah, siswa dapat 

menjelaskan pengertian keputusan bersama. 

2. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan pengertian musyawarah. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang musyawarah, siswa dapat 

menjelaskan prinsip-prinsip musyawarah. 

4. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan tata cara mengemukakan 

pendapat dalam musyawarah.  

Karakter yang diharapkan: Displin, Berani, Toleransi, dan Tanggungjawab. 

E. MATERI BELAJAR 

1. Pengertian keputusan bersama. 

2. Pengertian musyawarah. 

3. Prinsip-prinsip musyawarah 

4. Tata cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 
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F. METODE, STRATEGI, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode  : Ceramah, Tanya Jawab. 

2. Strategi Pembelajaran : Strategi Pembelajaran aktif tipe Giving Question     

and Getting Answer. 

3. Media                           : Gambar tentang contoh musyawarah 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Mengkondisikan siswa  

b. Melakukan presensi 

c. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan: “Apakah kalian 

pernah berunding bersama teman-teman untuk mengambil keputusan 

bersama?”  

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi ( 15 menit) 

1) Guru menjelaskan tentang pengertian keputusan bersama. 

2) Guru menampilkan gambar tentang contoh musyawarah dan 

menjelaskannya. 

3) Guru melakukan Tanya jawab tentang pengertian musyawarah. 

4) Guru menjelaskan prinsip-prinsip musyawarah. 

b. Elaborasi (20 menit) 

1) Guru membagikan dua potongan kertas kepada setiap siswa. 

2) Guru meminta siswa menuliskan di kertas itu (1) kartu menjawab, 

(2) kartu bertanya. 

3) Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa ketika hendak 

mengajukan pertanyaan, maka siswa diminta menyerahkan kartu 

bertanya kepada guru dan ketika hendak menjawab pertanyaan, 

maka siswa diminta menyerahkan kartu menjawab kepada guru. 

4) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa: “bagaimana tata cara 

mengemukakan pendapat dalam musyawarah?” 
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5) Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian 

siswa diminta mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh siswa 

lainnya.  

6) Jika sampai akhir sesi ada siswa yang masih memiliki 2 potongan 

kartu yaitu kartu bertanya dan kartu menjawab atau salah satu 

potongan kartu tersebut, maka siswa tersebut diminta membuat 

resume atas proses Tanya jawab yang sudah berlangsung. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru bersama siswa mengkonfirmasi hasil tanya jawab yang telah 

berlangsung. 

2) Guru memberikan penghargaan pada siswa terbaik. 

3) Guru menanyakan pada siswa hal-hal yang belum dipahami dari 

materi yang telah dibahas. 

3. Kegiatan penutup (15 menit) 

a. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan evaluasi. 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Sulhan, Najib, dkk. 2008. Mari belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

2. Priyatna, Opih. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Siswa SD/MI 

kelas V. Jakarta: Depdiknas.  

3. Widhiastuti, Setiati dan Fajar Rahayuningsih. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V. Jakarta: Depdiknas.  

4. Sutedjo, Alex Muryadi dan Supriyati. 2009. Terampil dan Cerdas Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V. Jakarta: Depdiknas.  

I. PENILAIAN  

1. Prosedur   : Proses dan Hasil 

2. Teknik   : Pengamatan dan Tertulis 

3. Bentuk   : Lembar pengamatan dan Isian 

4. Alat penilaian  : Lembar Pengamatan dan Soal-soal 

5. Kunci Jawaban : Terlampir  
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6. Skor Jawaban  : NA  =  S  
S  

x 100 

 

Pemalang, 9 April 2013 

 

Guru Kelas        Peneliti 

 

 

 

Danusi, A.Ma.Pd      Riza Selvinia 

        NIM.1401409262 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Suharto, S.Pd 

NIP.19630918 198405 1 002   
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Soal Evaluasi 

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

1. Segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk dijalankan bersama 

disebut…. 

2. Keputusan bersama merupakan hasil dari…. 

3. Dasar pengambilan keputusan bersama yaitu azas…. 

4. Asas negara kita yaitu…. 

5. Pertemuan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu tempat dengan 

tujuan menyatukan pendapat atau menghasilkan keputusan bersama 

disebut…. 

6. Dalam melakukan musyawarah harus didasari sikap saling … dan …. 

7. Walaupun dalam  musyawarah terdapat perbedaan pendapat tetapi tidak boleh 

terjadi perpecahan. Hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah yaitu 

prinsip…. 

8. Dalam musyawarah, setiaporang memiliki hak yang sama dalam 

mengemukakan pendapat,dan harus diimbangi oleh kewajiban yang sama 

untuk menghargai pendapat orang lain.hal ini sesuai prinsip…. 

9. Hal pertama yang harus dilalukan sebelum menyampaikan pendapat yaitu …. 

10. Menyampaikan pendapat dalam musyawarah hendaknya dilakukan dengan 

sikap .... 
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Kunci Jawaban 

1. Keputusan bersama 

2. Musyawarah 

3. Musyawarah untuk mufakat dan semangat kekeluargaan 

4. Demokrasi Pancasila 

5. Musyawarah 

6. Menghormati dan menghargai 

7. Persatuan  

8. Persamaan  

9. Mengacungkan tangan sebagai tanda ijin berbicara 

10. Sopan  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah    : SD NegeriTegalmlati 3 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester   : VA/2 

Waktu  Pelaksanaan   : 2 JP (2x35 menit) 

Pertemuan     : 2 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menghargai keputusan bersama. 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.1Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama.   

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan cara pengambilan keputusan bersama dalam musyawarah 

2. Menjelaskan bentuk-bentuk keputusan bersama.  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang cara pengambilan 

keputusan bersama dalam musyawarah, siswa dapat menyebutkan 3 cara 

pengambilan keputusan bersama dalam musyawarah. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang cara pengambilan 

keputusan bersama dalam musyawarah, siswa dapat menjelaskan 3 cara 

pengambilan keputusan bersama dalam musyawarah. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bentuk-bentuk keputusan 

bersama, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk keputusan bersama di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

4. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bentuk-bentuk keputusan 

bersama, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk keputusan bersama.  

Karakter yang diharapkan: Displin, Berani, Toleransi, dan Tanggungjawab. 

E. MATERI BELAJAR 

1. Cara pengambilan keputusan bersama dalam musyawarah. 

2. Bentuk-bentuk keputusan bersama. 
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F. METODE, STRATEGI DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode  : Ceramah, Tanya Jawab. 

2. Strategi Pembelajaran : Strategi Pembelajaran aktif tipe Giving Question           

and Getting Answer. 

3. Media                          : Gambar tentang contoh bentuk-bentuk keputusan  

bersama. 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Mengkondisikan siswa  

b. Melakukan presensi 

c. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang 

mengingatkan kembali materi pelajaran yang telah dipelajari 

sebelumnya.: “Apakah kalian masih ingat, yang dimaksud keputusan 

bersama itu apa? Apa yang dimaksud musyawarah?”  

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi ( 15 menit) 

1) Guru menjelaskan tentang cara pengambilan keputusan bersama 

dalam musyawarah. 

2) Guru menjelaskan tentang bentuk-bentuk keputusan bersama di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

3) Guru menampilkan gambar tentang contoh bentuk-bentuk 

keputusan bersama. 

b. Elaborasi (20 menit) 

1) Guru membagikan dua potongan kertas kepada siswa. 

2) Guru meminta siswa menuliskan di kertas itu (1) kartu menjawab, 

(2) kartu bertanya. 

3) Guru memberikan penjelasan kepada siswa bahwa ketika hendak 

mengajukan pertanyaan, maka siswa diminta menyerahkan kartu 

bertanya kepada guru dan ketika hendak menjawab pertanyaan, 

maka siswa diminta menyerahkan kartu menjawab kepada guru. 
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4) Guru menawarkan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan. 

5) Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa tersebut. 

Kemudian siswa diminta mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh 

siswa lainnya. 

6) Jika sampai akhir sesi ada siswa yang masih memiliki 2 potongan 

kartu yaitu kartu bertanya dan kartu menjawab atau salah satu 

potongan kartu tersebut, maka siswa tersebut diminta membuat 

resume atas proses tanya jawab yang sudah berlangsung. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru bersama siswa mengkonfirmasi hasil tanya jawab yang telah 

berlangsung. 

2) Guru memberikan penghargaan pada siswa terbaik. 

3) Guru menanyakan pada siswa hal-hal yang belum dipahami dari 

materi yang telah dibahas. 

3. Kegiatan penutup (15 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan evaluasi. 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Sulhan, Najib, dkk. 2008. Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

2. Priyatna, Opih. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Siswa SD/MI 

kelas V. Jakarta: Depdiknas.  

3. Widhiastuti, Setiati dan Fajar Rahayuningsih. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V. Jakarta: Depdiknas.  

