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ABSTRAK 

 
Hijriyah, Umtikhah Nurul. 2013. Keefektifan Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV pada Materi 
Globalisasi di Sekolah Dasar Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas. Skripsi. 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I Drs. Sigit Yulianto, II Drs. 
Noto Suharto, M.Pd. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Team Assisted Individualization, Hasil     
Belajar. 

 
 PKn adalah mata pelajaran yang sebagian besar berisi pengetahuan-
pengetahuan yang bersifat hafalan, sehingga sering kali siswa dituntut untuk 
mengingat materi yang banyak tanpa ada pemahaman dalam diri siswa. Dalam 
pembelajaran PKn, guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional, 
sehingga siswa merasa bosan dan kurang tertarik dengan pelajaran PKn. Salah 
satu model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan pada mata pelajaran PKn 
adalah pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). Model 
ini membentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara 
berpikir yang berbeda dan menerapkan bimbingan antar teman, yaitu siswa yang 
pandai bertanggung jawab kepada siswa yang lemah. Tujuan penelitian ini yaitu 
untuk menguji keefektifan model pembelajaran TAI dan untuk mengetahui 
perbedaan hasil belajar siswa antara siswa di kelas yang menggunakan model 
pembelajaran TAI dengan yang menggunakan model pembelajaran konvensional.  

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 2 
Tinggarjaya Banyumas tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 89 siswa.  
Sementara sampel penelitian sebanyak 56 siswa yang diambil dengan 
menggunakan teknik simple random sampling. Desain penelitian ini 
menggunakan quasi eksperimental design dengan bentuk nonequivalent control 
group design. Analisis statistik yang digunakan yaitu korelasi product moment 
untuk uji validitas dan cronbach’s alpha untuk uji reliabilitas instrumen. Metode 
lilliefors untuk menguji normalitas data, metode independent sample t test untuk 
uji homogenitas dan uji t untuk uji hipotesis. Semua penghitungan tersebut diolah 
dengan menggunakan program SPSS versi 20. 

Hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa nilai thitung = 2,037 dan 
signifikansinya sebesar 0,047. Harga ttabel dengan dk = 55 dan α = 0,05 yaitu 
2,004. Hal ini berarti thitung > ttabel (2,037 > 2,004) atau signifikannya 0,047 < 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TAI 
berpengaruh efektif terhadap hasil belajar siswa dan ada perbedaan hasil belajar 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya pada materi Globalisasi antara yang 
memperoleh pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TAI dan yang 
menggunakan model konvensional. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses pengembangan daya nalar, keterampilan, dan 

moralitas kehidupan pada potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Suatu 

pendidikan dikatakan bermutu apabila proses pendidikan berlangsung secara 

efektif, manusia memperoleh pengalaman yang bermakna bagi dirinya dan produk 

pendidikan merupakan individu-individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

pembangunan bangsa (Munib dkk 2007: 26-33). 

Pendidikan Nasional adalah usaha secara sadar atau terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kebiasaan, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan ditujukan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia 

melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan 

yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia 

seutuhnya (Munib dkk 2007: 33). 

 Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, pada pasal 4 dijelaskan 

bahwa tujuan pendidikan nasional menjamin mutu pendidikan nasional. Mutu
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pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh pembelajaran yang dikelola dengan  

baik. Keberhasilan pembelajaran tersebut dipengaruhi oleh faktor guru, siswa, 

kurikulum, dan lingkungan. 

 Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan terutama ditentukan oleh proses belajar mengajar yang dialami siswa. 

Siswa yang belajar akan mengalami perubahan baik dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap.   

 Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan proses pembelajaran 

merupakan masalah yang selalu menuntut perhatian. Perbedaan daya serap antara 

siswa yang satu dengan yang lainnya terhadap materi pembelajaran menuntut 

seorang guru melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran sehingga tidak 

sekedar menyajikan materi, tetapi juga perlu menggunakan model dan metode 

pembelajaran yang sesuai, disukai, dan mempermudah pemahaman siswa. 

 Keberhasilan pembelajaran juga dipengaruhi kurikulum (Hernawan dkk 

2008: 1.6). Menurut Isjoni (2010: 14), salah satu kasus menunjukkan kurangnya 

pemahaman guru terhadap kurikulum. Guru melaksanakan pembelajaran 

berdasarkan urutan bab dalam buku teks, dan menggunakan buku teks sebagai 

satu-satunya acuan dalam mengajar. Hal inilah yang menyebabkan guru 

kekurangan waktu mengajar. Mestinya guru tidak hanya menggunakan buku teks 

dalam melaksanakan pembelajaran. Guru bisa menggunakan bahan ajar yang lain 

yang dikemas sesuai kurikulum yang sedang berlaku. Kurikulum yang digunakan 

pada saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Masing-
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masing sekolah menyusun KTSP dengan mengacu pada Standar Kompetensi 

Kelulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) untuk jenjang pendidikan dasar dan 

menengah (Isjoni 2010: 6). Kurikulum jenis pendidikan umum, kejuruan, dan 

khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari beberapa kelompok mata 

pelajaran. Salah satunya yakni kelompok mata pelajaran kewarganegaran dan 

kepribadian yang mencakup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

 Rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn sangat dirasakan 

berbagai pihak terutama siswa itu sendiri. Hal ini menambah satu alasan bagi 

mereka bahwa PKn termasuk mata pelajaran yang sulit karena cakupan mata 

pelajaran PKn hampir seluruhnya berisi pengetahuan-pengetahuan yang bersifat 

hafalan, sehingga sering kali siswa dituntut untuk mengingat materi yang banyak 

tanpa ada pemahaman dalam diri siswa. Siswa dan pihak-pihak lain tidak 

menyadari bahwa rendahnya hasil belajar PKn bukan hanya disebabkan oleh 

materi PKn yang sulit melainkan juga disebabkan beberapa faktor lain seperti 

guru, siswa itu sendiri, maupun lingkungan belajarnya yang saling berhubungan 

satu sama lain. 

 Saat ini sebagian besar guru masih menerapkan model pembelajaran 

konvensional. Menurut Hamdani (2011: 166), pembelajaran konvensional 

merupakan cara belajar yang penerapannya masih berpusat pada guru (teacher 

centered) dan pembelajaran ini menuntut guru menjadi model yang baik bagi 

siswanya. Selain itu kedudukan dan fungsi guru cenderung dominan sehingga 

keterkaitan guru dalam strategi pembelajaran itu tampak masih terlalu besar, 

sedangkan intensitas belajar siswa masih terlalu rendah kadarnya.  
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Dalam pembelajaran konvensional proses pembelajaran berlangsung satu 

arah karena kegiatan terpusat pada guru. Guru menjelaskan materi pelajaran 

sedangkan siswa mendengarkan dan mencatat. Hal tersebut menyebabkan siswa 

yang belum jelas tidak terpantau oleh guru. Ketika diberi kesempatan untuk 

bertanya hanya sebagian kecil siswa yang melakukannya. Selain itu siswa kurang 

terlatih dalam mengembangkan ide-idenya dalam memecahkan masalah. Dalam 

pembelajaran ini siswa cenderung menghafal materi yang diterimanya. Guru 

dalam pembelajaran masih berasumsi bahwa pengetahuan dapat dipindahkan 

secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa. Berdasarkan asumsi tersebut, guru 

akan memfokuskan diri pada upaya penuangan pengetahuan ke dalam pikiran 

siswa. Guru merasa telah mengajar dengan baik, namun sebaliknya siswa merasa 

belum belajar secara optimal (belajar secara bermakna). Ini berarti belum adanya 

perubahan struktur kognitif pada diri siswa. 

Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran PKn di SD Negeri 2 

Tinggarjaya Banyumas pada siswa kelas IV, peneliti peroleh berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran PKn kelas IV, Ibu Yuniwati. Dari 

wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan permasalahan bahwa guru masih 

sering menggunakan model pembelajaran konvensional dan metode ceramah 

selama pembelajaran. Guru jarang menggunakan metode pembelajaran maupun 

model pembelajaran yang lainnya sehingga suasana pembelajaran menjadi 

membosankan. Berdasarkan wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwa 

sebagian besar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (selanjutnya 

disingkat KKM) yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan 
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kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. 

Kenyataan tersebut juga didukung hasil penelitian sebelumnya yang 

memiliki kesamaan latar belakang dilakukan oleh Atna Tiningrum (2010) berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Sawojajar 6 pada 

Pembelajaran PKn melalui Penerapan Team Assisted Individualization”. Menurut 

hasil pengalaman dalam pembelajaran PKn oleh Tiningrum (2010), pembelajaran 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang menyebabkan siswa 

pasif dan hasil belajar siswa kurang memuaskan.  Tiningrum memilih salah satu 

model pembelajaran yang dianggapnya sesuai dengan karakteristik siswa, mata 

pelajaran, dan kurikulum yaitu model pembelajaran team assisted 

individualization (TAI). Setelah melaksanakan penelitian dan dilakukan treatment 

(tindakan) disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran TAI dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn di kelas IV SD Negeri 

Sawojajar 6. Terbukti dari persentase ketuntasan belajar secara klasikal dari data 

awal, siklus I, dan siklus II. Ketuntasan belajar siswa dari pra tindakan ke siklus I 

mengalami peningkatan sebesar 52%, dari siklus I ke siklus II juga mengalami 

peningkatan hasil belajar siswa sebesar 9%. Jadi, pemilihan model pembelajaran 

yang sesuai memang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan permasalahan dan didukung data empiris penelitian yang 

memiliki kesamaan latar belakang tersebut dibutuhkan pembaharuan proses 

pembelajaran PKn di SD yang sesuai dengan karakteristik siswa, dimana dalam 

proses belajar mengajar guru hendaknya memberikan kesempatan yang cukup 

kepada siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran karena dengan keaktifan ini 
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siswa dapat lebih memahami, mendalami dari pengalaman yang ia peroleh dengan 

keaktifannya. Proses pembelajaran PKn akan lebih menarik apabila terjadi 

interaksi multi arah antara siswa, maupun dengan guru itu sendiri. Arah 

pembelajaran yang lebih kompleks tidak hanya satu arah, sehingga proses 

pembelajaran akan dapat meningkatkan kerja sama di antara siswa dengan guru, 

ataupun siswa dengan siswa. Oleh karena itu diperlukan adanya pemilihan model 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara langsung dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi selama belajar. 

Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan pada mata 

pelajaran PKn adalah pembelajaran kooperatif. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Slavin dalam Rusman (2012: 205) dinyatakan bahwa penggunaan 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan sekaligus 

dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan 

menghargai pendapat orang lain. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran yang memanfaatkan interaksi siswa dalam kelompok yang 

heterogen atau memaksimalkan kondisi belajar guna mencapai tujuan pendidikan 

yang lebih baik. Dengan demikian pembelajaran kooperatif bukan merupakan 

tujuan melainkan alat, sarana, cara untuk mencapai tujuan.   

 Artzt & Newman dalam Trianto (2011: 56), menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama sebagai suatu tim (kelompok) 

dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

Menurut Johnson & Johnson dalam Trianto (2011: 57), tujuan pokok 

pembelajaran kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan 
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prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. 

Berdasarkan pendapat di atas, dalam pembelajaran kooperatif siswa tergabung 

dalam suatu kelompok dan harus merasa bahwa masalah yang mereka hadapi 

adalah masalah kelompok dan berhasil tidaknya kelompok itu menjadi tanggung 

jawab bersama seluruh anggota kelompok. 

 Ada beberapa tipe dalam model pembelajaran kooperatif. Alternatif yang 

digunakan yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe team assisted 

individualization (TAI) agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini 

digunakan untuk menerapkan strategi pemecahan masalah sebagai jawaban dari 

permasalahan. Adapun model TAI adalah model pembelajaran yang membentuk 

kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara berpikir yang berbeda 

untuk saling membantu terhadap siswa lain  yang membutuhkan bantuan. Model 

ini juga menerapkan bimbingan antar teman, yaitu siswa yang pandai bertanggung 

jawab kepada siswa yang lemah.  

 Dalam model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) tipe TAI 

siswa belajar kelompok dengan dibantu oleh siswa pandai dan saling berbagi 

sehingga terjadi diskusi kelompok. Ada beberapa alasan perlunya menggunakan 

model pembelajaran TAI untuk dikembangkan sebagai variasi model 

pembelajaran, agar pemahaman konsep dapat tercapai. Alasan tersebut 

diantaranya, dapat meningkatkan partisipasi siswa, terutama pada kelompok kecil, 

karena siswa yang pandai bertanggung jawab terhadap siswa yang lemah. Dengan 

demikian siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

keterampilannya, sedangkan siswa yang lemah dapat terbantu menyelesaikan 



8 
 
 

 

 
 

permasalahan yang dihadapi. 

 Berdasarkan uraian tersebut maka peranan guru dalam model 

pembelajaran TAI adalah hanya bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang 

kreatif karena siswa dituntun belajar sesuai kemampuannya dan belajar bekerja 

secara kelompok serta bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang 

diperolehnya bersama. Dalam proses belajar, siswa belajar dari pengalaman 

sendiri, mengkonstruksi pengetahuan kemudian memberi makna pada 

pengetahuan itu.  Melalui proses belajar yang mengalami sendiri, menemukan 

sendiri, secara berkelompok, maka siswa menjadi senang, sehingga tumbuhlah 

motivasi untuk belajar. 

 Motivasi belajar siswa yang tinggi akan mendorong siswa meraih hasil 

belajar yang tinggi pula. Namun kenyataannya, motivasi belajar siswa di sekolah 

antara siswa satu dengan yang lain berbeda. Pengaruh lingkungan sekolah salah 

satunya adalah penyampaian materi oleh guru yang masih menggunakan model 

pembelajaran konvensional sehingga menimbulkan rasa bosan dan kurang 

semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas.  

Dari uraian yang dipaparkan di atas, peneliti akan mengadakan  penelitian 

yang berjudul “Keefektifan Model Pembelajaran Team Assisted Individualization 

terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV pada Materi Globalisasi di Sekolah Dasar 

Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kenyataan di SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas, membuktikan bahwa 

masih banyak permasalahan yang dijumpai dalam proses pembelajaran PKn. 
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Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran yang menggunakan model konvensional menyebabkan 

siswa cenderung pasif, mudah bosan, tidak memperhatikan guru mengajar, 

dan pembelajarannya berpusat pada guru. Guru bertindak sebagai satu-

satunya sumber belajar dan menyajikan pelajaran dengan metode ceramah. 

(2) Hasil belajar PKn yang dicapai siswa melalui pembelajaran konvensional 

cenderung rendah. Terlihat dari hasil UTS kelas IV semester genap tahun 

pelajaran 2012/2013 dengan nilai rata-rata kelas IVA 63,70, kelas IVB 

64,22, dan kelas IVC 63,20 dengan KKM 75,00. 

(3) Guru belum menguasai model pembelajaran TAI dalam pembelajaran 

PKn. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 

“Apakah terdapat perbedaan hasil belajar materi Globalisasi antara siswa kelas IV 

yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TAI 

dan yang menggunakan model pembelajaran konvensional?” 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka diperlukan 

pembatasan masalah. Peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Menguji keefektifan penggunaan model pembelajaran TAI dalam 
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meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn di SD Negeri 2 

Tinggarjaya Banyumas.  

(2) Model pembelajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah selama 

pembelajaran terutama bila materi yang akan diajarkan bersifat teoritis 

oleh guru kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas. 

(3) Peneliti membatasi materi Globalisasi pada standar kompetensi (SK) 

menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya dan kompetensi 

dasar (KD) memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya di kelas IV semester dua. 

(4) Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya 

Banyumas. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

khusus. Untuk penjelasan selengkapnya mengenai tujuan umum dan khusus 

penelitian, sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menguji keefektifan model 

pembelajaran TAI terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada materi Globalisasi di 

SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas.  
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1.5.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk: 

(1) Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara siswa di kelas yang 

menggunakan model pembelajaran TAI dengan yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional.  

(2) Mengetahui apakah pembelajaran di kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya 

Banyumas yang menggunakan model TAI lebih baik daripada 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat 

bagi berbagai pihak, seperti siswa, guru, dan sekolah. Penjelasan selengkapnya 

mengenai manfaat yang diharapkan dari penelitian bagi pihak-pihak yang terkait 

yaitu sebagai berikut: 

1.6.1 Bagi Siswa 

Manfaat penelitian bagi siswa yaitu: 

(1) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

(2) Memudahkan dalam mengingat dan mengulang materi pelajaran yang 

telah dipelajari. 

(3) Melatih kreativitas siswa untuk memecahkan masalah melalui belajar 

kelompok. 

(4) Memudahkan mempelajari PKn dengan model pembelajaran yang 

menarik. 



12 
 
 

 

 
 

1.6.2 Bagi Guru 

Manfaat penelitian bagi guru yaitu: 

(1) Menambah pengetahuan tentang model pembelajaran TAI. 

(2) Memperoleh gambaran tentang dampak penggunaan model TAI terhadap 

hasil belajar siswa. 

(3) Memotivasi untuk menggunakan model pembelajaran yang bervariasi 

dalam proses pembelajaran. 

1.6.3 Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian bagi sekolah yaitu: 

(1) Penelitian ini bermanfaat bagi sekolah dalam hal sosialisasi. Dengan 

adanya penelitian ini, sekolah menunjukkan eksistensi kepada masyarakat 

pada umumnya dan lembaga pendidikan peneliti yaitu Universitas Negeri 

Semarang pada khususnya. 

(2) Meningkatnya penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TAI di SD 

Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas. 

(3) Memberikan pemikiran baru sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

                      Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan 

No 
Nama Peneliti, 

Tahun, 
Universitas 

Judul Penelitian 
Jenis 

Penelitian 
Hasil 

Penelitian 

1.  Silvi Nur 
Fitria, 2012, 
Universitas 
Negeri 
Semarang 

Peningkatan Kualitas 
Pembelajaran IPA melalui 
Model Pembelajaran 
Kooperatif Team Assisted 
Individualization (TAI) pada 
Siswa Kelas VA SDN 
Ngaliyan 01 

Penelitian 
Tindakan 
Kelas 

Adanya 
peningkatan 
aktivitas 
dan hasil 
belajar 
siswa 

2. Age Putra 
Wilyono, 2011, 
Universitas 
Negeri Malang 

Peningkatan Pembelajaran 
IPA Siswa Kelas V SDN 
Sumbersari 1 Malang melalui 
Model Team Assisted 
Individualization (TAI) 

Penelitian 
Tindakan 
Kelas 

Adanya 
peningkatan 
aktivitas 
dan hasil 
belajar 
siswa  

3. Lutfi Trihana, 
2012, 
Universitas 
Negeri 
Semarang 

Peningkatan Kualitas 
Pembelajaran Matematika 
melalui Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Team 
Assisted Individualization 

Penelitian 
Tindakan 
Kelas 

Adanya 
peningkatan 
aktivitas 
dan hasil 
belajar 
siswa 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Silvi Nur Fitria pada tahun 2012 dengan 

judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Pembelajaran 
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Kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) pada Siswa Kelas VA SDN 

Ngaliyan 01“ merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Di dalam abstrak 

penelitian Silvi Nur Fitria dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran guru 

kurang bervariasi dalam menggunakan model dan metode pembelajaran, materi 

disampaikan secara klasikal, dalam diskusi hanya beberapa siswa yang aktif 

sehingga ada yang mendominasi pembelajaran dan hasil belajar siswa tidak sama 

dengan hasil diskusinya. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa melalui 

penggunaan model pembelajaran TAI aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VA 

SDN Ngaliyan 01 dapat meningkat. Aktivitas siswa pada siklus I mendapatkan 

skor 19,8 dengan kriteria cukup, siklus II mendapatkan skor 23 dengan kriteria 

baik, dan pada siklus III mendapat skor 26,3 dengan kriteria baik. Hasil belajar 

siswa siklus I dengan ketuntasan klasikal sebesar 73%, siklus II memperoleh 

ketuntasan klasikal 84,6%, dan siklus III mencapai 89,7%.  

Age Putra Wilyono melakukan PTK dengan judul “Peningkatan 

Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Sumbersari 1 Malang melalui Model Team 

Assisted Individualization (TAI)”. Hasil Penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SDN Sumbersari 1 Malang. 

Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas siswa dalam 

penerapan model Team Assisted Individualization pada pertemuan 1 memperoleh 

nilai (56,41), pertemuan 2 (71,79), pertemuan 3 (84,61), pertemuan 4 (97,43). 

Meningkatnya aktivitas belajar dalam pembelajaran IPA pertemuan 1 sampai 4 

mencapai taraf keberhasilan klasikal baik, pada pertemuan 1 memperoleh nilai 

(53,17%), pertemuan 2 (56,74%), pertemuan 3 (59,12%), pertemuan 4 (62,03%). 
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Meningkatnya hasil belajar ditunjukkan pada nilai rata-rata setiap pertemuan yang 

meningkat. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1 (64,1), siklus 2 (91,02). 

Sementara itu, Lutfi Trihana juga melakukan PTK dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization”. Hasil penelitian yang diperoleh 

adalah aktivitas belajar siswa dengan kategori sangat baik pada siklus I ada 2 

siswa, siklus II ada 3 siswa, siklus III ada 7 siswa dan ketuntasan klasikal siklus I 

mencapai 65%, siklus II menjadi 74%, siklus III meningkat menjadi 84%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pembelajaran matematika di kelas III 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. 

 Dari keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif TAI pada 

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, ketiga penelitian tersebut 

dilakukan di sekolah dasar kelas III dan V. Mata pelajaran yang digunakan juga 

berbeda yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Penerapan model 

pembelajaran tipe Team Assisted Individualization (TAI) di kelas IV pada mata 

pelajaran PKn, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena 

itu, peneliti akan melakukan  pembelajaran PKn materi Globalisasi di kelas IV SD 

Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas dengan model Team Assisted Individualization 

(TAI).   
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2.2 Kajian Teori 

Kajian teori berasal dari dua kata, yaitu kata “kajian” yang berarti 

penyelidikan dan telaah (Kamus Bahasa Indonesia (KBI) 2008: 617) dan “teori” 

yang berarti (1) pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, 

didukung oleh data dan argumentasi; (2) penyelidikan eksperimental yang mampu 

menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi; 

(3) asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu 

pengetahuan; (4) pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu (KBI 2008: 

1501). Teori-teori yang akan digunakan sebagai kajian yang membantu peneliti 

menyusun penelitian yaitu: 

2.2.1 Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Gagne dalam Suprijono (2011: 2), belajar adalah perubahan 

disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Belajar pada 

hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar 

individu (Daryanto dan Rahardjo 2012: 16). Belajar merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan (Anni dkk 2007: 2). Menurut Trianto (2011: 16), belajar diartikan 

sebagai perubahan perilaku pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan 

bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik 

seseorang sejak lahir. Menurut Slameto (2010: 2), belajar ialah 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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Berdasarkan pengertian di atas, belajar dapat diartikan sebagai proses yang 

diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar 

merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Belajar juga 

merupakan suatu proses yaitu kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai 

sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Unsur utama dalam belajar adalah 

individu sebagai peserta belajar, kebutuhan sebagai sumber pendorong, situasi 

belajar yang memberikan terjadinya kegiatan belajar.  

Proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya yang hakiki dalam 

membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia dengan berbagai tuntutan 

dalam kehidupannya. Secara filosofis belajar berarti mengingatkan kembali pada 

manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses meniru, 

memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini akan 

segala sesuatu kebenaran sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam 

mencapai segala yang dicita-citakan manusia (Daryanto dan Rahardjo 2012: 17). 

Belajar dan pembelajaran merupakan konsep yang saling berkaitan. 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan 

lingkungan. Proses perubahan tingkah laku merupakan upaya yang dilakukan 

secara sadar berdasarkan pengalaman ketika berinteraksi dengan lingkungan. Pola 

tingkah laku yang terjadi dapat dilihat atau diamati dalam bentuk perbuatan reaksi 

dan sikap secara mental dan fisik.  

Sagala dalam Sudaryono (2012: 60), menyatakan bahwa pembelajaran 

mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang 

mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru. Pembelajaran merupakan 
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proses organik dan konstruktif, bukan mekanis seperti halnya pengajaran 

(Suprijono 2011: 13). Menurut Isjoni (2010: 11) pembelajaran adalah sesuatu 

yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran merupakan 

upaya pendidik untuk membantu siswa melakukan kegiatan belajar. Jadi, 

pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu 

siswa melakukan kegiatan belajar. 

Pembelajaran (instruction) merupakan akumulasi dari konsep mengajar 

(teaching) dan konsep belajar (learning) (Daryanto dan Rahardjo 2012: 19). 

Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya yaitu kepada 

penumbuhan aktivitas siswa. Konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu 

sistem sehingga dalam sistem belajar ini terdapat komponen siswa, tujuan, materi 

untuk mencapai tujuan, fasilitas dan prosedur, model dan metode pembelajaran 

serta alat atau media yang harus dipersiapkan. 

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal 

(Daryanto dan Rahardjo 2012: 212). Faktor internal yaitu kondisi dalam proses 

belajar yang berasal dari dalam diri sendiri, sehingga terjadi perubahan tingkah 

laku. Faktor internal, yaitu kecerdasaan, bakat (aptitude), keterampilan 

(kecakapan), motivasi, kondisi fisik dan mental. Faktor eksternal adalah kondisi di 

luar individu siswa yang mempengaruhi belajarnya. Adapun yang termasuk faktor 

eksternal antara lain lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.  

2.2.2 Keefektifan Pembelajaran 

Keefektifan dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) (2008: 374) memiliki 

makna keadaan yang berpengaruh atau keberhasilan. Keefektifan pembelajaran 
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adalah keberhasilan yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Keefektifan mengajar yang dilakukan oleh guru dalam proses interaksi belajar 

yang baik merupakan segala upaya guru untuk membantu para siswa agar bisa 

belajar dengan baik. Untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dengan 

memberikan tes. Hasil tes dapat dipakai untuk mengevaluasi berbagai aspek 

proses pengajaran (Trianto 2011: 18-21). 

Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan utama 

keefektifan pembelajaran (Trianto 2011: 20) yaitu: 

(1) Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap kegiatan 

belajar mengajar (KBM). 

(2) Rata-rata perilaku siswa melaksanakan tugas dengan baik. 

(3) Ketetapan antara isi materi ajar dengan kemampuan siswa (orientasi 

keberhasilan siswa) diutamakan. 

(4) Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan 

struktur kelas yang mendukung pembelajaran.  

2.2.3 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas (Suprijono 2011: 46). Dahlan dalam Isjoni 

(2010: 49), menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana 

atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, 

dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas. Menurut Joyce dan Weil dalam 

Rusman (2012: 133), model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 
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panjang), merancang bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di 

kelas atau yang lain.   

Berdasarkan pengertian di atas, model pembelajaran merupakan satu 

kesatuan yang utuh antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran 

yang pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal 

sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran dapat 

dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang 

sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya.  

Ciri-ciri model pembelajaran ada 6 (Rusman 2012: 136) yaitu:  (1) 

berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu; (2) 

mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu; (3) dapat dijadikan pedoman 

untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas; (4) memiliki bagian-bagian 

model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran, adanya prinsip-

prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung; (5) memiliki dampak sebagai 

akibat terapan model pembelajaran; (6) membuat persiapan mengajar dengan 

pedoman model pembelajaran yang dipilihnya.  

Hasan dalam Isjoni (2010: 50), menyatakan bahwa semua model 

pembelajaran dapat dikatakan baik jika memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 

(1) Semakin kecil upaya yang dilakukan guru dan semakin besar aktivitas 

belajar siswa, maka hal itu semakin baik. 

(2) Semakin sedikit waktu yang dilakukan guru untuk mengaktifkan siswa 

belajar juga semakin baik. 

(3) Sesuai dengan cara belajar siswa yang dilakukan. 
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(4) Dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru. 

(5) Tidak ada satupun model atau metode yang paling sesuai untuk segala 

tujuan, jenis, materi, dan proses belajar yang ada. 

2.2.4 Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 siswa dengan struktur 

kelompok yang bersifat heterogen (Rusman 2012: 202). Menurut Sunal dan Hans 

dalam Isjoni (2010: 12), cooperative learning merupakan suatu cara pendekatan 

atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada 

siswa agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Dalam pembelajaran 

kooperatif tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan 

komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan 

siswa dengan guru. Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas yang 

diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan 

serta menyediakan bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu siswa 

menyelesaikan masalah yang dimaksud (Suprijono 2011: 54-55). 

Berdasarkan pengertian di atas, pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok 

kecil untuk saling berinteraksi. Dalam sistem belajar yang kooperatif siswa belajar 

bekerja sama dengan anggota lainnya. Dalam model ini siswa memiliki dua 

tanggung jawab, yaitu belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama 

anggota kelompok untuk belajar. Jadi, dalam pembelajaran kooperatif proses 
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pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa. Siswa dapat saling 

membelajarkan sesama siswa lainnya.  

Menurut Ergun et al. (2010: 169), mengemukakan pembelajaran kooperatif 

sebagai berikut: 

Students study together in a small group through an organized 
activity in cooperative learning. Each individual in a group bears his 
or her individual responsibilities while carrying out other 
responsibilities toward group members. In a cooperative learning 
setting, the groups are formed in such a way that each member of a 
group should perform his or her task for the purpose that the group 
will achieve. 
 
Pendapat Ergun dapat diartikan bahwa siswa belajar bersama dalam 

kelompok kecil melalui kegiatan terorganisir dalam pembelajaran kooperatif. 

Setiap individu dalam kelompok bertanggung jawab terhadap anggota kelompok. 

Dalam aturan pembelajaran kooperatif, kelompok yang dibentuk sedemikian rupa 

mengharuskan setiap anggota kelompok melakukan tugasnya untuk mencapai 

tujuan kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang banyak 

digunakan dan menjadi perhatian serta dianjurkan oleh para ahli pendidikan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Slavin (Rusman 2012: 

205) dinyatakan bahwa: (1) penggunaan pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan 

sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menghargai pendapat orang lain; (2) 

pembelajaran kooperatif dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, 

memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman 

sehingga menyebabkan siswa aktif.  
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2.2.4.1 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik cooperative learning 

menurut Slavin dalam Isjoni (2010: 22), yaitu: 

2.2.4.1.1 Penghargaan Kelompok 

Cooperative learning menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk 

memperoleh penghargaaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh jika 

kelompok mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan kelompok 

didasarkan pada penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam 

menciptakan hubungan antar personal yang saling mendukung, saling membantu 

dan saling peduli. 

2.2.4.1.2 Pertanggungjawaban Individu 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari semua 

anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan pada aktivitas 

anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. Adanya 

pertanggungjawaban secara individu juga menjadikan anggota siap untuk 

menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri tanpa bantuan teman 

sekelompoknya. 

2.2.4.1.3 Kesempatan yang Sama untuk Mencapai Keberhasilan 

Cooperative learning menggunakan model skoring yang mencakup nilai 

perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari yang 

terdahulu. Dengan menggunakan metode skoring ini setiap siswa baik yang 

berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk 

berhasil dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. 
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2.2.4.2 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Rusman (2012: 207-208), karakteristik pembelajaran kooperatif 

ada 4 yaitu pembelajaran secara kelompok (tim), didasarkan pada manajemen 

kooperatif, kemauan untuk bekerja sama, dan keterampilan bekerja sama.  

2.2.4.2.1 Pembelajaran secara Tim 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara tim. 

Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu 

membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

2.2.4.2.2 Didasarkan pada Manajemen Kooperatif 

Manajemen kooperatif mempunyai 3 fungsi, yaitu: (1) fungsi manajemen 

sebagai perencanaan pelaksanaan, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan langkah-langkah pembelajaran yang 

sudah ditentukan; (2) fungsi manajemen sebagai organisasi, menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses 

pembelajaran berjalan dengan efektif; (3) fungsi manajemen sebagai kontrol, 

menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria 

keberhasilan baik melalui bentuk tes maupun nontes. 

2.2.4.2.3 Kemauan untuk Bekerja Sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara 

kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau kerja sama perlu ditekankan 

dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerja sama yang baik, pembelajaran 

kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. 
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2.2.4.2.4 Keterampilan Bekerja Sama 

Kemampuan bekerja sama dipraktekan melalui aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran secara berkelompok. Siswa didorong untuk mau dan sanggup 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2.2.4.3 Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Roger dan David Jhonson dalam Rusman (2012: 212) ada 5 

prinsip dalam pembelajaran kooperatif, meliputi (1) prinsip ketergantungan, (2) 

tanggung jawab perseorangan, (3) interaksi tatap muka, (4) partisipasi dan 

komunikasi, dan (5) evaluasi proses kelompok. 

 Dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam menyelesaikan tugas 

tergantung pada usaha yang yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Keberhasilan 

kerja kelompok sangat ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompok. 

Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok akan merasa saling 

ketergantungan dan mempunyai tugas serta tanggung jawab yang harus dikerjakan 

dalam kelompok tersebut. 

Setiap anggota kelompok juga melakukan interaksi tatap muka (face to 

face promotion interaction) dan diskusi untuk saling memberi dan menerima 

informasi dari anggota kelompok lain. Siswa dapat berpartisipasi aktif dan 

berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran melalui participation communication 

(partisipasi kelompok). Misalnya, siswa dapat menyampaikan hasil belajarnya 

kepada teman-teman dan guru. Guru mengevaluasi proses kerja kelompok dan 

hasil kerja sama mereka dengan maksud agar semua siswa selanjutnya bisa 



 
 

26 
 

 
 

bekerja sama dengan lebih efektif. 

2.2.4.4 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Terdapat 6 langkah di dalam pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif (Rusman 2012: 211), seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1 
Menyampaikan tujuan 

dan motivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang 
akan dicapai dan menekankan pentingnya 
topik yang akan dipelajari dan memotivasi 
siswa belajar. 

Tahap 2 
Menyajikan informasi 

kepada siswa 

Guru menyampaikan informasi atau  
materi kepada siswa.  

Tahap 3 
Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 
kelompok  belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 
bagaimana caranya membentuk kelompok 
belajar dan membimbing setiap kelompok 
agar belajar secara efektif dan efisien. 

 
Tahap 4 

Membimbing kelompok 
Guru membimbing kelompok belajar pada 
saat mereka mengerjakan tugas. 

Tahap 5 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari atau masing-
masing kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

Tahap 6 
Memberikan 
penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai 
upaya maupun hasil belajar individu dan 
kelompok. 

 
2.2.5 Model Pembelajaran Team Assited Individualization (TAI) 

Model pembelajaran kooperatif tipe team assisted individualization (TAI) 

ini dikembangkan oleh Slavin. Tipe ini mengkombinasikan keunggulan 

pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual (Daryanto dan Rahardjo 

2012: 246). Team assisted individualization (tim individual berbantuan) adalah 

salah satu bentuk kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok belajar, 

yang siswanya memiliki kemampuan heterogen atau berbeda tingkat 
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kecepatannya menerima pelajaran dan memecahkan permasalahan yang diberikan. 

Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual. Oleh 

karena itu kegiatan pembelajaran lebih banyak digunakan untuk pemecahan 

masalah.  

Menurut Spencer et al. (1988: 174) Mengemukakan tentang model 

pembelajaran TAI sebagai berikut:    

TAI is a cooperative learning system whereby heterogeneous groups 
of individuals work together to master individualized assignments 
(Slavin, Madden, & Leavey, 1984). In TAI, individual group 
members work on their own assignments and assist other group 
members with their assignments. Group members are then rewarded 
if their team's performance exceeds a pre-established criterion. TAI 
is unique in that it combines cooperatively structured learning with 
individualized instruction.  
 
Pendapat Spencer dapat diartikan bahwa TAI adalah sebuah sistem 

pembelajaran kooperatif dimana kelompok heterogen individu bekerja sama untuk 

menguasai tugas individual (Slavin, Madden, & Leavey, 1984). Dalam TAI, 

anggota kelompok individu bekerja pada tugas mereka sendiri dan membantu 

anggota kelompok lain dengan tugas-tugas mereka. Anggota kelompok tersebut 

kemudian dihargai jika kinerja tim mereka melebihi kriteria yang ditetapkan 

sebelumnya. TAI adalah unik karena menggabungkan belajar kooperatif 

terstruktur dengan instruksi individual. 

TAI merupakan pembelajaran yang menekankan pada pendekatan 

konstruktivis lebih terfokus pada suksesnya siswa dalam mengorganisasikan 

pengetahuan mereka dan bukan pada kebenaran siswa dalam melakukan refleksi 

atas apa yang dikerjakan guru. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa siswa 

hendaknya tidak dipandang sebagai penerima pasif dari suatu pembelajaran, tetapi 



 
 

28 
 

 
 

harus dilihat sebagian yang aktif dan bertanggung jawab atas pembelajaran 

dirinya. 

Ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara individual belajar 

materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individual 

dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh 

anggota kelompok dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas 

keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama.  

Menurut Slavin (2005: 190-195) TAI adalah model pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah teoritis dan 

praktis dari sistem pengajaran individual antara lain: 

(1) Dapat meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan 

pengelolaan rutin. 

(2) Guru setidaknya akan menghabiskan separuh dari waktunya untuk 

mengajar kelompok-kelompok kecil. 

(3) Operasional program tersebut akan sedemikian sederhananya sehingga 

siswa di kelas III ke atas dapat melakukannya. 

(4) Siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang diberikan 

dengan cepat dan akurat, dan tidak akan bisa berbuat curang atau 

menemukan jalan pintas. 

(5) Tersedianya banyak cara pengecekan penguasaan supaya siswa jarang 

menghabiskan waktu mempelajari kembali materi yang sudah mereka 

kuasai atau menghadapi kesulitan serius yang membutuhkan bantuan guru. 

(6) Siswa akan dapat melakukan pengecekan satu sama lain, sekalipun bila 
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siswa yang mengecek kemampuannya ada di bawah siswa yang dicek 

dalam rangkaian pengajaran, dan prosedur pengecekan akan cukup 

sederhana dan tidak mengganggu yang sedang mengecek. 

(7) Programnya mudah dipelajari baik oleh guru maupun siswa, tidak mahal, 

fleksibel, dan tidak membutuhkan guru tambahan atau tim guru. 

(8) Dengan membuat siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kooperatif, 

dengan status sejajar, program ini akan membangun kondisi untuk 

terbentuknya sikap positif terhadap siswa-siswa mainstream yang cacat 

secara akademik dan di antara para siswa dari latar belakang ras atau etnik 

berbeda. 

Alasan lain yang menyebabkan model pembelajaran TAI perlu diterapkan 

sebagai model pembelajaran yaitu tidak ada persaingan antar siswa atau 

kelompok,  karena bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dalam mengatasi 

cara  berpikir yang berbeda. Senantiasa tidak hanya mengharapkan bantuan dari 

guru,  serta siswa termotivasi untuk belajar cepat dan akurat seluruh materi. Guru 

setidaknya menggunakan setengah dari waktunya mengajar dalam kelompok kecil 

sehingga akan lebih mudah dalam pemberian bantuan secara individu. 

2.2.5.1 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI 

Menurut Daryanto dan Rahardjo (2012: 247), langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe TAI sebagai berikut:  

(1) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi 

pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru. 

(2) Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk mendapatkan 
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skor dasar atau skor awal. 

(3) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok (tim) terdiri dari 4 

sampai 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat 

kemampuan (tinggi, sedang, dan rendah) atau jika mungkin anggota 

kelompok berasal dari ras, budaya, suku, yang berbeda serta kesetaraan 

gender. 

(4) Dalam setiap pertemuan yang berkaitan dengan topik baru, guru 

membagikan lembar kerja siswa (LKS) yang berkaitan dengan topik 

bersangkutan. 

(5) Setelah LKS dibagikan siswa diberikan kesempatan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS dengan waktu yang telah 

ditetapkan. Siswa dalam kelompok diharapkan bekerja dalam 

berpasangan, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka bekerja sama 

dengan anggota lain dalam tim dan jika mengalami hambatan guru dapat 

membantunya. 

(6) Setelah selesai mengerjakan LKS, maka setiap pasangan akan saling 

mencocokan jawaban mereka. 

(7) Perlu ditekankan bahwa mereka tidak boleh mengakhiri kegiatan belajar 

sampai mereka yakin bahwa seluruh anggota tim mereka dapat menjawab 

100% benar soal-soal tersebut. 

(8) Pada saat siswa bekerja dalam tim, guru berkeliling di dalam kelas untuk 

memberikan ganjaran kepada kelompok yang bekerja dengan baik. 

(9) Setelah topik yang dibicarakan diperkirakan telah dipahami masing-
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masing kelompok, maka diadakan pengklarifikasian jawaban antara 

kelompok sehingga terjadi persamaan persepsi tentang konsep yang 

terkandung di dalam pokok bahasan yang bersangkutan. Dalam hal ini 

posisi guru tetap sebagai fasilitator. 

(10) Setelah ditemukannya konsep yang terkandung dalam pokok bahasan yang 

dibicarakan, maka sisa waktu dimanfaatkan oleh guru untuk menegaskan 

kembali konsep tersebut. 

(11) Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. 

(12) Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis 

berikutnya. 

2.2.5.2 Komponen Model Pembelajaran TAI 

Model pembelajaran TAI memiliki 8 komponen menurut Slavin dalam 

Kidung (2011). Kedelapan komponen tersebut adalah sebagai berikut:  

(1) Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 sampai 

5 siswa. 

(2) Placement test, yakni pemberian  pretest  kepada siswa atau melihat rata-

rata nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang 

tertentu.  

(3) Student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. 

(4) Team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh 
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kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual kepada siswa 

yang membutuhkannya.    

(5) Team scores and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil 

kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok 

yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas.  

(6) Teaching group, yakni pemberian materi secara singkat dari guru  

menjelang pemberian tugas kelompok. 

(7) Facts test, yaitu pelaksanaan tes kecil oleh siswa.    

(8) Whole class units, yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir 

waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. 

2.2.5.3 Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI 

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI menurut Slavin (2012: 195-200) adalah sebagai berikut:  

2.2.5.3.1 Team (kelompok)  

Siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 

sampai 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda.  

2.2.5.3.2 Tes Penempatan  

Siswa diberi pretest di awal pertemuan, kemudian siswa ditempatkan 

sesuai dengan nilai yang didapatkan dalam tes, sehingga didapatkan anggota yang 

heterogen (memiliki kemampuan berbeda) dalam kelompok. Selain pretes juga 

bisa menggunakan nilai siswa sebelumnya. 

2.2.5.3.3 Langkah-langkah Pembelajaran 

Ada 4 langkah pokok dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI sebagai 
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berikut: 

(1) Diawali dengan pengenalan konsep oleh guru dalam mengajar secara 

kelompok (diskusi singkat) dan memberikan langkah-langkah cara 

menyelesaikan masalah atau soal.  

(2) Pemberian lembar kerja siswa (LKS).  

(3) Pemberian tes formatif.  

(4) Pembahasan untuk lembar diskusi siswa dan tes formatif. 

2.2.5.3.4  Belajar Kelompok  

Berdasarkan tes penempatan, guru mengajarkan pelajaran terlebih dahulu 

kepada siswa. Pemberian materi yang oleh guru hanya sebentar kemudian siswa 

bekerja pada kelompok mereka masing-masing. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut:  

(1) Siswa berpasangan atau bertiga dengan anggota kelompok mereka.  

(2) Siswa diberi  lembar kerja siswa (LKS) pembelajaran yang disiapkan guru  

untuk diskusi sebagai pemahaman konsep materi yang akan dipelajari. 

siswa diberi kesempatan bertanya pada teman sekelompok atau guru untuk 

minta bantuan jika mengalami kesulitan.  

(3) Apabila sudah bisa menyelesaikan soal LKS (lembar kerja siswa) dengan 

benar, siswa bisa melanjutkan mengerjakan tes formatif. Dalam tes ini 

siswa bekerja sendiri sampai selesai.  

(4) Setelah tes keseluruhan ini selesai kemudian dilakukan pembahasan dan 

penilaian bersama antara guru dan siswa.  

(5) Penilaian kelompok. Pada akhir pertemuan, guru menghitung nilai dari 
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masing-masing kelompok. Nilai ini berdasarkan pada jumlah rata-rata dari 

anggota masing-masing kelompok dan ketelitian dari tes keseluruhan. 

Kriteria pemberian predikat berdasarkan kemampuan kelompok. 

Kelompok dengan kemampuan bagus diberi predikat  super team, 

kelompok dengan kemampuan sedang diberi predikat  great team, 

kelompok dengan kemampuan kurang diberi predikat  good team. 

Pemberian predikat ini bertujuan untuk memotivasi dan memberi semangat 

kepada masing-masing kelompok agar pada pada pembelajaran 

selanjutnya mau berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. 

(6) Membantu kelompok. Setiap pertemuan guru mengajar 10 sampai 15 

menit untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Guru 

menggunakan konsep belajar yang diprogramkan atau direncanakan 

sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan konsep utama pada 

siswa. Pembelajaran dibuat untuk membantu siswa agar mengerti dan 

memahami hubungan antara materi yang mereka pelajari dengan masalah 

kehidupan nyata. Ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran, siswa 

masih berada dalam kelompok mereka sendiri.  

2.2.5.3.5  Penghargaan Prestasi Kelompok (Tim) 

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan 

angka dengan rentang 0 sampai 100. Selanjutnya pemberian penghargaan atas 

keberhasilan tim dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

 



 
 

35 
 

 
 

(1) Menghitung Skor Individu 

Setiap individu akan mendapatkan nilai atau skor. Dalam pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif untuk menghitung 

perkembangan skor individu seperti pada tabel berikut (Daryanto dan 

Rahardjo 2012: 248): 

Tabel 2.3 Perhitungan Perkembangan Skor Individu 

No Nilai Tes Skor 
Perkembangan 

1. > 10 poin di bawah skor dasar 5 poin 
2. 10 – 1 poin di bawah skor dasar 10 poin 
3. Skor 0 – 10 poin di atas skor dasar 20 poin 
4. > 10 poin di atas skor dasar 30 poin 
5. Pekerjaan sempurna (tanpa 

memerhatikan skor dasar 
30 poin 

 

(2) Menghitung Skor Kelompok 

Skor kelompok dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan 

anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua skor 

perkembangan individu anggota kelompok dan membagi sejumlah anggota 

kelompok tersebut. Sesuai dengan rata-rata skor perkembangan kelompok, 

diperoleh skor kelompok seperti pada tabel berikut (Daryanto dan 

Rahardjo 2012: 248). 

Tabel 2.4 Perhitungan Perkembangan Skor Kelompok 

No Rata-rata Skor Kualifikasi 
1. 15 < N ≥ 20 Tim Baik (Good Team) 
2. 20 < N ≥ 25 Tim Hebat (Graet Team) 
3. 25 < N Tim Super (Super Team) 
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(3) Pemberian Hadiah dan Pengakuan Skor Kelompok 

Setelah masing-masing kelompok atau tim memperoleh predikat, guru 

memberikan hadiah atau penghargaan kepada masing-masing kelompok 

sesuai dengan prestasinya (kriteria tertentu yang diterapakan guru). 

2.2.5.3.6  Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Model TAI 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

antara lain:  

(1) Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya. 

(2) Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

keterampilannya. 

(3) Adanya tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan 

permasalahannya. 

(4) Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok.  

Sedangkan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe TAI antara lain:  

(1) Tidak ada persaingan antar kelompok. 

(2) Siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang 

pandai. 

2.2.6 Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2010: 22), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan 

belajar (Rifa’i dan Anni 2009: 85). Merujuk pemikiran Gagne dalam Suprijono 
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(20011: 5-6), hasil belajar berupa: 

(1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

(2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang.  

(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

(4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 

Hasil belajar menurut Bloom secara umum mencakup tiga ranah yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor (Daryanto dan Rahardjo 2007:27). Untuk 

ranah kognitif meliputi hasil belajar intelektual, meliputi aspek pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif meliputi 

penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola 

hidup. Ranah psikomotor meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan kreativitas.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan atau perubahan tingkah laku siswa setelah mengalami kegiatan 

belajar. Pada dasarnya proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku 

secara keseluruhan baik yang menyangkut segi kognitif, afektif, maupun 
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psikomotor. Proses perubahan dapat terjadi dari yang paling sederhana sampai 

pada yang paling kompleks yang bersifat pemecahan masalah, dan pentingnya 

peranan kepribadian dalam proses serta hasil belajar. 

2.2.7 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar (SD) 

Usia siswa SD berkisar antara 7-12 tahun. Menurut Jean Piaget dalam 

Soeparwoto (2007: 85) anak usia 7-12 tahun merupakan tahap konkret 

operasional. Pada tahap ini anak sudah memahami hubungan fungsional, karena 

mereka sudah menguji coba suatu permasalahan. Selain itu, Anak usia SD 

merupakan masa dimana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima 

teman sebaya sebagai anggota kelompok terutama kelompok yang bergengsi 

dalam pandangan teman-temannya (Soeparwoto 2007: 61). Dapat dikatakan 

bahwa aktivitas siswa usia SD masih senang dengan hal-hal baru. Mereka senang 

bermain, bergerak, dan menemukan hal-hal baru dengan teman-temannya.  