4. Sutedjo, Alex Muryadi dan Supriyati. 2009. Terampil dan Cerdas Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

I. PENILAIAN  

1. Prosedur   : Proses dan Hasil 

2. Teknik    : Pengamatan dan Tertulis 

3. Bentuk   : Lembar Pengamatan dan Isian 

4. Alat penilaian  : Lembar Pengamatan dan Soal-soal 
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5. Kunci Jawaban : Terlampir  

6. Skor Jawaban  : NA  =  S  
S  

x 100 

 

Pemalang, 13 April 2013 

Guru Kelas        Peneliti 

 

 

 

Danusi, A.Ma.Pd      Riza Selvinia 

        NIM.1401409262 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Suharto, S.Pd 

NIP.19630918 198405 1 002   
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Soal Evaluasi 

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

1. Keputusan bersama diambil melalui 3 cara yaitu ..., …, dan …. 

2. Pengambilan keputusan bersama yang dilakukan berdasarkan jumlah suara 

terbanyak disebut …. 

3. Agar voting dapat dilaksanakan dan keputusannya dianggap sah maka 

musyawarah harus dihadiri oleh … dari total peserta musyawarah. 

4. Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok disebut …. 

5. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu contoh pengambilan keputusan 

bersama melalui …. 

6. Contoh bentuk keputusan bersama dilingkungan keluarga yaitu …. 

7. Contoh bentuk keputusan bersama di lingkungan sekolah yaitu …. 

8. Kerja bakti memperbaiki jembatan merupakan contoh bentuk keputusan 

bersama di lingkungan …. 

9. Menentukan tujuan tempat kunjungan belajar merupakn contoh bentk 

keputusan bersama di lingkungan …. 

10. Membersihkan lingkungan rumah merupakan tanggungjawab …. 
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Kunci Jawaban 

1. Musyawarah mufakat, voting, dan aklamasi 

2. Voting 

3.  dari total peserta musyawarah 

4. Aklamasi 

5. Voting 

6. Menetapkan tata tertib keluarga, membersihkan lingkungan rumah 

7. Pemilihan ketua kelas, menentukan tujuan tempat kunjungan belajar 

8. Masyarakat 

9. Sekolah 

10. Semua anggota keluarga 
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Lampiran 4 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Kontrol 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah    : SD NegeriTegalmlati 3 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester   : VB/2 

Waktu  Pelaksanaan   : 2 JP (2x35 menit) 

Pertemuan    : 1 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menghargai keputusan bersama. 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.1Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama.   

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan pengertian keputusan bersama. 

2. Menjelaskan pengertian musyawarah.  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang musyawarah, siswa dapat 

menjelaskan pengertian keputusan bersama. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang musyawarah, siswa dapat 

menjelaskan pengertian musyawarah. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang musyawarah, siswa dapat 

menjelaskan prinsip-prinsip musyawarah. 

4. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang musyawarah, siswa dapat 

menjelaskan tata cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah.  

Karakter yang diharapkan: Displin, Berani, Toleransi, dan Tanggungjawab. 

E. MATERI BELAJAR 

1. Pengertian keputusan bersama. 

2. Pengertian musyawarah. 

3. Prinsip-prinsip musyawarah 

4. Tata cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 
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F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Penugasan 

2. Media  : Gambar tentang contoh musyawarah 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Mengkondisikan siswa  

b. Melakukan presensi 

c. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan: “Apakah kalian 

pernah berunding bersama teman-teman untuk mengambil keputusan 

bersama?”  

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi ( 15 menit) 

1) Guru menjelaskan tentang pengertian keputusan bersama. 

2) Guru menjelaskan tentang pengertian musyawarah. 

3) Guru menampilkan gambar tentang contoh musyawarah dan 

menjelaskannya. 

4) Guru menjelaskan prinsip-prinsip musyawarah. 

b. Elaborasi (20 menit) 

1) Guru memberikan tugas kepada siswa. 

2) Siswa mengerjakan tugas secara individu. 

3) Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru bersama siswa mengkonfirmasi hasil penugasan siswa. 

2) Guru memberikan penghargaan pada siswa terbaik. 

3) Guru menanyakan pada siswa hal-hal yang belum dipahami dari 

materi yang telah dibahas. 

3. Kegiatan penutup (15 menit) 

a. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan evaluasi. 
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H. SUMBER BELAJAR 

1. Sulhan, Najib, dkk. 2008. Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

2. Priyatna, Opih. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Siswa SD/MI 

kelas V. Jakarta: Depdiknas.  

3. Widhiastuti, Setiati dan Fajar Rahayuningsih. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V. Jakarta: Depdiknas.  

4. Sutedjo, Alex Muryadi dan Supriyati. 2009. Terampil dan Cerdas Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

I. PENILAIAN  

1. Prosedur   : Proses dan Hasil 

2. Teknik    : Pengamatan dan Tertulis 

3. Bentuk   : Lembar Pengamatan dan Isian 

4. Alat penilaian  : Lembar Pengamatan dan Soal-soal 

5. Kunci Jawaban : Terlampir  

6. Skor Jawaban  : NA  =  S  
S  

x 100 

 

Pemalang, 9 April 2013 

Guru Kelas        Peneliti 

 

 

 

Musiyam, A.Ma.Pd       Riza Selvinia 

NIP.19590406 197911 2 002     NIM.1401409262 

Kepala Sekolah 
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Suharto, S.Pd 

NIP.19630918 198405 1 002   
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Soal Evaluasi 

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

1. Segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk dijalankan bersama 

disebut…. 

2. Keputusan bersama merupakan hasil dari…. 

3. Dasar pengambilan keputusan bersama yaitu azas…. 

4. Asas negara kita yaitu…. 

5. Pertemuan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu tempat dengan 

tujuan menyatukan pendapat atau menghasilkan keputusan bersama 

disebut…. 

6. Dalam melakukan musyawarah harus didasari sikap saling … dan …. 

7. Walaupun dalam  musyawarah terdapat perbedaan pendapat tetapi tidak boleh 

terjadi perpecahan. Hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah yaitu 

prinsip…. 

8. Dalam musyawarah, setiaporang memiliki hak yang sama dalam 

mengemukakan pendapat,dan harus diimbangi oleh kewajiban yang sama 

untuk menghargai pendapat orang lain.hal ini sesuai prinsip…. 

9. Hal pertama yang harus dilalukan sebelum menyampaikan pendapat yaitu …. 

10. Menyampaikan pendapat dalam musyawarah hendaknya dilakukan dengan 

sikap .... 
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Kunci Jawaban 

1. Keputusan bersama 

2. Musyawarah 

3. Musyawarah untuk mufakat dan semangat kekeluargaan 

4. Demokrasi Pancasila 

5. Musyawarah 

6. Menghormati dan menghargai 

7. Persatuan  

8. Persamaan  

9. Mengacungkan tangan sebagai tanda ijin berbicara 

10. Sopan  
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Lembar Kerja Siswa 

1. Buatlah daftar isian mengenai kegiatan yang diputuskan secara pribadi dan 

kegiatan yang diputuskan secara bersama! 

No. Keputusan Sendiri Keputusan Bersama 
1.   
2.   
3.   
2. Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai! 

No.  Sikap dalam musyawarah Baik  Tidak Baik 
1. Mau mengemukakan pendapat dalam 

musyawarah 
  

2. Turut aktif menetapkan keputusan   
3. Tidak ambil pusing dalam mengambil keputusan   
4. Memaksakan pendapat pada orang lain   
5. Kurang menghargai pendapat orang lain   
6. Teguh dalam mempertahankan pendapat 

walaupun keliru 
  

7. Jika hasil musyawarah tidak sesuai dengan 
keinginan, lebih baik keluar dari kegiatan 
musyawarah  

  

8. Tidak pernah memotong pembicaraan orang lain   
9. Pembicaraan disampaikan dengan sopan   
10. Pendapat yang diajukan menguntungkan diri 

sendiri 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah    : SD NegeriTegalmlati 3 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester   : VB/2 

Waktu  Pelaksanaan   : 2 JP (2x35 menit) 

Pertemuan    : 2 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menghargai keputusan bersama. 

B. KOMPETENSI DASAR 

4.1Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama.   

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan cara pengambilan keputusan bersama dalam musyawarah 

2. Menjelaskan bentuk-bentuk keputusan bersama.  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang cara pengambilan 

keputusan bersama dalam musyawarah, siswa dapat menyebutkan 3 cara 

pengambilan keputusan bersama dalam musyawarah. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang cara pengambilan 

keputusan bersama dalam musyawarah, siswa dapat menjelaskan 3 cara 

pengambilan keputusan bersama dalam musyawarah. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bentuk-bentuk keputusan 

bersama, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk keputusan bersama di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

4. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bentuk-bentuk keputusan 

bersama, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk keputusan bersama.  

Karakter yang diharapkan: Displin, Berani, Toleransi, dan Tanggungjawab. 

E. MATERI BELAJAR 

1. Cara pengambilan keputusan bersama dalam musyawarah. 

2. Bentuk-bentuk keputusan bersama. 
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F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode: Ceramah, Tanya Jawab, Penugasan. 

2. Media           : Gambar tentang contoh bentuk-bentuk keputusan bersama 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Mengkondisikan siswa  

b. Melakukan presensi 

c. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan yang 

mengingatkan kembali materi pelajaran yang telah dipelajari 

sebelumnya.: “Apakah kalian masih ingat, yang dimaksud keputusan 

bersama itu apa? Apa yang dimaksud musyawarah?”  

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (45 menit) 

a. Eksplorasi ( 15 menit) 

1) Guru menjelaskan tentang cara pengambilan keputusan bersama 

dalam musyawarah. 