Menurut James W. Keefe dalam Uno (2010: 185) salah satu karakteristik 

siswa SD adalah gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan cara siswa yang khas 

dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan 

informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan 

lingkungan belajar. Gaya belajar menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam 

merancang pembelajaran. Pengetahuan tentang gaya kognitif dibutuhkan untuk 

merancang atau memodifikasi materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, model 

pembelajaran serta metode pembelajaran. Diharapkan dengan adanya interaksi 

dari faktor gaya kognitif, tujuan, materi, model, serta metode pembelajaran, hasil 

belajar siswa dapat dicapai secara maksimal. 
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Gaya siswa yang bisa dipilih untuk belajar secara efektif (Uno  2010: 183), 

yaitu bermain dengan bersosialisasi dan bermain dengan pertanyaan. Bergabung 

dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik mendapat informasi dan 

belajar secara cepat. Dengan berkumpul, bisa menyerap berbagai informasi 

terbaru secara cepat dan mudah memahaminya. Biasanya informasi yang didapat 

akan lebih lama terekam dalam ingatan. Belajar semakin efektif dan bermanfaat 

apabila dilakukan dengan cara bermain dengan pertanyaan. Misalnya memancing 

keingintahuan dengan berbagai pertanyaan. Setiap kali muncul jawaban, kejar 

dengan pertanyaan sehingga didapat hasil yang paling akhir atau kesimpulan. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa untuk membantu perkembangan kognitif siswa khususnya siswa SD kelas 

IV maka perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan siswa belajar 

sendiri atau belajar melalui interaksi sosial. Dalam belajar perlu diciptakan 

suasana yang memungkinkan terjadinya interaksi di antara siswa. Interaksi 

tersebut akan mempermudah siswa mempelajari suatu materi. Melalui kelompok 

belajar, siswa mudah berinteraksi dengan teman-teman sehingga mempermudah 

siswa mempelajari materi pelajaran. 

2.2.8 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SD 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu pendidikan yang menyangkut 

status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 

2 tahun 1949. Undang-undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan, dan 

peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara 

Indonesia menurut Winataputra dalam Ruminiati (2007: 1.25). Pendidikan 
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Kewarganegaraan (PKn) pada awalnya disebut Pendidikan Kewargaan Negara 

(PKN). Bergantinya PKN menjadi PKn dikarenakan PKn memiliki tujuan khusus 

yang berbeda dengan PKN. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (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 UUD 1945 (Winataputra 2009: 1.15). Tujuan PKn adalah untuk 

membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Sedangkan tujuan 

pembelajaran mata pelajaran PKn, menurut Wuryandani dan Fathurrohman (2012: 

9) yaitu 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 

bertanggung jawab, 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, 

dan 

(4) siswa mampu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan 

dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan PKn di 

sekolah dasar adalah untuk menjadikan warga negara yang baik, yaitu warga 

negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan  demikian, 

siswa diharapkan dapat menjadi bangsa yang terampil dan cerdas, dan bersikap 

baik, serta mampu mengikuti kemajuan teknologi modern.  

Dari tujuan PKn yang telah dipaparkan, dalam pembelajaran PKn perlu 

dipahami konsep dalam pembelajaran PKn. Konsep adalah suatu pernyataan yang  

masih bersifat abstrak/pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa 

yang masih dalam angan-angan seseorang. Meskipun belum diimplementasikan, 

konsep yang bersifat positif memiliki makna yang baik. Begitu pula sebaliknya, 

jika konsep tersebut bersifat negatif maka juga akan memiliki makna negatif pula. 

Menurut Bruner dalam Ruminiati (2007: 1.28) konsep adalah suatu kata yang 

bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide,  benda, atau 

peristiwa. Setiap konsep memiliki nama, contoh positif, contoh  negatif, dan ciri. 

Salah satu contoh konsep yaitu globalisasi. 

Menurut Ruminiati (2007: 1.30-1.36), hal lain yang perlu dipahami dalam 

pembelajaran PKn yaitu nilai, moral, dan norma dalam materi PKn. PKn SD 

merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata 

pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai 

Pancasila/budaya bangsa seperti yang terdapat pada kurikulum PKn SD 

(Ruminiati 2007: 1.30). Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui 

taksonomi Bloom dkk dapat juga menggunakan jenjang afektif. Dalam 

pembelajaran PKn, moral sangat penting untuk ditanamkan pada anak usia SD, 
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karena proses pembelajaran PKn SD memang bertujuan untuk membentuk moral 

anak yaitu moral yang sesuai dengan nilai falsafah hidupnya. 

Materi PKn selain nilai dan moral, juga mencakup norma. Menurut 

Ruminiati (2007: 1.35), norma adalah tolak ukur/alat untuk mengukur benar 

salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai 

aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang di 

dalamnya terkandung nilai benar atau salah yang digunakan untuk mengatur 

perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.  

Dengan memahami konsep, nilai, moral, dan norma dalam pembelajaran 

PKn, siswa dan guru juga harus memahami ruang lingkup pembelajaran PKn. 

Menurut Wuryandani dan Fathurrohman (2012: 10), ruang lingkup PKn ada 8. 

Salah satu ruang lingkupnya adalah globalisasi, yang meliputi globalisasi di 

lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak 

globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, serta 

mengevaluasi globalisasi. 

2.2.9 Materi Globalisasi 

Mata pelajaran PKn mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma 

secara utuh dan berkesinambungan (Ruminiati 2007: 2.21). Tujuan dari PKn 

adalah untuk membentuk watak warga negara yang baik, yaitu yang tahu, mau, 

dan sadar akan hak dan kewajibannya. Pada pedoman Belajar Mengajar Sekolah 

Dasar Kurikulum 2006, PKn memiliki karakter yang berbeda dengan materi 

pelajaran lainnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri yang bersifat khusus, 

yang pada prinsipnya PKn lebih menekankan pada pembentukan aspek moral 
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(afektif) tanpa meninggalkan aspek yang lain. 

Menurut Mulyasa dalam Ruminiati (2007: 1.27) salah satu ruang lingkup 

pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar (PKn SD) adalah globalisasi. Kata 

"globalisasi" diambil dari kata globe yang artinya bola bumi tiruan atau dunia 

tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, yang berarti universal atau 

keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya 

warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat 

(Bestari dan Sumiati 2008: 79). Globalisasi identik dengan perubahan di segala 

bidang. Perubahan akibat globalisasi tersebut antara lain politik, ekonomi, sosial, 

budaya, teknologi, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup (Suparyanto 

dkk 2013: 34). 

(1) Politik, meliputi perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan 

persamaan di segala bidang. 

(2) Ekonomi, meliputi kegiatan perdagangan antar negara, investasi asing, dan 

kerja sama antar negara-negara di dunia. 

(3) Sosial, meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pendidikan, kesehatan, dan wawasan internasional. 

(4) Budaya, meliputi muncul kreasi baru, kolaborasi, di berbagai seni, dan 

pengaruh budaya luar negeri. 

(5) Teknologi, meliputi perkembangan komunikasi, teknologi elektronik, dan 

komputerisasi. Contoh teknologi tersebut adalah handphone android dan 

internet. 
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(6) Pertahanan dan keamanan, meliputi berbagai kerja sama antar negara yang 

berkaitan dengan perdamaian dunia. 

(7) Lingkungan hidup, meliputi segala perubahan lingkungan seperti cuaca, 

iklim, dan penipisan lapisan ozon. 

2.2.9.1 Bukti Globalisasi di Masyarakat 

Globalisasi ditandai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Perubahan tersebut menjadi bukti era globalisasi. Bukti berlangsungnya 

globalisasi di berbagai bidang sebagai berikut (Suparyanto dkk 2013: 35-37). 

(1) Teknologi 

Bukti globalisasi dapat dilihat melalui kemajuan teknologi. Berbagai 

barang berteknologi telah masuk di Indonesia, misalnya komputer canggih, 

alat-alat elektronik, dan peralatan kesehatan yang canggih. Peningkatan 

pembelian produk berteknologi tinggi merupakan bukti globalisasi di 

bidang teknologi.  

(2) Telekomunikasi 

Globalisasi di bidang telekomunikasi dapat dilihat dari sarana komunikasi 

masyarakat semakin modern. Perkembangan komunikasi mendorong 

tingginya kebutuhan masyarakat. Perkembangan telekomunikasi meliputi 

internet, telepon genggam, televisi, dan video. Perkembangan komunikasi 

berdampak pada kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi, misalnya 

dengan telepon genggam kita dapat berbicara dengan orang yang tinggal 

jauh dari kita. Dengan internet kita dapat berhubungan dengan seseorang 

di belahan negara lain.  
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(3) Kebudayaan 

Persebaran kebudayaan dari berbagai belahan dunia merupakan bukti 

globalisasi di bidang kebudayaan. Budaya dapat menyebar melalui 

berbagai media, misalnya pemutaran film di televisi dan bioskop, 

pertunjukan musik, dan siaran berita. Persebaran budaya dari luar negeri 

ke dalam negeri juga terjadi, misalnya masuknya budaya asing ke 

Indonesia. Contoh boyband dari Korea. Kebudayaan sangat beragam, 

mulai dari makanan, pakaian, kesenian, gaya hidup, dan perilaku. 

(a) Makanan 

Bukti globalisasi dalam bidang makanan ditunjukkan dengan munculnya 

makanan-makanan asing. Makanan cepat saji dengan mudah ditemukan di 

tepi jalan. Makanan tersebut menjadi kebutuhan dan gaya hidup 

masyarakat modern. Sisi positif yang dapat kita peroleh adalah kita dapat 

mengenal dan merasakan makanan asing tanpa pergi ke luar negeri. Sisi 

negatifnya adalah tergesernya makanan tradisional negara kita. 

(b) Pakaian 

Munculnya beragam model pakaian merupakan sah satu indikasi proses 

globalisasi. Masyarakat selalu mengikuti setiap perubahan dalam 

berpakaian. Negara maju dianggap sebagai acuan gaya berpakaian modern. 

Cara berpakaian masyarakat luar negeri tidak sepenuhnya sesuai dengan 

norma dan budaya bangsa. Budaya mengenakan pakaian ketat dan mini 

tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. 
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(c) Gaya hidup 

Tuntutan masyarakat untuk mengikuti gaya hidup yang lebih maju 

merupakan bentuk pengaruh globalisasi. Masyarakat berusaha mengikuti 

gaya hidup modern agar tidak dikatakan ketinggalan zaman. Gaya hidup 

modern, misalnya berbelanja di mal, memakai barang-barang mewah, dan 

menggunakan teknologi paling mutakhir. 

(d) Kesenian 

Pada era globalisasi segala bidang kesenian dapat dipengaruhi oleh budaya 

asing. Budaya asing mulai mendominasi kesenian dalam negeri, misalnya 

break dance, hip-hop, K-pop, dansa, dan shuffle dance. Kesenian tersebut 

berpotensi menggeser kesenian tradisional Indonesia seperti alat musik 

sasando, angklung, tari jaipong, dan wayang. 

(4) Pariwisata  

Pada era globalisasi kegiatan pariwisata semakin meningkat baik dalam 

negeri maupun luar negeri. Peningkatan pariwisata dalam negeri didukung 

oleh perkembangan sarana transportasi, komunikasi, dan teknologi maju. 

Pembangunan tempat wisata berkelas internasional, hotel-hotel mewah, 

resort, dan fasilitas hiburan menunjang kegiatan tersebut. Indonesia pernah 

menggalakan “Visit Indonesia” pada tahun 2008 dan berlanjut hingga 

tahun 2012. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong minat 

wisatawan asing ke dalam negeri. Hal ini merupakan salah satu bukti 

proses globalisasi di bidang pariwisata. 
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(5) Periklanan 

Era globalisasi dapat dibuktikan melalui kemajuan iklan. Saat ini iklan 

tidak hanya menampilkan produk dalam negeri tetapi produk asing. 

Banyak produk asing yang dipasarkan di dalam negeri dengan tujuan 

memperluas pasar sehingga meningkatkan penjualan produk di seluruh 

dunia.  

2.2.9.2 Dampak Globalisasi 

Globalisasi juga memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak adanya 

globalisasi yaitu berupa dampak positif dan negatif. Untuk penjelasan tentang 

dampak globalisasi sebagai berikut (Suparyanto dkk 2013: 39-40). 

(1) Dampak Positif 

Dampak positif adanya globalisasi yaitu: 

(a) Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. 

Pada era globalisasi masyarakat melakukan kegiatan ekonomi tidak hanya 

untuk memenuhi kebutuhannya melainkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dunia. Produk yang dihasilkan diperjualbelikan di pasar dunia. 

Hal ini dilakukan untuk menguasai pasar dunia. Salah satu tanda yang 

menggambarkan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat adalah 

masuknya perusahaan asing. 

(b) Meningkatnya produktivitas tenaga kerja. 

Era globalisasi mendorong peningkatan kriteria pekerja di dunia tenaga 

kerja. Saat ini dunia kerja membutuhkan tenaga kerja dengan persyaratan 

kompleks. Tenaga kerja harus memiliki daya saing tinggi dan meningkatkan 



 
 

48 
 

 
 

kualitas di segala bidang, meliputi pendidikan dan keterampilan. 

(c) Meningkatnya iklim demokrasi dalam pemerintahan. 

Dampak globalisasi dalam pemerintahan adalah berkembangnya sistem 

demokrasi. Pemerintahan yang dijalankan semakin terbuka. Masyarakat 

dengan bebas menyampaikan segala aspirasinya.  

(d) Masuknya pengaruh positif budaya barat. 

Budaya barat yang dapat kita contoh yaitu disiplin dan etos kerja yang 

tinggi. Bangsa barat memiliki keinginan untuk selalu maju. Mereka bekerja 

keras dan pantang menyerah dalam mengerjakan setiap pekerjaan. Selain 

itu, sikap disiplin mendorong mereka menjadi negara unggul. 

(e) Mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. 

Sarana dan peralatan komunikasi semakin canggih sehingga memudahkan 

kita untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berjauhan. Teknologi 

informasi yang semakin canggih juga memudahkan kita memperoleh 

informasi.  

(2) Dampak Negatif 

Dampak negatif adanya globalisasi yaitu: 

(a) Toleransi masyarakat semakin pudar. 

Seiring masuknya globalisasi, masyarakat semakin mementingkan dirinya 

sendiri. Individualisme masyarakat berkembang pada segala bidang. 

Kemajuan iptek yang semakin canggih menyebabkan kurangnya interaksi 

sosial masyarakat secara langsung. 
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(b) Kesenjangan ekonomi dan sosial. 

Globalisasi meningkatkan persaingan antar kelompok masyarakat. 

Persaingan yang semakin ketat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan 

sosial yang mencolok. Masyarakat dengan modal yang besar akan 

menguasai ekonomi. Masyarakat yang tidak dapat bertahan dalam 

persaingan akan masuk dalam lingkaran kemiskinan. 

(c) Rasa kebangsaan semakin berkurang. 

Globalisasi akan menghilangkan hambatan yang membatasi suatu negara. 

Sebaliknya, akan masuk pengaruh-pengaruh dari luar negeri ke dalam 

negeri. Keadaan ini akan mengurangi nasionalisme warga negara di 

Indonesia. Masyarakat menyukai produk impor daripada lokal. 

(d) Identitas bangsa semakin luntur. 

Masyarakat saat ini cenderung lebih menyukai budaya asing seperti tarian, 

lagu, dan bahasa. Akibatnya, kebudayaan bangsa mulai tergeser dengan 

kehadiran budaya asing. 

(e) Konsumerisme semakin meningkat. 

Globalisasi mendorong munculnya iklan berbagai produk asing di dalam 

negeri. Gencarnya suatu iklan mendorong masyarakat semakin konsumtif. 

Masyarakat berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan. Masyarakat 

banyak berbelanja di mall atau pusat perbelanjaan lainnya. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar (SD) 

termasuk mata pelajaran yang sulit karena cakupan mata pelajaran PKn hampir 

seluruhnya berisi pengetahuan-pengetahuan yang bersifat hafalan. Salah satunya 

yaitu materi Globalisasi yang diajarkan di kelas IV. 

Dalam pembelajaran PKn di SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

cenderung menggunakan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran 

konvensional merupakan model pembelajaran yang paling sederhana. 

Pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered) dan menuntut guru menjadi 

model yang baik bagi siswanya. Guru hanya memfokuskan diri terhadap materi 

pembelajaran tanpa memperhatikan kondisi siswa. Siswa mendengarkan guru 

menyampaikan materi pelajaran dan mencatat materi pelajaran. Siswa hanya 

disajikan konsep-konsep saja sehingga yang siswa tahu PKn hanya pelajaran 

mengingat dan menghafal materi. Hal ini yang menyebabkan siswa kurang 

tertarik dan bosan dengan pelajaran PKn sehingga berdampak pada hasil belajar 

kurang optimal.  

Kunci keberhasilan belajar terletak pada kebermaknaan materi yang 

diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Jika informasi atau pengalaman baru 

bermakna bagi siswa, maka siswa dapat memahaminya dengan mudah. PKn 

merupakan mata pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan 

masyarakat. Melalui pembelajaran PKn di SD diharapkan nantinya siswa  

memiliki kesadaran dan wawasan siswa akan status, hak, dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas 
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dirinya sebagai manusia. Maka dalam proses pembelajaran PKn di SD perlu 

disertai tindakan yang nyata dari guru agar pembelajaran berlangsung efektif.  

Team Assisted Individualization (TAI) adalah model pembelajaran yang 

membentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara berpikir 

yang berbeda untuk saling membantu terhadap siswa lain  yang membutuhkan 

bantuan. Model pembelajaran ini juga menerapkan bimbingan antar teman, yaitu 

siswa yang pandai bertanggung jawab kepada siswa yang lemah. Model ini 

dirancang untuk memudahkan siswa dalam belajar, membuat siswa senang dari 

awal hingga akhir pelajaran. Dengan keadaan menyenangkan siswa tidak merasa 

terbebani dalam menerima pelajaran. Situasi yang menggembirakan itu yang 

membuat semua materi yang diberikan guru akan mudah diterima siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI dalam mata pelajaran PKn 

menekankan siswa pada pemecahan masalah secara nyata. Pembelajaran ini 

menyebabkan siswa dapat menciptakan struktur kognitif dalam interaksinya 

melalui pengalaman nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI diharapkan siswa mampu berpikir secara 

kritis dan analitis, serta mampu menggunakannya secara tepat. Siswa akan 

memperoleh pengalaman hidup bersama melalui bekerja sama dengan kelompok, 

mampu memberikan sikap positif dan percaya diri (learning to life together). 

Selain itu dapat memperoleh informasi dan membangun pengetahuan baru 

(learning to know) yang relevan dalam kehidupannya.  

Dalam pembelajaran yang menggunakan model TAI, siswa mendapat 

pengakuan dari guru atau teman lain sehingga siswa akan merasa dihargai. Karena 
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keadaan yang selalu menggembirakan itu, siswa akan selalu berlomba-lomba 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru, karena mereka tahu siapa yang 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik akan selalu mendapat perhatian secara 

khusus. Maka dengan penggunaan model pembelajaran TAI akan membuat 

pembelajaran semakin menyenangkan, efektif dan pada akhirnya siswa akan 

memperoleh hasil belajar yang optimal. Dengan beberapa keunggulan tersebut, 

maka hasil belajar yang diperoleh akan lebih tinggi daripada hanya menggunakan 

model pembelajaran konvensional.  

Kerangka berpikir dapat digambarkan dengan skema seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pola Kerangka Berpikir 

  

Pembelajaran 
Konvensional 

Team Assisted 
Individualization (TAI) 

Efektif, Menarik, dan 
Lebih Bermakna 

Membosankan, Kurang 
Menarik, dan Kurang 

Bermakna 

Hasil Belajar Siswa 
Lebih Optimal 

Hasil Belajar Siswa 
Kurang Optimal

Pendidikan 
Kewarganegaraan 

(PKn) 

Student Centered Teacher Centered



 
 

53 
 

 
 

2.4 Hipotesis 

Menurut KBI (2008: 525) Hipotesis merupakan sesuatu yang dianggap 

benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, meskipun kebenarannya masih 

harus dibuktikan. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan 

hipotesis berikut: 

2.4.1 Hipotesis Deskriptif 

(1) Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi Globalisasi kelas 

IV yang menggunakan model pembelajaran TAI dengan kelas yang 

menggunakan model konvensional. 

(2) Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi Globalisasi kelas IV 

yang menggunakan model pembelajaran TAI dengan kelas yang 

menggunakan model konvensional. 

2.4.2 Hipotesis Statistik  

Ho : µ1 = µ2 (tidak beda). 

Ha : µ1 ≠ µ2 (berbeda).
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimental design dengan 

bentuk nonequivalent control group design. Desain tersebut digambarkan sebagai 

berikut (Sugiyono 2012: 118): 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan: 

X : Perlakuan (treatment) yang diberikan 

O1 : Kelas/Kelompok Eksperimen 

O3 : Kelas/Kelompok Kontrol 

O2 : Pengaruh dari treatment penerapan TAI dalam pembelajaran 

O4 : Pengaruh dari treatment yang tidak menerapkan TAI dalam pembelajaran 

atau pembelajaran tetap berlangsung secara konvensional. 

O1 – O3  = pretest pada tiap kelompok 

O2 – O4  = postest pada tiap kelompok 

Desain nonequivalent control group design hampir sama dengan desain 

eksperimen murni bentuk pretest-posttest control group design, hanya pada desain 

ini kelas kontrol maupun eksperimen tidak dipilih secara random (Sugiyono 2012: 

118). Kelompok O1 (kelas eksperimen) diberi perlakuan (X) yaitu dengan 

O1 X O2 

O3  O4 
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menggunakan model pembelajaran TAI, sedangkan kelompok O3 (kelas kontrol) 

tidak diberi perlakuan (tidak menggunakan model pembelajaran TAI, tetapi 

menggunakan model pembelajaran konvensional). Kelas eksperimen dan kontrol 

diberi pretes untuk menghitung kesamaan rata-rata antara kedua kelas tersebut. 

Pada akhir pembelajaran dilakukan postes (O2 dan O4) untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan hasil belajar yang signifikan dari kedua kelas setelah mendapat 

pembelajaran dengan materi yang sama, tetapi menggunakan model pembelajaran 

yang berbeda. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Penelitian eksperimen memerlukan populasi dan sampel sebagai sumber 

data. Penentuan populasi dan sampel dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. 

Pada subbab ini akan dibahas mengenai populasi dan sampel. 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2012: 119). Populasi 

tidak hanya berupa orang, bisa saja berupa benda ataupun objek lainnya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 89 siswa. Siswa kelas IVA berjumlah 28 

siswa, kelas IVB berjumlah 31 siswa, dan kelas IVC berjumlah 30 siswa. Kondisi 

siswa memiliki karakteristik yang relatif sama dan memiliki guru dengan 

klasifikasi sama, khususnya pada pelajaran PKn menggunakan guru mata 
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pelajaran (mapel) PKn. Untuk daftar populasi dapat dibaca pada lampiran 1. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 2010: 

174). Sampel menurut Sugiyono (2012: 120) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampel 

diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling. Pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono 2012: 122). Sampel dalam penelitian 

ini yaitu kelas IVB sebagai kelas kontrol dan kelas IVC sebagai kelas eksperimen.  

(1) Menentukan Pengambilan Sampel 

Untuk menentukan sampel dari populasi 61 (yaitu siswa yang berasal dari 

kelas IVB sebanyak 31 siswa dan IVC sebanyak 30 siswa), digunakan 

ukuran sampel pada tabel krecjie (lampiran 36) dengan taraf signifikansi 5% 

sehingga jumlah sampel 56. 

(2) Menghitung Jumlah Sampel 

Teknik pengambilan sampel dihitung dengan menggunakan rumus 

(Sugiyono 2012: 132): 

Sampel tiap kelas =  

Berdasarkan rumus tersebut, perhitungan sampel untuk kelas kontrol dan 

kelas eksperimen sebagai berikut: 

Sampel kelas kontrol        =  x 56 

Sampel kelas eksperimen =  x 56 
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(3) Sampel Tiap Kelas 

Berdasarkan jumlah siswa masing-masing kelas dan setelah dihitung 

menggunakan rumus maka sampel kelas IVB (kelas kontrol) sebanyak 28 

siswa, dan kelas IVC (kelas eksperimen) sebanyak 28 siswa. Untuk daftar 

sampel dapat dibaca pada lampiran 6 dan 7. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Hatch dan Farhady (dalam Sugiyono 2012: 63), variabel 

penelitian dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek, yang 

mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain. Variabel penelitian pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat (dependen) dan 

variabel bebas (independen). Berikut ini merupakan penjelasan mengenai variabel 

terikat dan bebas. 

3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel terikat 

dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya 

Banyumas setelah diterapkan model pembelajaran TAI. 

3.3.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas 
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merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel bebas 

dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran TAI yang digunakan dalam 

mengajarkan materi Globalisasi.  

   

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer 

untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat 

penting dalam metode ilmiah untuk menguji hipotesis. Metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data-data dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

terstruktur (wawancara terbuka), dokumentasi, tes, dan observasi. Berikut 

merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai wawancara tidak terstruktur 

(wawancara terbuka), dokumentasi, tes, dan observasi. 

3.4.1 Wawancara Tidak Terstruktur (Wawancara Terbuka) 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara 

tidak terstruktur ini, responden bebas memberikan jawaban. Melalui wawancara 

ini, peneliti mendapatkan berbagai informasi sehingga dapat menentukan 

permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. 

3.4.2 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
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agenda, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian (Arikunto 

2010: 274). Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh nama 

siswa dan data kemampuan awal siswa yang didapat melalui daftar nilai UTS 

pada semester 2 untuk pembagian tim belajar siswa pada kelompok eksperimen. 

Peneliti melengkapi data dengan foto, video, surat izin penelitian, dan lain-lain, 

untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilaksanakan oleh peneliti. 

3.4.3 Tes 

Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian pertanyaan atau 

latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Riduwan 

2012:76). Teknik tes digunakan untuk mengetahui data hasil belajar siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Tinggarjaya pada materi pokok Globalisasi. Tes tersebut 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Prosedur tes  : pretes dan postes 

Jenis tes : tertulis 

Bentuk tes    : pilihan ganda yang terdiri atas 4 alternatif jawaban dan masing- 

masing soal hanya mempunyai poin 1 jika jawabannya benar. 

Peneliti memperoleh data dengan menggunakan tes prestasi  yaitu tes yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu 

(Riduwan 2012: 77). Tes prestasi atau postes ini digunakan untuk menilai hasil 

belajar PKn kelas IV materi Globalisasi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

pada standar kompetensi (SK) menunjukkan sikap terhadap globalisasi di 

lingkungannya dan kompetensi dasar (KD) memberikan contoh sederhana 
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pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

3.4.4 Observasi 

Menurut Riduwan (2012: 76), observasi atau pengamatan adalah 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti melakukan observasi mengenai keadaan 

awal di kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas mengenai keadaan kelas, 

sarana belajar siswa, kegiatan pembelajaran PKn di kelas, guru yang mengajar 

mata pelajaran PKn, kondisi atau keadaan siswa, dan kemampuan intelektual 

siswa. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, sudah tentu membutuhkan instrumen penelitian 

sebagai alat untuk menunjang pelaksanaan penelitian. Peneliti menggunakan 

instrumen (alat ukur) untuk mengumpulkan data (Riduwan 2012: 77). Beberapa 

instrumen penelitian yang diperlukan dalam penelitian eksperimen ini diantaranya 

adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus pembelajaran, 

pengembangan silabus pembelajaran, kisi-kisi soal, soal-soal tes, kunci jawaban 

tes, dan pedoman penilaian. 

Soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian yaitu bentuk pilihan 

ganda. Soal terdiri dari 20 butir (item). Pembuatan soal tes didasarkan pada 

silabus mata pelajaran PKn kelas IV, silabus pengembangannya, dan dijabarkan 

melalui kisi-kisi soal. Adapun silabus utuh dan silabus pengembangan mata 

pelajaran PKn kelas IV dapat dibaca pada lampiran 8 dan 9. Jumlah soal yang ada 

dalam kisi-kisi berjumlah 20 item yang diparalelkan sehingga jumlahnya 40 item 
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soal. Kisi-kisi soal uji coba dan soal dapat dibaca pada lampiran 10 dan 11. 

Sebelum soal diujikan pada siswa, soal ditelaah terlebih dahulu oleh tim ahli 

untuk diuji validitas isinya. Setelah tim ahli memberi rekomendasi tentang 

kelayakan soal dari segi validitas isinya, soal diujicobakan pada kelas IVA SD 

Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas. Hasil uji coba selanjutnya diolah untuk dicari 

indeks validitas konstruk dan reliabilitasnya dengan menggunakan SPSS versi 20.  

Setelah diketahui validitas dan reliabilitas, langkah selanjutnya adalah 

menghitung taraf kesukaran dan daya pembeda soal. Berikut ini adalah pengertian 

dan rumus uji prasyarat instrumen. 

3.5.1 Validitas Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2010: 211). Jadi, sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Di dalam penelitian ini akan menggunakan dua validitas, yaitu validitas 

logis dan validitas empiris. Berikut merupakan penjelasan mengenai pengujian 

validitas dalam penelitian ini. 

3.5.1.1 Validitas logis (logical validity) 

Validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi 

bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penalaran. 

(Arikunto 2009: 65). Pengujian validitas logis dilakukan dengan cara menilai 

kesesuaian item  soal dengan kriteria telaah dan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal dibuat 

berdasarkan silabus. Soal berbentuk pilihan ganda berjumlah 20 dan diparalelkan 

menjadi 40 item. Di dalam penelitian ini uji validitas logis dilakukan  oleh tim 
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ahli yaitu Drs. Sigit Yulianto sebagai dosen pembimbing I, Drs. Noto Suharto, 

M.Pd. sebagai dosen pembimbing II, dan Ibu Yuniwati, A.Ma. guru mata pelajaran 

PKn di SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas dengan cara memberi tanda cek pada 

kolom yang telah disediakan apabila sudah sesuai dengan kriteria telaah soal yang 

telah ditentukan. Adapun kisi-kisi dan proses validasi selengkapnya ada pada 

lampiran 10 dan 12. 

3.5.1.2 Validitas empiris (empirical validity) 

Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila 

sudah diuji dari pengalaman (Arikunto 2009: 66). Untuk mengetahui validitasnya 

peneliti menyebarkan instrumen tersebut kepada siswa kelas IVA SD Negeri 2 

Tinggarjaya untuk dikerjakan. Peneliti menentukan validitasnya dengan 

menggunakan program SPSS versi 20 atau peneliti menggunakan rumus korelasi 

momen produk (product moment). Rumus yang digunakan untuk mengukur atau 

validitas soal tes juga bisa menggunakan rumus berikut (Riduwan 2012: 99). 

  

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi XY 

N : banyaknya subyek uji coba 

∑X : jumlah skor item 

∑Y : jumlah skor total 

∑X² : jumlah kuadrat skor item 

∑Y² : jumlah kuadrat skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor item dengan skor total 
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Kemudian hasil rxy dikonsultasikan dengan harga r product moment, 

dengan menetapkan taraf signifikasi 5%, jika rxy > rtabel, maka alat ukur dikatakan 

valid. Dengan maksud untuk mempermudah proses perhitungan tanpa 

mempengaruhi hasil, uji validitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 20.  

3.5.2 Reliabilitas Tes 

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap atau reliabel (Arikunto 2009: 86). 

Untuk mengetahui reliabilitas perangkat tes soal pilihan ganda dapat 

menggunakan rumus alpha sebagai berikut (Riduwan 2012: 115). 

  

Keterangan: 

 : nilai reliabilitas 

  : banyaknya item 

 : standar deviasi 

 : mean (rerata total skor) 

Besar  dikonsultasikan dengan harga kritik product moment dengan 

menggunakan taraf signifikansi (α ) = 5%. Jika > rtabel, maka perangkat tes 

dapat dikatakan reliabel. Untuk mengetahui reliabilitas soal lebih teliti dan jelas, 

peneliti menggunakan rumus cronbach’s alpha yang diolah menggunakan 

program SPSS versi 20.  

3.5.3 Taraf Kesukaran 

Untuk mengetahui taraf kesukaran soal digunakan rumus (Arikunto 2009: 
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208):    

  

Keterangan: 

P  : indeks/taraf kesukaran untuk tiap soal 

B  : banyaknya siswa yang menjawab benar setiap item soal 

JS  : banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksud 

(jumlah seluruh siswa peserta tes) 

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit 

soal tersebut, dan sebaliknya. Kriteria indeks kesulitan soal (Rasyid dan Mansur 

2009: 241) yakni, P ≤ 0,30 = soal kategori sukar, 0,3 � P ≤ 0,70 = soal kategori 

sedang, dan P > 0,70 = soal kategori mudah.  