2) Guru menjelaskan tentang bentuk-bentuk keputusan bersama di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

3) Guru menampilkan gambar tentang contoh bentuk-bentuk 

keputusan bersama. 

b. Elaborasi (20 menit) 

1) Guru memberikan tugas kepada siswa. 

2) Siswa mengerjakan tugas secara individu. 

3) Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru bersama siswa mengkonfirmasi hasil penugasan siswa. 

2) Guru memberikan penghargaan pada siswa terbaik. 

3) Guru menanyakan pada siswa hal-hal yang belum dipahami dari 

materi yang telah dibahas. 

3. Kegiatan penutup (15 menit) 
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a. Guru bersamasiswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan evaluasi 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Sulhan, Najib, dkk. 2008. Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

2. Priyatna, Opih. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Siswa SD/MI 

kelas V. Jakarta: Depdiknas.  

3. Widhiastuti, Setiati dan Fajar Rahayuningsih. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V. Jakarta: Depdiknas.  

4. Sutedjo, Alex Muryadi dan Supriyati. 2009. Terampil dan Cerdas Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V. Jakarta: Depdiknas. 

I. PENILAIAN  

1. Prosedur   : Proses dan Hasil 

2. Teknik    : Pengamatan dan Tertulis 

3. Bentuk   : Lembar Pengamatan dan Isian 

4. Alat Penilaian  : Lembar Pengamatan dan Soal-soal 

5. Kunci Jawaban : Terlampir  

6. Skor Jawaban  : NA  =  S  
S  

x 100 

Pemalang, 13 April 2013 

Guru Kelas        Peneliti 

 

 

 

Musiyam, A.Ma.Pd      Riza Selvinia 

NIP.19590406 197911 2 002     NIM.1401409262 

Kepala Sekolah 

 

 

Suharto, S.Pd 

NIP.19630918 198405 1 002  
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Soal Evaluasi 

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

1. Keputusan bersama diambil melalui 3 cara yaitu ..., …, dan …. 

2. Pengambilan keputusan bersama yang dilakukan berdasarkan jumlah suara 

terbanyak disebut …. 

3. Agar voting dapat dilaksanakan dan keputusannya dianggap sah maka 

musyawarah harus dihadiri oleh … dari total peserta musyawarah. 

4. Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok disebut …. 

5. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu contoh pengambilan keputusan 

bersama melalui …. 

6. Contoh bentuk keputusan bersama dilingkungan keluarga yaitu …. 

7. Contoh bentuk keputusan bersama di lingkungan sekolah yaitu …. 

8. Kerja bakti memperbaiki jembatan merupakan contoh bentuk keputusan 

bersama di lingkungan …. 

9. Menentukan tujuan tempat kunjungan belajar merupakn contoh bentk 

keputusan bersama di lingkungan …. 

10. Membersihkan lingkungan rumah merupakan tanggungjawab …. 
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Kunci Jawaban 

1. Musyawarah mufakat, voting, dan aklamasi 

2. Voting 

3.  dari total peserta musyawarah 

4. Aklamasi 

5. Voting 

6. Menetapkan tata tertib keluarga, membersihkan lingkungan rumah 

7. Pemilihan ketua kelas, menentukan tujuan tempat kunjungan belajar 

8. Masyarakat 

9. Sekolah 

10. Semua anggota keluarga 
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Lembar Kerja Siswa 

Carilah contoh lain bentuk-bentuk keputusan bersama! 

No.  Lingkungan  Contoh bentuk keputusan bersama 

1. Keluarga a. 

b. 

2. Sekolah a. 

b. 

3. Masyarakat  a. 

b. 
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Lampiran 5 

Kisi-kisi Soal 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan :  SD          

Kelas/Semester : V / 2  

Mata Pelajaran            : Pendidikan Kewarganegaraan                        

Standar Kompetensi : 4. Menghargai keputusan bersama 

Kompetensi Dasar : 4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama 

 

No
. 

Indikator 
Pembelajaran Indikator Soal  

Ranah Kognitif Jumlah 
Soal C1 C2 C3 

md sd sl md sd sl md sd sl  
1. Menjelaskan 

pengertian keputusan 

bersama 

Siswa dapat mendefinisikan 

keputusan bersama. 

4 1   21,     10 

Siswa dapat menyebutkan syarat-

syarat keputusan bersama. 

       22 2 

Siswa dapat memberikan contoh 

hasil keputusan bersama. 

    3, 
23 

    

Siswa dapat menyebutkan dasar 24         
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No
. 

Indikator 
Pembelajaran Indikator Soal  

Ranah Kognitif Jumlah 
Soal C1 C2 C3 

md sd sl md sd sl md sd sl  
pengambilan keputusan bersama. 

Siswa dapat menyebutkan sikap yang 

ditunjukkan terhadap keputusan 

bersama 

 
 
 
 

  31, 
34 

     

2. Menjelaskan 

pengertian 

musyawarah 

Siswa dapat mendefinisikan 

musyawarah. 

 5   9     10 

Siswa dapat menyebutkan sikap-

sikap dalam musyawarah. 

    11  6 26  

Siswa dapat menyebutkan sikap 

terhadap hasil keputusan yang 

diambil dalam musyawarah. 

      7   

Siswa dapat menjelaskan prinsip-

prinsip musyawarah. 

  8   18, 
38 

   

Siswa dapat menyebutkan tata cara 

mengemukakan pendapat dalam 

musyawarah 

    29     
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No
. 

Indikator 
Pembelajaran Indikator Soal  

Ranah Kognitif Jumlah 
Soal C1 C2 C3 

md sd sl md sd sl md sd sl  
 

3.  Menjelaskan cara 

pengambilan 

keputusan bersama 

dalam musyawarah 

 

Siswa dapat menyebutkan hal yang 

diperhatikan sebelum pengambilan 

keputusan bersama 

       10  10 

Siswa dapat menyebutkan syarat-

syarat dilakukannya voting 

 

       19  

Siswa dapat menyebutkan 3 cara 

pengambilan keputusan bersama. 

20         

Siswa dapat menjelaskan 3 cara 

pengambilan keputusan bersama. 

    30, 
36 

    

Siswa dapat memberikan contoh cara 

pengambilan keputusan bersama. 

    12, 
13 

32    

Siswa dapat menjelaskan tentang 

kuorum dalam voting. 

 

  14, 
33 
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No
. 

Indikator 
Pembelajaran Indikator Soal  

Ranah Kognitif Jumlah 
Soal C1 C2 C3 

md sd sl md sd sl md sd sl  
 

4. Menjelaskan bentuk-

bentuk keputusan 

bersama 

Siswa dapat memberikan contoh 

bentuk keputusan bersama di 

lingkungan keluarga. 

   15      10 

Siswa dapat memberikan contoh 

bentuk keputusan bersama di 

lingkungan sekolah. 

 28  35 16     

Siswa dapat memberikan contoh 

bentuk keputusan bersama di 

lingkungan masyarakat. 

 25  17 37     

Dipaparkan sebuah masalah tentang 

bentuk keputusan bersama di 

sekolah, siswa dapat menemukan 

pemecahan masalah tentang bentuk 

keputusan bersama di sekolah. 

        27, 
39, 
40 

  JUMLAH 10 20 10 

 JUMLAH TOTAL 40 soal 



115 
 

 
 

 



116 
 

 
 

Lampiran 6 

Soal Uji Coba 

Soal Uji Coba 
 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang kamu anggap benar! 

1. Segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk dijalankan bersama 

disebut …. 

a. keputusan pribadi    c.  peraturan 

b. keputusan bersama    d.  ketetapan 

2. Hal yang harus menjadi syarat bagi keputusan bersama yaitu …. 

a. keputusan hanya menguntungkan ketua organisasi 

b. keputusan merupakan usulan dari ketua organisasi 

c. keputusan hanya menguntungkan sebagian anggota saja 

d. keputusan mewadahi kepentingan semua anggota 

3. Contoh hasil keputusan bersama yaitu …. 

a. mengatur jadwal belajar di rumah 

b. membeli makanan di kantin 

c. melaksanakan perkemahan bersama 

d. mengikuti lomba membaca puisi 

4. Keputusan bersama merupakan keputusan yang dibuat dan dilaksanakan 

untuk …. 

a. kepentingan bersama 

b. kepentingan kelompok 

c. kepentingan perorangan 

d. kepentingan ketua 

5. Pertemuan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu tempat dengan 

tujuan menyatukan pendapat atau menghasilkan keputusan bersama disebut 

…. 

a. debat 

b. dialog 

c. wawancara 

d. musyawarah 
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6. Dalam bermusyawarah harus saling …. 

a. menghargai pendapat orang  

b. mempertahankan pendapat 

c. adu argumen yang kuat 

d. tidak mau kalah 

7. Keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah harus …. 

a. dilaksanakan apa yang sesuai dengan keinginan 

b. diabaikan apa yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi 

c. ditaati bersama dan dilaksanakan 

d. ditaati tapi tidak dijalankan 

8. Walaupun dalam  musyawarah terdapat perbedaan pendapat tetapi tidak boleh 

terjadi perpecahan. Hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah yaitu prinsip 

…. 

a. keseimbangan 

b. persatuan  

c. kebebasan yang bertanggung jawab 

d. persamaan 

9. Dalam musyawarah,  yang boleh mengajukan usul yaitu …. 

a. semua peserta      c.  guru 

b. ketua rapat      d.  kepala sekolah 

10. Sebelum mengambil keputusan, yang harus kita lakukan yaitu .... 

a. mendengarkan pengaruh dari orang lain 

b. tidak perlu berpikir panjang 

c. mendengarkan nasihat teman yang dekat 

d. mempertimbangkan baik dan buruknya 

11. Sikap yang perlu dipertimbangkan dalam musyawarah yaitu .... 

a. mau menang sendiri 

b. mendengarkan pendapat orang lain 

c. mengaku dirinya paling hebat 

d. memotong pembicaraan orang lain 
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12. Pemilihan presiden merupakan contoh pengambilan keputusan bersama 

melalui …. 

a. musyawarah mufakat    c.  voting 

b. diskusi      d.  aklamasi 

13. Pembuatan jadwal piket ronda malam merupakan contoh pengambilan 

keputusan bersama melalui …. 

a. pemilihan umum    c.  musyawarah mufakat 

b. voting      d.  wawancara 

14. Agar voting dapat dilaksanakan dan keputusannya dianggap sah maka 

musyawarah harus dihadiri oleh … peserta musyawarah. 

a. tiga perempat      c.  setengah 

b. dua pertiga     d.  seperempat 

15. Membersihkan lingkungan rumah merupakan contoh bentuk keputusan 

bersama di lingkungan …. 

a. desa      c.  masyarakat 

b. keluarga     d.  sekolah  

16. Berikut ini yang merupakan contoh bentuk keputusan bersama di lingkungan 

sekolah yaitu …. 

a. pemilihan ketua kelas 

b. membersihkan lingkungan rumah 

c. kerja bakti memperbaiki jembatan 

d. penentuan jadwal ronda malam 

17. Penentuan jadwal ronda malam merupakan contoh bentuk keputusan bersama 

di lingkungan …. 

a. keluarga     c.  sekolah 

b. rumah      d. masyarakat 

18. Prinsip persamaan dalam musyawarah artinya .... 

a. setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya dan diimbangi dengan 

tanggung jawab 

b. setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat 
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c. walaupun terdapat perbedaan pendapat tetapi tidak boleh terjadi 

perpecahan 

d. suasana musyawarah harus tetap akrab dan kekeluargaan 

19. Apabila dalam musyawarah tidak bisa mancapai kata mufakat dan waktu 

sudah mendesak maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara …. 

a. voting 

b. perdamaian 

c. berdasarkan ketetapan ketua 

d. berdasarkan pendapat para tokoh 

20. Pengambilan keputusan bersama dapat dihasilkan melalui cara sebagai 

berikut, kecuali … 

a. musyawarah mufakat 

b. voting 

c. wawancara 

d. aklamasi 

21. Keputusan bersama merupakan keputusan yang tidak memihak kelompok 

tertentu dan diambil melalui…. 

a. musyawarah 

b. debat 

c. dialog 

d. wawancara 

22. Keputusan yang diambil dalam keputusan bersama harus ….  

a. berlaku untuk golongan tertentu  

b. berguna bagi kepentingan bersama 

c. berpihak pada pemimpin rapat 

d. menyenangkan salah satu pihak 

23. Dibawah ini yang merupakan contoh hasil keputusan bersama yaitu …. 

a. membeli boneka barbie 

b. mengikuti lomba menggambar 

c. membeli buku cerita di toko buku 

d. mengadakan kunjungan belajar bersama 
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24. Musyawarah mufakat dan semangat kekeluargaan merupakan dasar dalam 

pengambilan…. 

a. keputusan pribadi 

b. keputusan perseorangan 

c. keputusan bersama 

d. peraturan kelompok 

25. Keamanan lingkungan desa merupakan tanggung jawab .... 

a. ketua RT          

b. semua warga  

c. kepala desa 

d. orang tua 

26. Dalam melakukan musyawarah harus didasari sikap …. 

a. egois  

b. mau menang sendiri 

c. rendah diri 

d. menghargai 

27. Dalam pemilihan, Adi terpilih menjadi ketua kelas. Namun, Adi tahu ada 

beberapa teman yang tidak mendukungnya.  Apa sikap yang harus diambil 

Adi? 

a. tetap mendengar pendapat mereka, meskipun pendapatnya berbeda 

b. menyingkirkan mereka, sebab mereka pasti tidak akan mau 

mendukungnya 

c. memaksa  mereka agar mengikuti semua kemauan dan keputusan yang 

diambilnya 

d. tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan bersama 

28. Peraturan sekolah yang kita laksanakan merupakan .... 

a. aturan 

b. berita 

c. keputusan bersama 

d. anjuran 
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29. Dibawah ini yang merupakan cara mengemukakan pendapat secara benar 

yaitu …. 

a. memotong pembicaraan orang lain 

b. langsung berbicara sebelum dipersilahkan 

c. mengemukakan pendapat dengan sangat keras 

d. mengacungkan tangan sebagai tanda ijin bicara 

30. Aklamasi adalah …. 

a. pengambilan keputusan bersama berdasarkan jumlah suara terbanyak 

b. pembahasan masalah untuk mencapai keputusan 

c. pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok  

d. pertemuan kelompok yang dilakukan untuk memecahkan masalah 

31. Sikap kita terhadap keputusan bersama yaitu melaksanakannya dengan 

penuh.... 

a. tanggung jawab 

b. gelisah 

c. keterpaksaan 

d. kemarahan 

32. Berdasarkan rapat kelas ditentukan Taman Mini sebagai tempat kunjungan 

belajar kelas V. Dalam rapat tersebut, semua siswa kelas V menyatakan 

setuju secara lisan. Keputusan bersama ini diambil melalui …. 

a. musyawarah mufakat 

b. aklamasi 

c. voting 

d. pemilihan umum 

33. Jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang harus hadir agar voting 

dapat dilaksanakan dan keputusannya dianggap sah disebut …. 

a. forum 

b. kuorum 

c. mufakat 

d. kuota 
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34. Keputusan bersama kita taati karena dibuat untuk .... 

a. kepentingan bersama 

b. kepentingan pribadi 

c. kepentingan kelompok 

d. kepentingan pimpinan 

35. Menentukan tujuan tempat kunjungan belajar merupakan contoh bentuk 

keputusan bersama di lingkungan …. 

a. desa 

b. masyarakat 

c. sekolah 

d. keluarga 

36. Voting adalah …. 

a. pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok 

b. pertemuan kelompok yang dilakukan untuk memecahkan masalah 

c. pembahasan masalah untuk mencapai keputusan 

d. pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak 

37. Berikut ini yang merupakan contoh bentuk keputusan bersama di lingkungan 

masyarakat yaitu …. 

a. penentuan tempat kunjungan belajar 

b. penentuan tata tertib kelas 

c. kerja bakti memperbaiki jembatan 

d. membersihkan lingkungan rumah 

38. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab dalam musyawarah artinya …. 

a. setiap orang bebas berpendapat dan harus bertanggung jawab 

b. setiap orang harus mengeluarkan ide yang ada dalam pikirannya 

c. setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat 

d. suasana dalam musyawarah harus tetap akrab dan kekeluargaan  

39. Mutia telah ditetapkan menjadi ketua kelas lima. Itulah hasil keputusan 

bersama murid kelas V. Pada saat pemilihan, Toro tidak memilih Mutia. 

Bagaimana sikap yang mesti diambil Toro? 

a. menolak Mutia sebagai ketua, karena Mutia bukan pilihan Toro. 
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b. mengacuhkan Mutia, sebab Mutia dianggapnya tidak akan bisa menjadi 

ketua kelas yang baik. 

c. terpaksa menerima Mutia daripada dibenci oleh teman-teman  sekelas 

yang mendukung Mutia. 

d. menerima Mutia sebagai ketua dengan rendah hati dan penuh rasa 

tanggung jawab. 

40. Dimas gembira sebab Mutia yang didukungnya berhasil menjadi ketua kelas. 

Ia tentu akan mendukung Mutia dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana 

sebaiknya sikap Dimas terhadap teman-teman yang tidak memilih Mutia? 

a. mengejek mereka karena jagoan yang telah mereka dukung kalah. 

b. menghormati dan mengajak mereka untuk mendukung tugas-tugas Mutia  

c. mengacuhkan mereka sebab Dimas tidak membutuhkan bantuan mereka. 

d. menjauhi mereka karena mereka pasti tidak akan mendukung tugas-tugas 

Mutia sebagai ketua kelas. 
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Kunci Jawaban 

1. B  11.  B  21.  A  31.  A 

2. D  12.  C  22.  B  32.  B 

3. C  13.  C  23.  D  33.  B 

4. A  14.  D  24.  C  34.  A 

5. D  15.  B  25.  B  35.  C 

6. A  16.  A  26.  D  36.  D 

7. C  17.  D  27.  A  37.  C 

8. B  18.  B  28.  C  38.  A 

9. A  19.  A  29.  D  39.  D 

10. D  20.  C  30.  C  40.  B 
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Lampiran 7 
Lembar Validasi Soal 

Lembar Validasi Oleh Penilai Ahli 

Mata pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : V/2 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 

Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan 

tanda silang (x) jika tidak sesuai. 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Materi                     
1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk pilihan ganda
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
kompetensi (urgensi, relevasi, kontinuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     
1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk
angka/waktu disusun berdasarkan urutan
besar kecilnya angka atau kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal sebelumnya 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     
1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku
setempat/tabu 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang
kata/kelompok katayang sama, kecuali
merupakan satu kesatuan pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

      

 Pemalang, 11 Maret 2013 

Penilai Ahli 

 

 

 

Drs. Utoyo 

   NIP. 19620619 198703 1001 
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Lembar Validasi Oleh Penilai Ahli 

Mata pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : V/2 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 

Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan 

tanda silang (x) jika tidak sesuai. 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Materi                     
1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk pilihan ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
kompetensi (urgensi, relevasi, kontinuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     
1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang 
bersifat negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk
angka/waktu disusun berdasarkan urutan
besar kecilnya angka atau kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     
1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku
setempat/tabu 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4. Pilihan jawaban tidak mengulang
kata/kelompok katayang sama, kecuali
merupakan satu kesatuan pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

        Pemalang, 11 Maret 2013 

Penilai Ahli 

 

 

 

Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. 