3.5.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (siswa yang mempunyai kemampuan tinggi) dengan 

siswa yang kurang pandai (siswa yang mempunyai kemampuan rendah). Tujuan 

pokok mencari daya beda ialah untuk menentukan apakah item soal tersebut 

memiliki kemampuan membedakan kelompok dalam aspek yang diukur, sesuai 

dengan perbedaan yang ada pada kelompok tersebut (Suryabrata dalam Rasyid 

dan Mansur 2009: 245).  

Indeks daya pembeda dihitung atas dasar pembagian kelompok menjadi 

dua bagian, yaitu kelompok atas yang merupakan kelompok peserta tes yang 

berkemampuan tinggi dengan kelompok bawah yang merupakan kelompok 

peserta tes yang berkemampuan rendah. Rumus yang digunakan yaitu (Arikunto 
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2009: 212-217): 

  

Keterangan: 

D  = indeks daya pembeda butir (item) soal 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kriteria yang digunakan (Khotib 2011) yakni: 

D < 0,19   : jelek  

D = 0,20 – 0,29  : cukup 

D = 0,30 – 0,39 : baik  

D > 0,40  : sangat baik 

3.5.5 Uji Kesamaan Rata-rata  

Untuk uji kesamaan rata-rata nilai dilakukan terhadap nilai pretes pada 

kelas kontrol dan eksperimen. Uji kesamaan rata-rata dihitung menggunakan uji 

statistik compare means pada program SPSS versi 20, jika signifikansinya > 0,05 

(Ho diterima) maka penelitian pada kelas kontrol dan eksperimen dapat 

dilaksanakan (Priyatno 2010: 31).  
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3.6 Metode Analisis Data 

Menurut KBI (2008: 60-61), analisis merupakan (1) penyelidikan terhadap 

sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; (2) penguraian 

suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 

arti keseluruhan; (3) penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; (4) proses 

pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.  

Penganalisisan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung terdapat 

berbagai metode analisis data yang digunakan. Metode yang akan digunakan 

dalam penelitian ini antara lain deskripsi data, uji prasyarat analisis, analisis akhir 

atau pengujian hipotesis. 

3.6.1 Deskripsi Data 

 Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen untuk 

menguji apakah model pembelajaran TAI dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Data yang digunakan yaitu data hasil belajar siswa kelas IVB sebagai kelas 

kontrol dan siswa kelas IVC sebagai kelas eksperimen pada materi pokok 

Globalisasi di SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas. 

Dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dalam 

penelitian ini berupa nilai hasil belajar. 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis data dalam penelitian meliputi uji normalitas dan 

homogenitas.  
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3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi 

normal atau tidak. Untuk uji normalitas pada penelitian, peneliti mengolah data 

menggunakan program SPSS versi 20 dengan uji lilliefors. Pengambilan 

keputusan uji dan penarikan simpulan diambil pada taraf signifikan 5%. Apabila 

nilainya di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan normal, namun apabila 

nilainya di bawah 0,05 maka dinyatakan tidak normal (Sulistyo 2010: 52). 

3.6.2.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 20 uji 

independent sample t tes dan dengan pengambilan keputusan dan penarikan 

kesimpulan terhadap uji hipotesis dilakukan pada taraf signifikan 5%. Apabila 

signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variannya sama 

(homogen), namun apabila taraf signifikansinya kurang dari 0,05 maka variannya 

berbeda (tidak homogen) (Sulistyo 2010: 54). 

3.6.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Berdasarkan rumusan hipotesis di atas, disebutkan bahwa ada atau tidak 

adanya perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

adanya perlakuan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TAI pada kelas 

eksperimen. Oleh karena itu, analisis akhir merupakan analisis yang digunakan 

untuk menguji hipotesis tersebut adalah analisis komparatif. Jika data hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diperoleh berupa data berdistribusi 

normal, komparatif dua sampel, serta bentuk datanya interval/rasio maka dalam 

menguji hipotesisnya menggunakan uji statistik independent sample t tes dengan 
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menggunakan SPSS versi 20. Apabila data hasil belajar yang diperoleh 

berdistribusi tidak normal maka peneliti akan menggunakan uji mann whitney u 

test.  

Terdapat dua rumus uji mann whitney u-test yang digunakan untuk 

pengujian (Sugiyono 2012: 153). Kedua rumus tersebut digunakan dalam 

perhitungan karena akan digunakan untuk mengetahui harga U mana yang lebih 

kecil. Harga U yang lebih kecil tersebut yang digunakan untuk pengujian data dan 

membandingkan dengan U tabel. 

Rumus 1     

Rumus 2   

Keterangan: 

n1 : jumlah sampel 1 

n2 : jumlah sampel 2 

U1 : jumlah peringkat 1  

U2 : jumlah peringkat 2 

R1 : jumlah rangking pada sampel n1 

R2 : jumlah rangking pada sampel n2 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini yaitu untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data penelitian yang 

diperoleh, sehingga lebih mudah dipahami. Data dalam penelitian yaitu hasil 

belajar PKn materi Globalisasi siswa kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya 

Banyumas, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Deskripsi data hasil belajar 

tersebut dapat dibaca pada tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa 

Statistik 
 Eksperimen Kontrol 

N (Valid) 28 28 
Skor rata-rata 83,39 76,07 
Median 85 75 
Modus 80 75 
Standar deviasi 13,056 13,835 
Varians 170,470 191,402 
Rentang 50 55 
Skor minimal 50 45 
Skor maksimal 100 100 
Jumlah skor 2335 2135 

 

4.2 Analisis Uji Coba Instrumen 

Instrumen soal yang akan diujikan kepada siswa terlebih dahulu 

diujicobakan kepada siswa di luar sampel yang telah mendapat materi Globalisasi. 

Siswa tersebut kelas IVA SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas yang  berjumlah 28 
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siswa. Peneliti mengambil data uji coba instrumen pada hari Selasa tanggal 19 

Maret 2013. Uji coba ini bertujuan agar diperoleh soal-soal yang valid dan 

reliabel. Instrumen yang sudah diujicobakan, kemudian dianalisis setiap item soal 

meliputi taraf kesukaran dan daya pembeda soal. Berikut ini merupakan hasil 

analisis uji instrumen. 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan terhadap nilai hasil belajar siswa setelah instrumen 

soal tes diujicobakan di kelas uji coba. Setelah dilakukan uji coba instrumen 

diperolehlah data nilai hasil belajar siswa. Data nilai hasil belajar siswa di kelas 

uji coba dapat dibaca pada tabel di bawah ini. 

    Tabel. 4.2 Data Nilai Uji Coba Instrumen pada Kelas Uji Coba 

No. Kriteria Data Kelas Uji Coba 
1. Jumlah siswa  28 
2. Skor rata-rata 76,14 
3. Median  77,5 
4. Skor minimal 45 
5. Skor maksimal 100 
6. Rentang  55 
7. Varians  234,720 
8. Standar deviasi 15,32 

 
Berdasarkan nilai hasil belajar PKn di kelas uji coba, maka uji validitas 

instrumen uji coba pada penelitian ini menggunakan pearson correlation pada 

program SPSS versi 20. Pengambilan keputusan uji validitas dilakukan 

menggunakan batasan rtabel dengan signifikansi 0,05 dan uji dua pihak (uji dua 

sisi). Untuk batasan rtabel dengan jumlah n = 28, yaitu sebesar 0,374. Artinya, 

apabila rhitung > 0,374 maka item soal tersebut dianggap valid, sedangkan apabila 

rhitung < 0,374 maka item soal tersebut dianggap tidak valid (Priyatno 2010: 94).  
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 Peneliti membuat 20 item soal dan diparalelkan menjadi 40 item soal 

untuk diujicobakan kepada siswa kelas IVA SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas. 

Sebelum soal diujicobakan, seluruh item soal tersebut telah dinilai validitas isi 

oleh tim ahli, yaitu Drs. Sigit Yulianto sebagai dosen pembimbing I, Drs. Noto 

Suharto, M.Pd. sebagai dosen pembimbing II, dan Ibu Yuniwati, A.Ma. guru mata 

pelajaran PKn kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas. Setelah soal dinilai 

dan dinyatakan layak untuk diujicobakan, maka dilakukan uji coba soal pada hari 

Selasa tanggal 19 Maret 2013. Rekap data hasil perhitungan SPSS versi 20 dapat 

dibaca pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan rtabel = 0,374; 
  Taraf Signifikansi 0,05 dan n = 28 
 

Nomor 
Soal 

Pearson 
Correlations 

(r11) 
Validitas Nomor 

Soal 

Pearson 
Correlations 

(r11) 
Validitas 

1 0,750 Valid 21 0,471 Valid 
2 0,000 Tidak valid 22 0,450 Valid 
3 0,000 Tidak valid 23 0,413 Valid 
4 0,463 Valid 24 0,208 Tidak valid 
5 0,529 Valid 25 0,379 Valid 
6 0,123 Tidak valid 26 0,627 Valid 
7 0,317 Tidak valid 27 0,535 Valid 
8 0,390 Valid 28 0,356 Tidak valid 
9 0,541 Valid 29 0,588 Valid 
10 0,471 Valid 30 0,021 Tidak valid 
11 0,471 Valid 31 0,272 Tidak valid 
12 0,587 Valid 32 0,393 Valid 
13 0,795 Valid 33 0,000 Tidak valid 
14 0,355 Tidak valid 34 0,512 Valid 
15     -0,147 Tidak valid 35 0,493 Valid 
16 0,128 Tidak valid 36 0,446 Valid 
17 0,512 Valid 37 0,138 Tidak valid 
18 0,471 Valid 38 0,426 Valid 
19 0,305 Tidak valid 39 0,510 Valid 
20 0,000 Tidak valid 40 0,539 Valid  
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Berdasarkan tabel rekapitulasi uji validitas soal tes menggunakan SPSS 

versi 20, dari 40 item soal hasil pengerjaan siswa, diperoleh 25 item soal yang 

valid dan 15 item soal yang tidak valid. Item yang valid yaitu nomor 1, 4, 5, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, dan 40. 

Sedangkan item yang tidak valid yaitu nomor 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 28, 

30, 31, 33, dan 37. Peneliti membutuhkan 20 item soal untuk pretes dan postes. 

seluruh item soal sudah memenuhi indikator dalam pembelajaran materi 

Globalisasi. Hasil uji coba dapat dibaca pada lampiran 14. Hasil output validitas 

soal menggunakan SPSS versi 20 dapat dibaca pada lampiran 15. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Berdasarkan perhitungan validitas tersebut, diperoleh item yang valid. Item 

yang valid yaitu 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 

34, 35, 36, 38, 39, dan 40. Dari item yang valid tersebut kemudian dihitung 

reliabilitasnya menggunakan reliability analysis. Untuk dapat mengetahui 

reliabilitas tiap item soal, peneliti menggunakan cronbach’s alpha pada SPSS 

versi 20. Jika rhitung > rtabel, maka item tersebut dikatakan reliabel. Untuk hasil 

perhitungan reliabilitas selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 16.  

                                 Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha

N of 
Items

,884 25 

 

Menurut Sekaran dalam Priyatno (2010: 98), reliabilitas kurang dari 0,6 

adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, diperoleh nilai cronbach’s alpha sebesar 

0,884. Apabila mengacu pada pendapat tersebut, nilai 0,884 berarti di atas 0,8, 

sehingga instrumen soal sudah terbukti reliabel. 

4.2.3 Analisis Taraf Kesukaran 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran dilakukan perhitungan dengan 

membandingkan banyaknya jumlah siswa yang menjawab soal benar pada setiap 

item soal dibanding dengan jumlah peserta tes. Berdasarkan hasil perhitungan 

manual diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Analisis Taraf Kesukaran 

No. Soal P Kriteria  No. Soal P Kriteria 
1 0,7 Sedang 21 1,0 Mudah 
2 1,0 Mudah 22 0,7 Sedang 
3 1,0 Mudah 23 0,8 Mudah 
4 0,7 Sedang 24 0,7 Sedang 
5 0,9 Mudah 25 0,8 Mudah 
6 0,9 Mudah 26 0,5 Sedang 
7 0,9 Mudah 27 0,3 Sukar 
8 0,3 Sukar 28 0,8 Mudah 
9 0,8 Mudah 29 0,6 Sedang 
10 0,3 Sukar 30 0,8 Mudah 
11 0,3 Sukar 31 1,0 Mudah 
12 0,9 Mudah 32 0,9 Mudah 
13 0,7 Sedang 33 1,0 Mudah 
14 0,9 Mudah 34 0,7 Sedang 
15 0,9 Mudah 35 0,9 Mudah 
16 0,8 Mudah 36 0,7 Sedang 
17 0,7 Sedang 37 0,9 Mudah 
18 0,3 Sukar 38 0,8 Mudah 
19 1,0 Mudah 39 0,9 Mudah 
20 1,0 Mudah 40 0,7 Sedang 

Keterangan: warna baris ungu menandakan soal tersebut valid dan reliabel. 

 Menurut Arikunto (2009: 207), bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks 
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kesukaran antara 0,0 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf 

kesukaran soal. Harga taraf kesukaran yang diperoleh, kemudian dikonsultasikan 

dengan ketentuan sebagai berikut: soal dengan P ≤ 0,30 = soal kategori sukar, 0,3 

� P ≤ 0,70 = soal kategori sedang, dan P > 0,70 = soal kategori mudah (Rasyid 

dan Mansur 2009: 241).  

 Dari 25 item soal yang valid dan reliabel yaitu nomor 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, dan 40, setelah 

diuji taraf kesukarannya terdapat 10 soal mudah, 10 soal sedang, dan 5 soal sukar. 

Item soal mudah yaitu nomor 5, 9, 12, 21, 23, 25, 32, 35, 38, dan 39. Item soal 

sedang yaitu nomor 1, 4, 13, 17, 22, 26, 29, 34, 36, dan 40. Item soal sukar yaitu 

nomor 8, 10, 11, 18, dan 27. Perbandingan taraf kesukaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 25% soal mudah, 50% soal sedang, dan 25% soal sukar. 

4.2.4 Uji Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda item soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Menurut Suryabrata dalam Rasyid dan Mansur (2009: 245), tujuan pokok mencari 

daya beda yaitu untuk menentukan apakah item soal tersebut memiliki 

kemampuan membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan 

perbedaan yang ada pada kelompok tersebut.   

Sebelum perhitungan, kelompok siswa dibagi 2 sesuai dengan jumlah skor 

soal atau jawaban benar yang didapat menjadi kelompok atas dan kelompok 

bawah (lampiran 17). Uji daya beda diperoleh dari hasil perhitungan jumlah 

jawaban benar pada kelompok atas dibanding jumlah siswa pada kelompok atas 
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(PA) dikurangi hasil jumlah jawaban benar pada kelompok bawah dibanding 

jumlah siswa pada kelompok bawah (PB).  

Tabel 4.6 Daya Pembeda Soal 

No. 
Soal PA PB D Kriteria 

 

No. 
Soal PA PB D Kriteria 

1 1,00 0,42 0,58 Sangat baik 21 1,00 0,79 0,21 Cukup 
2 1,00 1,00 0,00 Jelek 22 0,93 0,43 0,50 Sangat baik 
3 1,00 1,00 0,00 Jelek 23 1,00 0,79 0,21 Cukup 
4 1,00 0,36 0,64 Sangat baik 24 0,71 0,71 0,00 Jelek 
5 1,00 0,79 0,21 Cukup 25 0,93 0,71 0,22 Cukup 
6 0,93 0,86 0,07 Jelek 26 0,79 0,21 0,58 Sangat baik 
7 1,00 0,79 0,21 Cukup 27 0,50 0,14 0,36 Baik 
8 0,93 0,70 0,23 Cukup 28 0,43 0,71 0,22 Cukup 
9 0,93 0,57 0,36 Baik 29 1,00 0,21 0,79 Sangat baik 
10 0,50 0,14 0,36 Baik 30 0,86 0,79 0,07 Jelek 
11 0,50 0,14 0,36 Baik  31 1,00 0,93 0,07 Jelek 
12 1,00 0,79 0,21 Cukup 32 1,00 0,86 0,14 Jelek 
13 1,00 0,36 0,64 Sangat baik 33 1,00 1,00 0,00 Jelek 
14 0,93 0,86 0,07 Jelek 34 0,86 0,57 0,29 Cukup 
15 0,93 0,86 0,07 Jelek 35 0,93 0,71 0,22 Cukup 
16 0,79 0,71 0,08 Jelek 36 0,86 0,57 0,29 Cukup 
17 0,93 0,50 0,43 Sangat baik 37 1,00 0,86 0,14 Jelek 
18 0,50 0,14 0,36 Baik 38 0,93 0,71 0,22 Cukup 
19 1,00 0,93 0,07 Jelek 39 1,00 0,71 0,29 Cukup 
20 1,00 1,00 0,00 Jelek 40 1,00 0,36 0,64 Sangat baik 
Keterangan: warna baris ungu menandakan soal tersebut valid dan reliabel. 

Harga daya beda yang diperoleh, kemudian dikonsultasikan dengan 

kriteria sebagai berikut (Khotib 2011): D < 0,19 : jelek, D = 0,20 – 0,29 : cukup, 

D = 0,30 – 0,39: baik, dan D > 0,40 : sangat baik. Dari tabel di atas dapat dibaca 

terdapat 8 soal dengan kriteria sangat baik, 5 soal berdaya beda baik, 13 soal 

berdaya beda cukup, dan 14 soal berdaya beda jelek. Soal yang dapat digunakan 

sebagai instrumen harus minimal berdaya beda cukup. Soal dengan daya beda 

sangat baik yaitu nomor 1, 4, 13, 17, 22, 26, 29, dan 40. Soal dengan daya beda 

baik yaitu nomor 9, 10, 11, 18, dan 27. Soal dengan daya beda cukup yaitu nomor 
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5, 8, 12, 21, 23, 25, 34, 35, 36, 38, dan 39. Soal dengan daya beda jelek yaitu 

nomor 32.  

4.2.5 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata pada penelitian ini dilakukan terhadap data nilai 

pretes kelompok/kelas yang akan digunakan sebagai subjek penelitian, baik kelas 

kontrol maupun eksperimen. Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan siswa pada dua kelas yang akan digunakan sebagai subjek 

penelitian. Untuk menguji kesamaan rata-rata peneliti menggunakan uji statistik 

compare means pada program SPSS versi 20, jika signifikansinya > 0,05 (Ho 

diterima) maka penelitian pada kelas eksperimen dan kontrol dapat dilaksanakan 

(Priyatno 2010: 31). Untuk hasil perhitungan uji statistik compare means dapat 

dibaca pada pada tabel 4.7: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 
 

One-Sample Test

 Test Value = 59.10 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Eksperimen 1,236 27 ,227 3,400 -2,25 9,05
 

 Menurut Priyatno (2010: 31), jika signifikansi > 0,05 (Ho diterima), dan 

jika signifikansi < 0,05 (Ho ditolak). Berdasarkan hasil uji statistik compare 

means di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,227. Apabila mengacu pada 

pendapat tersebut, nilai 0,227 > 0,05 (Ho diterima). Artinya, tidak terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan eksperimen sehingga 

penelitian pada dua kelas tersebut dapat dilaksanakan. 
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4.3 Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret dan 2 April 2013 di 

kelas IVB sebagai kelas kontrol dan kelas IVC sebagai kelas eksperimen. 

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti telah mempersiapkan instrumen-

instrumen yang digunakan dalam penelitian, seperti kisi-kisi soal, soal, dan 

lembar kerja siswa yang sudah dicantumkan di dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). RPP yang dibuat untuk kelas kontrol menggunakan model 

konvensional, sedangkan RPP untuk kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada 

lampiran 25 dan 26.  

4.3.1 Data Pretes 

 Pretes dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 di kelas 

kontrol dan eksperimen. Ada 20 item soal pretes yang diberikan kepada siswa. 

Soal tersebut berbentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. Rata-rata nilai 

pretes kelas kontrol 59,10 dan kelas eksperimen 62,50. Untuk nilai siswa 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 23 dan 24. 

4.3.1.1 Kelas Kontrol 

Peneliti mengambil data nilai pretes di kelas kontrol pada hari Senin 

tanggal 25 Maret 2013. Data nilai pretes diperoleh dengan cara memberikan tes 

pada siswa sebelum dilakukan pembelajaran PKn materi Globalisasi. Tes yang 

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

sebanyak 20 soal. Banyaknya siswa dikelompok kontrol yaitu 28. Skor yang 

diperoleh dari hasil pretes menyebar dari skor terendah 30 sampai dengan skor 
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tertinggi 100, dan nilai rata-rata 59,10.  

 Nilai Pretes dapat dibaca pada tabel distribusi frekuensi. Untuk kelas 

kontrol pada tabel 4.8 dan gambar 4.1. 

        Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Nilai Pretes Kelas Kontrol  

No. Kelas Interval Frekuensi 
1 29 – 40 4 
2 41 – 52 5 
3 53 – 64 3 
4 65 – 76  10 
5 77 – 88  5 
6 89 – 100  1 
 Jumlah 28 

 

 

Gambar 4.1 Histogram Nilai Pretes Kelas Kontrol 

 Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.1 dapat dibaca bahwa yang 

mendapatkan nilai pretes antara nilai 29 sampai 40 sebanyak 4 siswa, nilai 41 

sampai 52 sebanyak 5 siswa, nilai 53 sampai 64 sebanyak 3 siswa, nilai 65 sampai 

76 sebanyak 10 siswa, nilai 77 sapai 88 sebanyak 5 siswa, dan nilai 89 sampai 100 

sebanyak 1 siswa.  
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4.3.1.2  Kelas Eksperimen 

Peneliti mengambil data nilai pretes di kelas eksperimen pada hari Senin 

tanggal 25 Maret 2013. Data nilai pretes diperoleh dengan cara memberikan tes 

pada siswa sebelum dilakukan tindakan pembelajaran PKn materi Globalisasi. 

  Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Nilai Pretes Kelas Eksperimen 

No. Kelas Interval Frekuensi 
1 30 – 40 2 
2 41 – 51  4 
3 52 – 62 9 
4 63 – 73 5 
5 74 – 84 5 
6 85 – 95 3 
 Jumlah 28 

 

 

Gambar 4.2 Histogram Nilai Pretes Kelas Eksperimen 

 Untuk tabel 4.9 dan gambar 4.2 di bawah ini, dapat menunjukkan siswa di 

kelas eksperimen yang mendapatkan nilai pretes antara nilai 30 sampai 40 

sebanyak 2 siswa, nilai 41 sampai 51 sebanyak 9 siswa, nilai 52 sampai 62 

sebanyak 9 siswa, nilai 63 sampai 73 sebanyak 5 siswa, nilai 74 sapai 84 sebanyak 

5 siswa, dan nilai 85 sampai 95 sebanyak 3 siswa. Skor yang diperoleh dari hasil 
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pretes menyebar dari skor terendah 40 sampai dengan skor tertinggi 90, dan nilai 

rata-rata 62,50.  

4.3.2 Hasil Belajar (Postes) PKn Siswa 

Data nilai postes diperoleh dengan cara memberikan tes pada siswa setelah 

dilakukan pembelajaran materi Globalisasi. Pembelajaran di kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran konvensional, sedangkan di kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe team assisted individualization 

(TAI). 

4.3.2.1  Kelas Kontrol 

 Peneliti mengambil data nilai postes di kelompok kontrol pada hari Selasa 

tanggal 9 April 2013. Data nilai postes diperoleh dengan cara memberikan tes 

pada siswa setelah dilakukan pembelajaran materi Globalisasi. Tes yang diberikan 

berupa tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda, dengan jumlah soal sebanyak 20 

soal. Banyaknya siswa kelas kontrol yaitu 28 siswa. Skor terendah yang diperoleh 

dari hasil postes yaitu 45 dan skor tertinggi 100, dan nilai rata-rata 76,07.  

Tabel 4.10 dan gambar 4.3 di bawah ini, menunjukkan nilai hasil belajar 

siswa di kelas kontrol. Data siswa yang mendapatkan nilai antara 45 sampai 54 

sebanyak 2 siswa, nilai 55 sampai 64 sebanyak 4 siswa, nilai 65 sampai 74 

sebanyak 3 siswa, nilai 75 sampai 84 sebanyak 10 siswa, nilai 85 sampai 94 

sebanyak 6 siswa, dan nilai 95 sampai 104 sebanyak 3 siswa. Data selengkapnya 

mengenai nilai perolehan siswa dalam pembelajaran di kelas kontrol dapat dibaca 

pada lampiran 33. 
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Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

No. Kelas Interval Frekuensi 
1 45 – 54 2 
2 55 – 64 4 
3 65 – 74 3 
4 75 – 84  10 
5 85 – 94  6 
6 95 – 104  3 
 Jumlah 28 

 

 

 Gambar 4.3 Histogram Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

4.3.2.2  Kelas Eksperimen 

 Peneliti mengambil data nilai postes di kelompok eksperimen pada hari 

Selasa tanggal 9 April 2013. Data nilai postes diperoleh dengan cara memberikan 

tes pada siswa setelah dilakukan pembelajaran materi Globalisasi. Tes yang 

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

sebanyak 20 soal. Banyaknya siswa kelas kontrol yaitu 28 siswa. Skor terendah 

yang diperoleh dari hasil postes yaitu 50 dan skor tertinggi 100, dan nilai rata-rata 

83,39. Dari pembelajaran di kelas eksperimen yang menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe TAI pada materi Globalisasi diperoleh hasil belajar 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

No. Kelas Interval Frekuensi 
1 50 – 58 2 
2 59 – 67  1 
3 68 – 76 4 
4 77 – 85 9 
5 86 – 94 3 
6 95 – 103 7 
 Jumlah 28 

 

 

Gambar 4.4 Histogram Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

 Berdasarkan tabel 4.11 dan gambar 4.4, diperoleh data siswa di kelas 

eksperimen yang mendapatkan nilai antara 50 sampai 58 sebanyak 2 siswa, nilai 

59 sampai 67 sebanyak 1 siswa, nilai 68 sampai 76 sebanyak 4 siswa, nilai 77 

sampai 85 sebanyak 9 siswa, nilai 86 sampai 94 sebanyak 3 siswa, dan nilai 95 

sampai 103 sebanyak 7 siswa. Data selengkapnya mengenai nilai perolehan siswa 

dalam pembelajaran di kelas eksperimen dapat dibaca pada lampiran 34.  
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4.4 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menentukan langkah-langkah 

berikutnya dalam menganalisis data khususnya untuk menentukan rumus yang 

digunakan untuk menguji hipotesis. Uji prasyarat terdiri dari uji normalitas dan 

homogenitas data. Data yang diuji yaitu data nilai hasil belajar PKn siswa kelas 

IVB dan IVC SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas pada materi Globalisasi. 

4.4.1 Uji Normalitas Data  

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Data Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai 
Eksperimen ,153 28 ,092 ,909 28 ,018 

Kontrol ,148 28 ,121 ,964 28 ,435 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Uji normalitas data menggunakan liliefors pada program SPSS versi 20. 

Setelah data diproses menggunakan SPSS versi 20, diperoleh data normalitas 

seperti pada tabel 4.13. Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi (sig.) pada 

kolom kolmogorov-smirnova lebih dari 0,05 (Priyatno 2010: 73). Pada tabel di atas 

dapat dibaca bahwa signifikansi data kelas eksperimen sebesar 0,092 dan data 

kelas kontrol sebesar 0,121. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut 

berdistribusi normal. Setelah data diketahui berdistribusi normal, dilanjutkan 

dengan menguji homogenitas data. 

4.4.2 Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas data dilakukan apabila data berdistribusi normal, jika data 

berdistribusi tidak normal maka tidak perlu menghitung homogenitas. berikut ini 
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merupakan hasil uji homogenitas data yang disimpulkan sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Homogenitas Data 

Test of Homogeneity of Variance 

  
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai 

Based on Mean ,147 1 54 ,703 
Based on Median ,152 1 54 ,698 
Based on Median and 
with adjusted df 

,152 1 54,000 ,698 

Based on trimmed 
mean 

,178 1 54 ,675 

 
Uji homogenitas data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20, 

yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikansi yang terdapat pada tabel 

dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka data dapat 

dinyatakan homogen. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka data tidak homogen 

(Priyatno 2010: 80). Hasil perhitungan uji homogenitas selengkapnya terdapat 

pada lampiran 35. 

4.4.3 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui simpulan penelitian. Pada uji t ini, ada 

beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman, yaitu thitung < ttabel atau nilai 

signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan jika thitung > ttabel atau signifikansi ≤ 

0,05, maka Ho ditolak (Priyatno 2010: 36). Dengan dk = n – 1 = (56 – 1) = 55 dan 

taraf kesalahan 5% untuk uji dua pihak (uji dua sisi), diketahui harga ttabel = 2,004 

(Priyatno 2010: 112). 

Penghitungan uji t menggunakan SPSS versi 20 menggunakan independent 

sample t test. Hasil pengujian tersebut dapat dibaca pada tabel berikut ini. 
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             Tabel 4.14 Hasil Uji t 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
N
i
l
a
i 

Equal 
variances 
assumed 

,147 ,703 2,037 54 ,047 7,321 3,595 ,114 14,529 

Equal 
variances not 
assumed 

    2,037 53,820 ,047 7,321 3,595 ,113 14,530 

 
Analisis: 

(1) Hipotesis 

Hipotesis Nol (Ho): 

Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi Globalisasi kelas IV 

yang menggunakan model pembelajaran TAI dengan kelas yang 

menggunakan model konvensional. 

Hipotesis Alternatif (Ha): 

Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi Globalisasi kelas IV yang 

menggunakan model pembelajaran TAI dengan kelas yang menggunakan 

model konvensional. 

(2) Pengambilan keputusan 

Dasar pengambilan keputusan:  

Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak 

Jika thitung < ttabel maka Ho diterima 

(3) Keputusan 

 Berdasarkan kolom equal variances assumed di atas, dapat diketahui 

bahwa nilai thitung = 2,037 dan signifikansinya sebesar 0,047. Dari hasil 
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perhitungan dapat diketahui bahwa thitung > ttabel atau signifikansi < 0,05, yaitu nilai 

thitung = 2,037 dan ttabel 2,004, maka 2,037 > 2,004. Nilai signifikansi yang 

diperoleh 0,047 atau < 0,05. Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan 

pengambilan keputusan uji hipotesis, maka Ho ditolak dan simpulannya yaitu 

terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi Globalisasi kelas IV yang 

menggunakan model pembelajaran TAI dengan kelas yang menggunakan model 

konvensional. Uji t menggunakan independent sample t test terdapat pada 

lampiran 35.  

  

4.5 Pembahasan 

Penelitian eksperimen ini berjudul “Keefektifan Model Pembelajaran  

Team Assisted Individualization terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV pada 

Materi Globalisasi di SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas”. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran PKn kelas IV, Ibu Yuniwati, rendahnya 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya, Banyumas dalam 

pembelajaran PKn dipengaruhi oleh kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Dari 

wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan permasalahan bahwa guru masih 

sering menggunakan model pembelajaran konvensional dan metode ceramah 

selama pembelajaran. Guru jarang menggunakan metode pembelajaran maupun 

model pembelajaran yang lainnya sehingga suasana pembelajaran menjadi 

membosankan. Hasil belajar PKn yang dicapai siswa melalui pembelajaran 

konvensional cenderung rendah. Terlihat dari hasil UTS kelas IV semester genap 

tahun pelajaran 2012/2013 dengan nilai rata-rata kelas IVA 63,70, kelas IVB 
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64,22, dan kelas IVC 63,20 dengan KKM 75,00.  

Proses pembelajaran PKn di SD yang sesuai dengan karakteristik siswa, 

dimana dalam proses belajar mengajar guru hendaknya memberikan kesempatan 

yang cukup kepada siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa dapat 

lebih memahami, mendalami dari pengalaman yang ia peroleh dengan 

keaktifannya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Salah satu model 

pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan pada mata pelajaran PKn adalah 

pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif tercipta sebuah interaksi 

yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Hal ini sesuai 

pendapat Sunal dan Hans dalam Isjoni (2010: 12) bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang 

untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama proses 

pembelajaran. 

Ada beberapa tipe dalam model pembelajaran kooperatif. Alternatif yang 

digunakan yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe team assisted 

individualization (TAI) agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini 

digunakan untuk menerapkan strategi pemecahan masalah sebagai jawaban dari 

permasalahan. Adapun model TAI adalah model pembelajaran yang membentuk 

kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara berpikir yang berbeda 

untuk saling membantu terhadap siswa lain yang membutuhkan bantuan. Model 

ini juga menerapkan bimbingan antar teman, yaitu siswa yang pandai bertanggung 

jawab kepada siswa yang lemah.  
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Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran TAI terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran PKn. 