     NIP. 19820814 200801 2008 
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Lembar Validasi Oleh Penilai Ahli 

Mata pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : V/2 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 

Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan 

tanda silang (x) jika tidak sesuai. 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Materi                     
1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk pilihan ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
kompetensi (urgensi, relevasi, kontinuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     
1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



132 
 

 
 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang 
bersifat negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk
angka/waktu disusun berdasarkan urutan
besar kecilnya angka atau kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     
1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku
setempat/tabu 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
4. Pilihan jawaban tidak mengulang

kata/kelompok katayang sama, kecuali
merupakan satu kesatuan pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

        Pemalang, 12 Maret 2013 

Penilai Ahli 

 

 

 

 Danusi, A.Ma.Pd 
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Lembar Validasi Oleh Penilai Ahli 

Mata pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester : V/2 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn di SD Negeri 

Tegalmlati 3 Kabupaten Pemalang, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan 

tanda silang (x) jika tidak sesuai. 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Materi                     
1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk pilihan ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
kompetensi (urgensi, relevasi, kontinuitas, 
keterpakaian sehari-hari tinggi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     
1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang 
bersifat negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk
angka/waktu disusun berdasarkan urutan
besar kecilnya angka atau kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal sebelumnya 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     
1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku
setempat/tabu 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
4. Pilihan jawaban tidak mengulang

kata/kelompok katayang sama, kecuali
merupakan satu kesatuan pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

        Pemalang, 12 Maret 2013 

  Penilai Ahli 

 

 

 

Musiyam A.Ma.Pd 

    NIP. 19590406 197911 2 002
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Lampiran 8 

Data Nilai Hasil Uji Coba Soal 

 

Responden Skor untuk Butir Nomor (X) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

S1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
S2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
S3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
S4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
S5 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 
S6 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
S7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
S8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
S9 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
S10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
S11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
S12 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
S13 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
S14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
S15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
S16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
S17 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
S18 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
S19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
S20 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
S21 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
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S22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
S23 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
S24 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
S25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
S26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
S27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
S28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
S29 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
S30 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
S31 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
S32 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
S33 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
S34 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
S35 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
S36 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
S37 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 
S38 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
S39 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
S40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
S41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
S42 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
S43 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
S44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Jumlah  38 39 31 43 39 44 41 15 28 31 39 39 30 13 32 42 42 10 39 30 
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Responden Skor untuk Butir Nomor (X) Skor 
Total (Y) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

S1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 32 
S2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 30 
S3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 19 
S4 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 29 
S5 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 24 
S6 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 26 
S7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 32 
S8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 29 
S9 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 20 
S10 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 29 
S11 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 28 
S12 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 23 
S13 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
S14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
S15 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 34 
S16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 35 
S17 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 25 
S18 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 24 
S19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 37 
S20 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 26 
S21 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 22 
S22 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 34 
S23 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 23 
S24 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 27 
S25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 34 
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S26 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 30 
S27 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 35 
S28 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
S29 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 25 
S30 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 26 
S31 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 30 
S32 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 27 
S33 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 33 
S34 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 23 
S35 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 26 
S36 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 29 
S37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 34 
S38 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 28 
S39 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 26 
S40 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 30 
S41 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 36 
S42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 36 
S43 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 32 
S44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
Jumlah  37 39 40 34 15 44 28 16 33 22 41 19 6 40 42 36 29 25 30 40  
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Lampiran  9 

Hasil Uji Validitas Soal 

Hasil Uji Validitas Soal 

  Skortotal 

item1 Pearson Correlation .067 

 Sig. (2-tailed) .665 

 N 44

item2 Pearson Correlation .284 

 Sig. (2-tailed) .062 

 N 44

item3 Pearson Correlation .405** 

 Sig. (2-tailed) .006 

 N 44

item4 Pearson Correlation .317* 

 Sig. (2-tailed) .036 

 N 44

item5 Pearson Correlation .384* 

 Sig. (2-tailed) .010 

 N 44

item6 Pearson Correlation .b 

 Sig. (2-tailed) . 

 N 44

item7 Pearson Correlation .218 

 Sig. (2-tailed) .156 

 N 44

item8 Pearson Correlation .473** 

 Sig. (2-tailed) .001 

 N 44

item9 Pearson Correlation .517** 

 Sig. (2-tailed) .000 
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 N 44

item10 Pearson Correlation .385** 

 Sig. (2-tailed) .010 

 N 44

item11 Pearson Correlation .557** 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 44

item12 Pearson Correlation .010 

 Sig. (2-tailed) .948 

 N 44

item13 Pearson Correlation .547** 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 44

item14 Pearson Correlation -.385 

 Sig. (2-tailed) .010 

 N 44

item15 Pearson Correlation .421** 

 Sig. (2-tailed) .004 

 N 44

item16 Pearson Correlation .015 

 Sig. (2-tailed) .923 

 N 44

item17 Pearson Correlation .278 

 Sig. (2-tailed) .068 

 N 44

item18 Pearson Correlation .377* 

 Sig. (2-tailed) .012 

 N 44

item19 Pearson Correlation .183 

 Sig. (2-tailed) .235 
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 N 44

item20 Pearson Correlation .484** 

 Sig. (2-tailed) .001 

 N 44

item21 Pearson Correlation .317* 

 Sig. (2-tailed) .036 

 N 44

item22 Pearson Correlation .485** 

 Sig. (2-tailed) .001 

 N 44

item23 Pearson Correlation .117 

 Sig. (2-tailed) .450 

 N 44

item24 Pearson Correlation .363* 

 Sig. (2-tailed) .015 

 N 44

item25 Pearson Correlation .529** 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 44

item26 Pearson Correlation . b 

 Sig. (2-tailed) . 

 N 44

item27 Pearson Correlation .375* 

 Sig. (2-tailed) .012 

 N 44

item28 Pearson Correlation .195 

 Sig. (2-tailed) .205 

 N 44

item29 Pearson Correlation .514** 

 Sig. (2-tailed) .000 
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 N 44

item30 Pearson Correlation .230 

 Sig. (2-tailed) .133 

 N 44

item31 Pearson Correlation .345* 

 Sig. (2-tailed) .022 

 N 44

item32 Pearson Correlation .346* 

 Sig. (2-tailed) .021 

 N 44

item33 Pearson Correlation .478** 

 Sig. (2-tailed) .001 

 N 44

item34 Pearson Correlation .308* 

 Sig. (2-tailed) .042 

 N 44

item35 Pearson Correlation -.073 

 Sig. (2-tailed) .639 

 N 44

item36 Pearson Correlation .210 

 Sig. (2-tailed) .171 

 N 44

item37 Pearson Correlation .560** 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 44

item38 Pearson Correlation .502** 

 Sig. (2-tailed) .001 

 N 44

item39 Pearson Correlation .508** 

 Sig. (2-tailed) .000 
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 N 44

item40 Pearson Correlation .435** 

 Sig. (2-tailed) .003 

 N 44

skortotal Pearson Correlation 1

 Sig. (2-tailed)  

 N 44

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

b.Cannot be computed because at the least one of the variables is constant    
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Lampiran 10 

Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil Uji Reliabilitas 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.836 25

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
X3 16.2955 19.794 .395 .830 
X4 16.0227 21.186 .302 .834 
X5 16.1136 20.615 .312 .832 
X8 16.6818 19.617 .429 .828 
X9 16.3636 19.446 .453 .827 
X10 16.2955 20.353 .255 .835 
X11 16.1136 20.010 .527 .826 
X13 16.3182 19.385 .487 .825 
X15 16.2727 20.063 .337 .832 
X18 16.7727 20.319 .295 .833 
X20 16.2273 19.668 .473 .826 
X21 16.1591 20.462 .307 .833 
X22 16.1136 20.289 .427 .829 
X24 16.2045 20.213 .340 .832 
X25 16.6591 19.811 .372 .831 
X27 16.3636 19.911 .341 .832 
X29 16.2500 19.866 .402 .829 
X31 16.0682 20.763 .344 .832 
X32 16.5682 20.158 .271 .835 
X33 16.8636 20.121 .445 .828 
X34 16.0909 20.829 .269 .834 
X37 16.3409 19.346 .486 .825 
X38 16.4318 19.367 .456 .827 
X39 16.3182 19.571 .440 .828 
X40 16.0909 20.550 .377 .831 
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Lampiran 11 

Soal Pretest dan Postest 

Soal Pretest dan Postest 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kamu anggap benar! 

1. Contoh hasil keputusan bersama yaitu …. 

a. mengatur jadwal belajar di rumah 

b. membeli makanan di kantin 

c. melaksanakan perkemahan bersama 

d. mengikuti lomba membaca puisi 

2. Pertemuan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu tempat dengan 

tujuan menyatukan pendapat atau menghasilkan keputusan bersama disebut 

…. 

a. debat 

b. dialog 

c. wawancara 

d. musyawarah 

3. Walaupun dalam  musyawarah terdapat perbedaan pendapat tetapi tidak boleh 

terjadi perpecahan. Hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah yaitu prinsip 

…. 

a. keseimbangan 

b. persatuan  

c. kebebasan yang bertanggung jawab 

d. persamaan 

4. Dalam musyawarah,  yang boleh mengajukan usul yaitu …. 

a. semua peserta  

b. ketua rapat  

c. guru  

d. kepala sekolah 

5. Sebelum mengambil keputusan, yang harus kita lakukan yaitu .... 

a. mendengarkan pengaruh dari orang lain 

b. tidak perlu berpikir panjang 



148 
 

 
 

c. mendengarkan nasihat teman yang dekat 

d. mempertimbangkan baik dan buruknya 

6. Pembuatan jadwal piket ronda malam merupakan contoh pengambilan 

keputusan bersama melalui …. 

a. pemilihan umum 

b. voting 

c. musyawarah mufakat 

d. wawancara 

7. Membersihkan lingkungan rumah merupakan contoh bentuk keputusan 

bersama di lingkungan …. 

a. desa 

b. keluarga  

c. masyarakat 

d. sekolah 

8. Pengambilan keputusan bersama dapat dihasilkan melalui cara sebagai 

berikut, kecuali … 

a. musyawarah mufakat 

b. voting 

c. wawancara 

d. aklamasi 

9. Keputusan bersama merupakan keputusan yang tidak memihak kelompok 

tertentu dan diambil melalui…. 

a. musyawarah 

b. debat 

c. dialog 

d. wawancara 

10. Keputusan yang diambil dalam keputusan bersama harus ….  

a. berlaku untuk golongan tertentu  

b. berguna bagi kepentingan bersama 

c. berpihak pada pemimpin rapat 

d. menyenangkan salah satu pihak 
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11. Musyawarah mufakat dan semangat kekeluargaan merupakan dasar dalam 

pengambilan…. 

a. keputusan pribadi 

b. keputusan perseorangan 

c. keputusan bersama 

d. peraturan kelompok 

12. Keamanan lingkungan desa merupakan tanggung jawab .... 

a. ketua RT          

b. semua warga  

c. kepala desa 

d. orang tua 

13. Dalam pemilihan, Adi terpilih menjadi ketua kelas. Namun, Adi tahu ada 

beberapa teman yang tidak mendukungnya.  Apa sikap yang harus diambil 

Adi? 

a. tetap mendengar pendapat mereka, meskipun pendapatnya berbeda 

b. menyingkirkan mereka, sebab mereka pasti tidak akan mau 

mendukungnya 

c. memaksa  mereka agar mengikuti semua kemauan dan keputusan yang 

diambilnya 

d. tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan bersama 

14. Dibawah ini yang merupakan cara mengemukakan pendapat secara benar 

yaitu …. 

a. memotong pembicaraan orang lain 

b. langsung berbicara sebelum dipersilahkan 

c. mengemukakan pendapat dengan sangat keras 

d. mengacungkan tangan sebagai tanda ijin bicara 

15. Sikap kita terhadap keputusan bersama yaitu melaksanakannya dengan 

penuh.... 

a. tanggung jawab    c.  keterpaksaan 

b. gelisah      d.  kemarahan 
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16. Berdasarkan rapat kelas ditentukan Taman Mini sebagai tempat kunjungan 

belajar kelas V. Dalam rapat tersebut, semua siswa kelas V menyatakan 

setuju secara lisan. Keputusan bersama ini diambil melalui …. 

a. musyawarah mufakat    c.  voting 

b. aklamasi     d.  pemilihan umum 

17. Jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang harus hadir agar voting 

dapat dilaksanakan dan keputusannya dianggap sah disebut …. 

a. forum      c.  mufakat 

b. kuorum     d.  kuota 

18. Berikut ini yang merupakan contoh bentuk keputusan bersama di lingkungan 

masyarakat yaitu …. 

a. penentuan tempat kunjungan belajar 

b. penentuan tata tertib kelas 

c. kerja bakti memperbaiki jembatan 

d. membersihkan lingkungan rumah 

19. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab dalam musyawarah artinya …. 

a. setiap orang bebas berpendapat dan harus bertanggung jawab 

b. setiap orang harus mengeluarkan ide yang ada dalam pikirannya 

c. setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat 

d. suasana dalam musyawarah harus tetap akrab dan kekeluargaan  

20. Mutia telah ditetapkan menjadi ketua kelas lima. Itulah hasil keputusan 

bersama murid kelas V. Pada saat pemilihan, Toro tidak memilih Mutia. 

Bagaimana sikap yang mesti diambil Toro? 

a. menolak Mutia sebagai ketua, karena Mutia bukan pilihan Toro. 

b. mengacuhkan Mutia, sebab Mutia dianggapnya tidak akan bisa menjadi 

ketua kelas yang baik. 

c. terpaksa menerima Mutia daripada dibenci oleh teman-teman  sekelas 

yang mendukung Mutia. 

d. menerima Mutia sebagai ketua dengan rendah hati dan penuh rasa 

tanggung jawab. 
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Kunci Jawaban 

1.  C   11.  C 

2.  D   12.  B 

3.  B   13.  A 

4.  A   14.  D 

5.  D   15.  A 

6.  C   16.  B 

7.  B   17.  B 

8.  C   18.  C 

9.  A   19.  A 

10.  B   20.  D 
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Lampiran 12 

Hasil Pretest Kelas Eksperimen 

Hasil Pretest Kelas Eksperimen 

NO. NAMA SISWA NILAI 
1. Agung Joyo P. 80 
2. Ginda Restu Aji 25 
3. Naila Fitricia F. 55 
4. Tedi Saputra 65 
5. Turasih 35 
6. Yeni Setiyawati 60 
7. Zaenal Arifin 70 
8. Abrar Farizi M. 70 
9. Andrey Careta A. 70 
10. Aulianisa O. 45 
11. Bayu Putra P. 60 
12. Cisno 55 
13. Cantika Dewi O. 90 
14. Dyah Ayu C. 80 
15. Dias Dwi S. 65 
16. Dewi Sekar M. 90 
17. Desi Putri U. 55 
18. Eka Lestari 25 
19. Fatekhah K. 80 
20. Farhan F. 55 
21. Fahiman 65 
22. Ghufron Rasyid 45 
Rata-rata 60,91 
 

Mengetahui,  

Guru Kelas  

 

 

 

Danusi, A.Ma.Pd 
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Lampiran 13 

Hasil Pretest Kelas Kontrol 

Hasil Pretest Kelas Kontrol 

NO. NAMA SISWA NILAI 
1. Isna Nur Afifah 55 
2. Idhar Lutfi H. 50 
3. Lisa Nova A. 55 
4. Maulana Malik I. 45 
5. M. Eko Prabowo 40 
6. M. Ilham Mustofa 60 
7. M. Akmal Anwar 45 
8. Marlinah 80 
9. May Rizal H. 75 
10. Nurito 45 
11. Nurdiono 75 
12. Rahman Awi 80 
13. Rendi Pranandia 80 
14. Renes Lestyawati 85 
15. Rozak Nur H. 75 
16. Sulaiman Sodiq 60 
17. Siti Baedah 80 
18. Silvia Endah P. 75 
19. Slamet Urip 45 
20. Senja Mutiara D. 60 
21. Vicky Ardiyansah 45 
22. Andri Purwanto 55 
23. Rizki Ramdani T. 85 
24. Wahyu Bahtiar 50 
25 Tika Ariya P. 45 
Rata-rata 61,80 

 

Mengetahui,  

Guru Kelas 

 

 

 

Musiyam, A.Ma.Pd 

NIP. 19590406 197911 2 002 
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Lampiran 14 

Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

 

Keterangan: 

A. Keaktifan siswa dalam bertanya atau menjawab pertanyaan 

Penilaian butir ini dibutuhkan deskriptor berikut: 

1. Siswa bertanya/menjawab dengan mengangkat jari terlebih dahulu 

2. Pertanyaan/ jawaban  yang disampaikan berkaitan dengan materi pelajaran 

3. Menyampaikan pertanyaan/jawaban dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

4. Menyampaikan pertanyaan/jawaban secara jelas dan singkat 

B. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

Penilaian butir ini dibutuhkan deskriptor berikut: 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

2. Siswa tertarik dengan strategi pembelajaran yang digunakan guru 

3. Siswa antusias/sungguh-sungguh mengikuti pelajaran 

4. Siswa tenang saat guru menjelaskan 

C. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas 

Penilaian butir ini dibutuhkan deskriptor berikut: 

1. Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang diamati 

Nilai A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

Dst                   
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2. Siswa menyelesaikan tugas sendiri/bersama kelompoknya 

3. Siswa bersungguh-sungguh saat menyelesaikan tugas 

4. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu 

D. Keberanian siswa dalam mengungkapkan tanggapan atau pendapat 

Penilaian butir ini dibutuhkan deskriptor berikut: 

1. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru 

2. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah 

3. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi teman 

4. Siswa mengemukakan pendapat/tanggapan yang logis 

Skor Penilaian: 

1 = Satu deskriptor tampak 

2 = Dua deskriptor tampak 

3 = Tiga deskriptor tampak 

4 = Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 15 

Hasil Observasi Aktivitas Belajar Kelas Eksperimen 

Hasil Observasi Aktivitas Belajar Kelas Eksperimen Pertemuan Ke-1 

No. Nama Siswa Aspek Pengamatan Jumlah 
skor 

Nilai  

A B C E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Agung Joyo P.    √    √    √    √ 16 100 
2. Ginda Restu Aji   √    √    √    √  12 75 
3. Naila Fitricia Fani   √     √    √   √  13 81,25 
4. Tedi Saputra    √    √   √    √  14 87,50 
5. Turasih  √      √   √   √   11 68,75 
6. Yeni Setiyawati   √     √   √    √  13 81,25 
7. Zaenal Arifin   √    √     √   √  13 81,25 
8. Abrar Farizi M.   √    √    √    √  12 75 
9. Andrey Careta A.     √    √   √     √ 15 93,75 
10. Aulyanisa O.   √     √   √    √  13 81,25 
11. Bayu Putra P.    √    √   √    √  14 87,50 
12. Cisno   √    √    √    √  12 75 
13. Cantika Dewi O.    √    √    √    √ 16 100 
14. Diah Ayu C.   √     √   √     √ 14 87,50 
15. Dias Dwi Saputra   √     √   √    √  13 81,25 
16. Dewi Sekar M.    √    √    √    √ 16 100 
17. Desi Putri Utami   √     √    √   √  14 87,50 
18. Eka Lestari   √    √    √    √  12 75 
19. Fatekhah K.   √     √    √   √  14 87,50 
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No. Nama Siswa Aspek Pengamatan Jumlah 
skor 

Nilai  

A B C E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

20. Farhan F.   √     √   √    √  13 81,25 
21. Fahiman    √    √   √     √ 15 93,75 
22. Ghufron Rasyid   √     √  √     √  12 75 
 

Pemalang, 9 April 2013 

Peneliti 

 

 

Riza Selvinia 

NIM. 1401409262 
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Hasil Observasi Aktivitas Belajar Kelas Eksperimen Pertemuan Ke-2 

 

No. Nama Siswa Aspek Pengamatan Jumlah 
skor 

Nilai 

A B C E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Agung Joyo P.    √    √    √    √ 16 100 
2. Ginda Restu Aji   √    √    √    √  12 75 
3. Naila Fitricia Fani   √     √   √    √  13 81,25 
4. Tedi Saputra    √    √   √    √  14 87,50 
5. Turasih   √     √  √     √  12 75 
6. Yeni Setiyawati   √     √   √    √  13 81,25 
7. Zaenal Arifin   √     √   √    √  13 81,25 
8. Abrar Farizi M.   √    √    √    √  12 75 
9. Andrey Careta A.     √    √   √     √ 15 93,75 
10. Aulyanisa Oktaviani   √     √    √   √  14 87,50 
11. Bayu Putra Pratama    √    √   √    √  14 87,50 
12. Cisno   √    √    √    √  12 75 
13. Cantika Dewi O.    √    √    √    √ 16 100 
14. Diah Ayu C.    √    √   √     √ 15 93,75 
15. Dias Dwi Saputra    √    √   √    √  14 87,50 
16. Dewi Sekar Millati    √    √    √    √ 16 100 
17. Desi Putri Utami    √    √   √     √ 15 93,75 
18. Eka Lestari   √     √   √   √   12 75 
19. Fatekhah K.    √    √   √    √  14 87,50 
20. Farhan Faturahman   √     √   √    √  13 81,25 
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No. Nama Siswa Aspek Pengamatan Jumlah 
skor 

Nilai 

A B C E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

21. Fahiman    √    √    √   √  15 93,75 
22. Ghufron Rasyid   √     √  √     √  12 75 

 

Pemalang, 13 April 2013 

Peneliti 

 

 

Riza Selvinia 

NIM. 1401409262 
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Nilai Rata-rata Aktivitas Belajar Kelas Eksperimen 

No. Nama Siswa Skor Rata-rata Nilai  

1. Agung Joyo P. 16 100 
2. Ginda Restu Aji 12 75 
3. Naila Fitricia Fani 13 81,25 
4. Tedi Saputra 14 87,5 
5. Turasih 11,5 71,875 
6. Yeni Setiyawati 13 81,25 
7. Zaenal Arifin 13 81,25 
8. Abrar Farizi M. 12 75 
9. Andrey Careta A.  15 93,75 
10. Aulyanisa Oktaviani 13,5 84,375 
11. Bayu Putra Pratama 14 87,5 
12. Cisno 12 75 
13. Cantika Dewi O. 16 100 
14. Diah Ayu C. 14,5 90,625 
15. Dias Dwi Saputra 13,5 84,375 
16. Dewi Sekar Millati 16 100 
17. Desi Putri Utami 14,5 90,625 
18. Eka Lestari 12 75 
19. Fatekhah K. 14 87,5 
20. Farhan Faturahman 13 81,25 
21. Fahiman 15 93,75 
22. Ghufron Rasyid 12 75 
 

Pemalang, 13 April 2013 

Peneliti 

 

 

Riza Selvinia 

NIM. 1401409262 
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Lampiran 16 

Hasil Observasi Aktivitas Belajar Kelas Kontrol 

 

Hasil Observasi Aktivitas Belajar Kelas Kontrol Pertemuan Ke-1 

No. Nama Siswa Aspek Pengamatan Jumlah 
skor 

Nilai 

A B C E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Isna Nur Afifah  √     √     √   √  12 75 
2. Idhar Lutfi Hakim  √     √   √    √   9 56,25 
3. Lisa Nova Aryanti  √     √     √   √  12 75 
4. Maulana Malik I.  √    √     √   √   9 56,25 
5. M. Eko Prabowo  √     √    √   √   10 62,50 
6. M. Ilham Mustofa  √    √     √   √   9 56,25 
7. M. Akmal Anwar  √    √     √   √   9 56,25 
8. Marlinah   √    √     √   √  13 81,25 
9. May Rizal Helfian   √    √    √     √ 13 81,25 
10. Nurito  √     √    √   √   10 62,50 
11. Nurdiono  √    √      √  √   10 62,50 
12. Rahman Awi  √     √    √    √  11 68,75 
13. Rendi Pranandia   √    √     √    √ 14 87,50 
14. Renes Lestyawati   √    √     √  √   12 75 
15. Rozak Nurhidayat   √    √     √   √  13 81,25 
16. Sulaiman Sodiq  √     √    √   √   10 62,50 
17. Siti Baedah  √     √     √  √   11 68,75 
18. Silvia Endah  P.   √    √     √  √   12 75 
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No. Nama Siswa Aspek Pengamatan Jumlah 
skor 

Nilai 

A B C E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19. Slamet Urip  √    √     √   √   9 56,25 
20. Senja Mutiara D.   √    √     √  √   12 75 
21. Vicky Ardiyansah  √    √     √   √   9 56,25 
22. Andri Purwanto  √     √    √    √  11 68,75 
23. Rizki Ramdhani T.  √     √     √   √  12 75 
24. Wahyu Bahtiar  √    √     √   √   9 56,25 
25. Tika Ariya Putri  √    √     √   √   9 56,25 

 

Pemalang, 9 April 2013 

Peneliti 

 

 

Riza Selvinia 

NIM. 1401409262 
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Hasil Observasi Aktivitas Belajar Kelas Kontrol Pertemuan Ke-2 

No. Nama Siswa Aspek Pengamatan Jumlah 
skor 

Nilai 

A B C E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Isna Nur Afifah  √     √     √   √  12 75 
2. Idhar Lutfi Hakim  √     √   √    √   9 56,25 
3. Lisa Nova Aryanti   √    √     √  √   12 75 
4. Maulana Malik I.  √    √     √   √   9 56,25 
5. M. Eko Prabowo  √     √    √   √   10 62,50 
6. M. Ilham Mustofa  √    √     √   √   9 56,25 
7. M. Akmal Anwar  √    √     √   √   9 56,25 
8. Marlinah   √    √     √    √ 14 87,50 
9. May Rizal Helfian   √    √    √     √ 13 81,25 
10. Nurito  √     √     √  √   11 68,75 
11. Nurdiono  √     √     √   √  12 75 
12. Rahman Awi  √     √     √  √   11 68,75 
13. Rendi Pranandia   √    √    √    √  12 75 
14. Renes Lestyawati  √ √ √  √ 12 75
15. Rozak Nurhidayat   √   √      √   √  12 75 
16. Sulaiman Sodiq  √     √     √  √   11 68,75 
17. Siti Baedah  √     √     √  √   11 68,75 
18. Silvia Endah  P.   √    √     √  √   12 75 
19. Slamet Urip  √     √    √   √   10 62,50 
20. Senja Mutiara D.  √     √     √  √   11 68,75 
21. Vicky Ardiyansah  √    √     √   √   9 56,25 
22. Andri Purwanto  √     √     √  √   11 68,75 
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No. Nama Siswa Aspek Pengamatan Jumlah 
skor 

Nilai 

A B C E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

23. Rizki Ramdhani T.   √   √      √   √  12 75 
24. Wahyu Bahtiar  √    √     √   √   9 56,25 
25. Tika Ariya Putri  √     √   √    √   9 56,25 
 

Pemalang, 13 April 2013 

Peneliti 

 

 

Riza Selvinia 

NIM. 1401409262 
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Nilai Rata-rata Aktivitas Belajar Kelas Kontrol 

No. Nama Siswa Skor Rata-rata Nilai  
1. Isna Nur Afifah 12 75 
2. Idhar Lutfi Hakim 9 56,25 
3. Lisa Nova Aryanti 12 75 
4. Maulana Malik I. 9 56,25 
5. M. Eko Prabowo 10 62,5 
6. M. Ilham Mustofa 9 56,25 
7. M. Akmal Anwar 9 56,25 
8. Marlinah 13,5 84,375 
9. May Rizal Helfian 13 81,25 
10. Nurito 10,5 65,625 
11. Nurdiono 11 68,75 
12. Rahman Awi 11 68,75 
13. Rendi Pranandia 13 81,25 
14. Renes Lestyawati 12 75 
15. Rozak Nurhidayat 12,5 78,125 
16. Sulaiman Sodiq 10,5 65,625 
17. Siti Baedah 11 68,75 
18. Silvia Endah  P. 12,5 78,125 
19. Slamet Urip 9,5 59,375 
20. Senja Mutiara D. 11,5 71,875 
21. Vicky Ardiyansah 9 56,25 
22. Andri Purwanto 11 68,75 
23. Rizki Ramdhani T. 12 75 
24 Wahyu Bahtiar 9 56,25 
25. Tika Ariya Putri 9 56,25 
 

Pemalang, 13 April 2013 

Peneliti 

 

 

Riza Selvinia 

NIM. 1401409262 

 

 



166 
 

 
 

Lampiran 17 

Hasil Posttest Kelas Eksperimen 

Hasil Posttest Kelas Eksperimen 

No. Nama Siswa Nilai 
1. Agung Joyo P. 95 
2. Ginda Restu Aji 50 
3. Naila Fitricia F. 85 
4. Tedi Saputra 80 
5. Turasih 60 
6. Yeni Setiyawati 80 
7. Zaenal Arifin 80 
8. Abrar Farizi M. 85 
9. Andrey Careta A. 95 
10. Aulianisa O. 90 
11. Bayu Putra P. 85 
12. Cisno 75 
13. Cantika Dewi O. 100 
14. Dyah Ayu C. 90 
15. Dias Dwi S. 90 
16. Dewi Sekar M. 100 
17. Desi Putri U. 85 
18. Eka Lestari 65 
19. Fatekhah K. 90 
20. Farhan F. 80 
21. Fahiman 95 
22. Ghufron Rasyid 65 
Rata-rata 82,73 
 

Mengetahui, 

Guru Kelas VA 

 

 

 

Danusi, A.Ma.Pd 
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Lampiran 18 

Hasil Posttest Kelas Kontrol 

Hasil Posttest Kelas Kontrol 

No. Nama Siswa Nilai 
1. Isna Nur Afifah 80 
2. Idhar Lutfi H. 45 
3. Lisa Nova A. 75 
4. Maulana Malik I. 60 
5. M. Eko Prabowo 70 
6. M. Ilham Mustofa 55 
7. M. Akmal Anwar 55 
8. Marlinah 90 
9. May Rizal H. 80 
10. Nurito 75 
11. Nurdiono 85 
12. Rahman Awi 85 
13. Rendi Pranandia 90 
14. Renes Lestyawati 100 
15. Rozak Nur H. 85 
16. Sulaiman Sodiq 80 
17. Siti Baedah 90 
18. Silvia Endah P. 85 
19. Slamet Urip 65 
20. Senja Mutiara D. 80 
21. Vicky Ardiyansah 55 
22. Andri Purwanto 80 
23. Rizki Ramdani T. 80 
24. Wahyu Bahtiar 60 
25 Tika Ariya P. 60 
Rata-rata 74,60 
 

Mengetahui,  

Guru Kelas VB 

 

 

 

Musiyam, A.Ma.Pd 

NIP. 19590406 197911 2 002 
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Lampiran 19 

Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar  

Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar 

Case Processing Summary

 
Kelas Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 

aktivitas 
Eksperimen 22 100.0% 0 0.0% 22 100.0%
Kontrol 25 100.0% 0 0.0% 25 100.0%

Keterangan: Proses penghitungan uji normalitas sudah benar karena jumlah N 
pada kolom Missing yaitu 0. 

Descriptives

 Kelas Statistic Std. 
Error 

aktivitas 

eksperimen 

Mean 85.08523 1.883681

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

81.16790 
 

Upper 
Bound 

89.00256 
 

5% Trimmed Mean 84.97475  

Median 84.37500  

Variance 78.062  

Std. Deviation 8.835247  

Minimum 71.875  

Maximum 100.000  

Range 28.125  

Interquartile Range 16.406  

Skewness .302 .491
Kurtosis -.935 .953

kontrol 

Mean 67.87500 1.879508

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

63.99589 
 

Upper 
Bound 

71.75411 
 

5% Trimmed Mean 67.63889  

Median 68.75000  
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Variance 88.314  

Std. Deviation 9.397542  

Minimum 56.250  

Maximum 84.375  

Range 28.125  

Interquartile Range 18.750  

Skewness .063 .464
Kurtosis -1.324 .902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests of Normality
 kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

aktivitas 
eksperimen .146 22 .200* .928 22 .112
kontrol .172 25 .055 .902 25 .021

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar 
 

Case Processing Summary 

 
Kelas Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 

Hasil 
eksperimen 22 100.0% 0 0.0% 22 100.0%
kontrol 25 100.0% 0 0.0% 25 100.0%

Keterangan: Proses penghitungan uji normalitas sudah benar karena jumlah N 
pada kolom Missing yaitu 0. 
 

Descriptives

 Kelas Statistic Std. 
Error 

Hasil 

eksperimen 

Mean 82.7273 2.78616

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

76.9331 
 

Upper 
Bound 

88.5214 
 

5% Trimmed Mean 83.5354  

Median 85.0000  

Variance 170.779  

Std. Deviation 13.06825  

Minimum 50.00  

Maximum 100.00  

Range 50.00  

Interquartile Range 12.50  

Skewness -.963 .491
Kurtosis .590 .953

kontrol 

Mean 74.6000 2.81247

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

68.7953 
 

Upper 
Bound 

80.4047 
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5% Trimmed Mean 74.8333  

Median 80.0000  

Variance 197.750  

Std. Deviation 14.06236  

Minimum 45.00  

Maximum 100.00  

Range 55.00  

Interquartile Range 25.00  

Skewness -.424 .464
Kurtosis -.688 .902

 
 

Tests of Normality

 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 
eksperimen .190 22 .038 .916 22 .061
kontrol .210 25 .006 .937 25 .124

a. Lilliefors Significance Correction 
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Hasil Uji Homogenitas Data Aktivitas Belajar 

 
Group Statistics 

 kelas N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

aktivitas 
eksperimen 22 85.08523 8.835247 1.883681 
kontrol 25 67.87500 9.397542 1.879508 

 
  
  
  
  

Aktivitas  

Equal variances 
assumed 

Equal 
variances not 

assumed 
Levene's Test for Equality 
of Variances 

F .239   
Sig. .627   
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Hasil Pengujian Hipotesis Aktivitas Belajar (Uji t) 

Independent Samples Test 

   Aktivitas  

   Equal variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

t-test for 

Equality of 

Means 

 t 6.462 6.468

df 45 44.787

Sig. (2-tailed) .000 .000

Mean 

Difference 

17.210227 17.210227

Std. Error 

Difference 

2.671698 2.660978

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lower 11.829151 11.850037

Upper 22.591303 22.570418
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Hasil Pengujian Hipotesis Hasil Belajar (Uji U) 

 

Total N 47

Mann-Whitney U 175.500

Wilcoxon W 500.500

Test Statistic 175.500

Standar Error 46.448

Standardized Test Statistic -2.142

Asymptotic Sig. (2-sided test) .032

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothesis Test Summary 
 Null Hypothesis Test Sig. Decision 
1 The distribution of hasil 

is the same across 
categories of kelas. 

Independent-
Samples Mann-
Whitney U Test 

.032 Reject the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05. 
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Dokumentasi  

Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siswa mengerjakan pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Guru membagikan 2 kartu kepada setiap siswa 
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Gambar 3. Siswa menuliskan di kartu itu “kartu bertanya” dan “kartu menjawab” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa mengajukan pertanyaan 
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Gambar 5. Siswa menjawab pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Siswa mengerjakan posttest 
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Kelas Kontrol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Siswa mengerjakan pretest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Guru menjelaskan materi 
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Gambar 9. Siswa mengerjakan tugas individu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Guru memberikan bimbingan kepada siswa 



182 
 

 
 

\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Siswa mengerjakan posttest 
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