Tahap awal dari proses penelitian yaitu pemberian soal pretes kepada siswa kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Data nilai pretes baik kelas kontrol maupun 

eksperimen digunakan untuk uji kesamaan rata-rata. Uji kesamaan rata-rata 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa pada dua kelas yang akan 

digunakan sebagai subjek penelitian. Rata-rata nilai pretes kelas kontrol 59,10 dan 

kelas eksperimen 62,50. Berdasarkan hasil uji statistik compare means pada SPSS 

versi 20, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,227. Nilai 0,227 > 0,05 (Ho 

diterima). Hal ini sesuai dengan pernyataan Priyatno (2010: 31) jika nilai 

signifikansi > 0,05 artinya, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelas 

kontrol dan eksperimen sehingga penelitian pada dua kelas tersebut dapat 

dilaksanakan. 

Melalui pretes, guru juga dapat mengetahui kesiapan belajar siswa, yaitu 

apakah siswa sudah mengetahui materi sebelum diajarkan oleh guru dan setelah 

siswa mengikuti pembelajaran apakah mengalami perubahan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Slameto (2010: 2) bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Tahap selanjutnya yaitu kegiatan inti dari penelitian, yaitu proses 

pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan konsep yang saling berkaitan. 

Pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu 
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siswa melakukan kegiatan belajar. Keefektifan pembelajaran adalah keberhasilan 

yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar. Keefektifan mengajar 

yang dilakukan oleh guru dalam proses interaksi belajar yang baik merupakan 

segala upaya guru untuk membantu para siswa agar bisa belajar dengan baik. 

Untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dengan memberikan tes. Sesuai 

dengan pernyataan Trianto (2011: 18-21) bahwa hasil tes dapat dipakai untuk 

mengevaluasi berbagai aspek proses pengajaran. 

Pembelajaran di kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Pada model ini guru menyampaikan materi Globalisasi kepada 

siswa, siswa mendengarkan dan mencatat materi tersebut. Pembelajaran berpusat 

pada guru (teacher centered) dan menuntut guru menjadi model yang baik bagi 

siswanya. Guru hanya memfokuskan diri terhadap materi pembelajaran tanpa 

memperhatikan kondisi siswa. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mengerjakan LKS dan siswa berdiskusi secara klasikal, yaitu berdiskusi dengan 

teman sebangku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hamdani (2011: 166) bahwa 

dalam proses pembelajaran konvensional, hanya sedikit terjadi proses diskusi 

antar siswa. Artinya, pembentukan kelompok tidak diperhatikan karena berupa 

kelompok besar/kelas (diskusi secara klasikal) sehingga kemampuan sosial 

diabaikan.  

Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe team assisted individualization (TAI). TAI (tim individual 

berbantuan) adalah salah satu bentuk kooperatif yang menempatkan siswa dalam 

kelompok belajar, yang siswanya memiliki kemampuan heterogen atau berbeda 
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tingkat kecepatannya menerima pelajaran dan memecahkan permasalahan yang 

diberikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rusman (2012: 202) bahwa 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan pembelajaran dengan 

cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 siswa dengan struktur kelompok yang 

bersifat heterogen.  

Pembelajaran menggunakan model TAI di kelas eksperimen menyebabkan 

siswa aktif. Pembelajaran di kelas eksperimen memperhatikan karakteristik siswa 

SD kelas IV. Untuk membantu perkembangan kognitif siswa khususnya siswa SD 

kelas IV maka guru menciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan siswa 

belajar sendiri atau belajar melalui interaksi sosial. Melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI, siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dalam 

mengatasi cara berpikir yang berbeda. Siswa senantiasa tidak hanya 

mengharapkan bantuan dari guru, siswa termotivasi untuk belajar cepat dan akurat 

seluruh materi. Hal ini sesuai dengan  pernyataan James W. Keefe dalam Uno 

(2010: 185) bahwa salah satu karakteristik siswa SD adalah gaya kognitif. Gaya 

kognitif merupakan cara siswa yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan 

dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, 

maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. 

Proses pembelajaran kooperatif tipe TAI yang dilakukan di kelas 

eksperimen, sesuai pendapat Daryanto dan Rahardjo (2012: 247) antara lain:  

(1) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi 

pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru. 
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(2) Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk mendapatkan 

skor dasar atau skor awal. 

(3) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok (tim) terdiri dari 4 

sampai 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat 

kemampuan (tinggi, sedang, dan rendah) atau jika mungkin anggota 

kelompok berasal dari ras, budaya, suku, yang berbeda serta kesetaraan 

gender. 

(4) Dalam setiap pertemuan yang berkaitan dengan topik baru, guru 

membagikan lembar kerja siswa (LKS) yang berkaitan dengan topik 

bersangkutan. 

(5) Setelah LKS dibagikan siswa diberikan kesempatan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS dengan waktu yang telah 

ditetapkan. Siswa dalam kelompok diharapkan bekerja dalam berpasangan,  

tetapi tidak menutup kemungkinan mereka untuk saling bertukar sesama 

pasangan dan anggota lain dalam kelompok dan jika mengalami hambatan 

guru dapat membantunya. 

(6) Setelah selesai mengerjakan LKS, maka setiap pasangan akan saling 

mencocokan jawaban mereka. 

(7) Perlu ditekankan bahwa mereka tidak boleh mengakhiri kegiatan belajar 

sampai mereka yakin bahwa seluruh anggota tim mereka dapat menjawab 

100% benar soal-soal tersebut. 

(8) Pada saat siswa bekerja dalam tim, guru berkeliling di dalam kelas untuk 

memberikan ganjaran kepada kelompok yang bekerja dengan baik. 
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(9) Setelah topik yang dibicarakan diperkirakan telah dipahami masing-

masing kelompok, maka diadakan pengklarifikasian jawaban antara 

kelompok sehingga terjadi persamaan persepsi tentang konsep yang 

terkandung di dalam pokok bahasan yang bersangkutan. Dalam hal ini 

posisi guru tetap sebagai fasilitator. 

(10) Setelah ditemukannya konsep yang terkandung dalam pokok bahasan yang 

dibicarakan, maka sisa waktu dimanfaatkan oleh guru untuk menegaskan 

kembali konsep tersebut. 

(11) Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. 

(12) Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis 

berikutnya. 

 Sesuai langkah-langkah dalam model TAI, siswa mempelajari materi 

Globalisasi secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru. Untuk 

mengetahui apakah siswa telah mempelajari materi Globalisasi, guru memberikan 

kuis secara individual kepada siswa untuk mendapatkan skor dasar atau skor awal. 

Soal kuis tersebut disampaikan guru secara lisan, siswa yang mengetahui 

jawabannya langsung tunjuk jari dan menjawab secara lisan. Setelah siswa 

mendapatkan skor awal, guru membentuk 6 kelompok. Setiap kelompok (tim) 

terdiri dari 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Guru menunjuk 6 

siswa perwakilan tiap tim untuk menjadi ketua tim. Untuk tim A diketuai oleh 

Gilang Saemanah, tim B diketuai oleh Shela Nugrahaeni, tim C diketuai oleh 

Triana Widiastuti, tim D diketuai oleh Raafi Kenmas Kusuma Musroil, tim E 
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diketuai oleh Angga Pradana Putra, dan tim F diketuai oleh Bagas Setiawan.  

 Setelah membentuk tim, setiap tim mendapatkan lembar diskusi atau 

lembar kerja siswa (LKS) yang berkaitan dengan topik Globalisasi. Kemudian 

siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dalam LKS dengan waktu yang telah ditetapkan. Siswa dalam tim bekerja dalam 

berpasangan, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka bekerja sama dalam 1 

tim dan jika mengalami hambatan guru membantunya. 

 Masing-masing tim tidak boleh mengakhiri kegiatan belajar sampai semua 

anggota tim yakin dapat menjawab 100% benar soal atau pertanyaan dalam LKS. 

Pada saat siswa bekerja dalam tim, guru berkeliling di dalam kelas untuk 

memberikan bantuan pada tim yang kesulitan. Setelah semua tim menyelesaikan 

LKS, perwakilan tim menyampaikan hasil diskusinya. Untuk masing-masing tim 

diwakilkan oleh 2 siswa yaitu ketua tim dan salah satu anggotanya. Sisa waktu 

dimanfaatkan oleh guru untuk menegaskan kembali materi Globalisasi dan 

selanjutnya memberikan kesempatan kepada siswa yang belum paham tentang 

materi tersebut untuk bertanya. 

 Untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami materi Globalisasi, 

guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. Kuis tersebut berbentuk 10 

butir soal pilihan ganda, masing-masing soal dengan 4 alternatif pilihan jawaban. 

Setelah semua siswa selesai mengerjakan kuis akhir, guru mengoreksi jawaban 

siswa dan menjelaskan materi yang belum dipahami siswa. 

 Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Pada 
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tahap pemberian penghargaan kelompok, ada tiga tingkatan penghargaan, yaitu 

tim baik (poin rata-rata 15), tim hebat (poin rata-rata 20), dan tim super (poin rata-

rata 25). Pemberian penghargaan tim pada pertemuan pertama, yang mendapat 

penghargaan tim baik yaitu tim F, tim hebat yaitu D, B, C, dan E, dan tim super 

yaitu kelompok A. Pemberian penghargaan tim pada pertemuan kedua, yang 

mendapat penghargaan tim baik yaitu B, F, dan D, tim hebat yaitu E dan C, dan 

tim super yaitu A. Adapun hasil perolehan nilai kuis, skor perkembangan, 

pemberian penghargaan tim siswa, dan piagam penghargaan selengkapnya dapat 

dibaca pada lampiran 28 dan 29. Untuk menambah semangat belajar siswa, guru 

memberikan penghargaan individu kepada siswa yang mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. Siswa terbaik selama 2 pertemuan pembelajaran 

materi Globalisasi adalah Raafi Kenmas Kusuma Musroil.  

Setelah dilakukan pembelajaran di kelas kontrol dan eksperimen, tahap 

selanjutnya adalah pemberian soal postes. Soal postes berbentuk pilihan ganda 

sebanyak 20 butir soal, masing-masing soal dengan 4 alternatif pilihan jawaban. 

Soal postes tersebut sama dengan soal pretes, namun urutan nomornya saja yang 

diacak. Nilai siswa setelah mengerjakan soal postes merupakan hasil belajar siswa 

setelah mengikuti pembelajaran baik di kelas kontrol maupun di kelas 

eksperimen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rifa’i dan Anni (2009: 85) bahwa 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar dan menurut Bloom dalam Daryanto dan Rahardjo 

(2007: 27) bahwa hasil belajar secara umum mencakup tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI diketahui lebih baik daripada hasil belajar siswa yang menggunakan model 

konvensional. Terbukti dengan hasil rata-rata nilai PKn materi Globalisasi pada 

kelas eksperimen sebesar 83,39, sedangkan kelas kontrol sebesar 76,07. 

Berdasarkan rata-rata nilai hasil belajar, terlihat bahwa rata-rata nilai kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Mengacu pada rata-rata nilai hasil 

belajar, menunjukkan bahwa nilai hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI lebih tinggi daripada yang menggunakan model 

konvensional. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Slavin dalam Rusman (2012: 205) salah satunya dinyatakan bahwa penggunaan 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan sekaligus 

dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan 

menghargai pendapat orang lain. 

Setelah siswa mempelajari materi Globalisasi, hasil belajarnya mengalami 

peningkatan dari sebelum siswa mempelajari materi Globalisasi. Nilai rata-rata 

pretes yang menunjukkan kemampuan awal siswa sebelum mempelajari materi 

Globalisasi untuk kelas kontrol sebesar 59,10 dan untuk kelas eksperimen 62,50. 

Sedangkan nilai rata-rata postes setelah siswa mempelajari materi Globalisasi 

untuk kelas kontrol 76,07 dan untuk kelas eksperimen 83,39. Sesuai pernyataan 

Anni dkk (2007: 2) bahwa belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. 

Perbandingan rata-rata nilai pretes dan postes untuk kelas kontrol dan 

eksperimen dapat dibaca pada gambar 4.5 dan 4.6. 
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Gambar 4.5 Histogram Perbandingan Rata-rata Nilai Pretes 

 

Gambar 4.6 Histogram Perbandingan Rata-rata Nilai Hasil Belajar 
 
Selanjutnya, dari data nilai hasil belajar siswa dilakukan uji prasyarat 

analisis data yang bertujuan menentukan rumus yang digunakan untuk menguji 

hipotesis. Uji prasyarat analisis yang pertama, yaitu uji normalitas. Hipotesis yang 

telah dirumuskan diuji dengan statistik parametris (Sugiyono 2012: 228). 

Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang 

dianalisis harus berdistribusi normal. Uji normalitas data ini menggunakan 
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liliefors pada program SPSS versi 20 dan diperoleh data nilai signifikansi pada 

kolom kolmogorov smirnova sebesar 0,092 pada kelas eksperimen dan 0,121 pada 

kelas kontrol. Nilai signifikansi pada kedua kelas tersebut > 0,05 dan dinyatakan 

data berdistribusi normal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Priyatno (2010: 73) 

bahwa nilai signifikansi > 0,05 artinya data berdistribusi normal. 

Uji prasyarat analisis selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas 

yang dilakukan dengan menggunakan independent sample t test dan diperoleh 

hasil yaitu dengan melihat nilai signifikansi pada kolom equal variances assumed. 

Jika nilai signifikansi ≥ 0,05, maka data tersebut dinyatakan homogen. Oleh 

karena hasil uji homogenitas data memiliki nilai signifikansi 0,703 atau > 0,05, 

maka data nilai tersebut dinyatakan homogen. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Priyatno (2010: 36) bahwa nilai signifikansi > 0,05 dan dihitung menggunakan 

equal variances assumed artinya varian kelas kontrol dan eksperimen adalah 

homogen. Langkah selanjutnya yaitu uji hipotesis (uji t). 

Hasil penghitungan analisis statistik uji t yang dihitung menggunakan 

independent sample t test pada SPSS versi 20, diperoleh hasil thitung > ttabel, yaitu 

2,037 > 2,004 dan signifikansi 0,047 < 0,05, maka Ho ditolak. Berdasarkan hasil 

uji t, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan nilai hasil belajar 

siswa antara kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dan yang tidak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Priyatno (2010: 37) bahwa nilai 

thitung > ttabel dan signifikansi  < 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada perbedaan nilai 

hasil belajar dari kedua kelas. Jadi simpulannya yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI berpengaruh dan signifikan terhadap hasil belajar pada 
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pelajaran PKn materi Globalisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar siswa antara kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI dan yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Hasil belajar 

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

dengan pendapat Suprijono (2011: 54-55) yang menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang lebih luas yang diarahkan oleh guru, dimana guru 

menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan dan 

informasi yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang 

dimaksud. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Slavin (Rusman 2012: 205) dinyatakan bahwa: (1) penggunaan 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan sekaligus 

dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan 

menghargai pendapat orang lain; (2) pembelajaran kooperatif dapat memenuhi 

kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan 

mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman sehingga menyebabkan siswa 

aktif. Jadi, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TAI efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV pada materi Globalisasi di 

SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas.  

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI mempunyai kelebihan karena 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran menggunakan model TAI 

dapat membantu siswa yang lemah dalam menyelesaikan masalahnya dan siswa 

yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Guru juga 
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mengajarkan kepada siswa bagaimana bekerja sama dalam satu tim (kelompok). 

Hal ini membuat siswa merasa tertarik dalam pembelajaran sehingga 

mempermudah siswa menyerap materi pelajaran. 

 Meskipun demikian, model pembelajaran kooperatif tipe TAI juga terdapat 

kendala antara lain, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan 

langkah-langkah model pembelajaran tipe TAI dan penyampaian tata aturan dalam 

diskusi pembelajaran, siswa yang lemah memungkinkan menggantungkan pada 

siswa yang pandai. Oleh karena itu, guru perlu mengelola waktu dengan baik 

supaya pembelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan dan tetap memberi 

perhatian kepada semua siswa dalam berdiskusi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian eksperimen yang telah dilaksanakan pada pembelajaran 

PKn materi Globalisasi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas menunjukkan 

bahwa: 

(1) Model pembelajaran kooperatif tipe TAI berpengaruh efektif dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya 

Banyumas.  

(2) Rata-rata nilai kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Rata-

rata nilai eksperimen sebesar 83,39 sedangkan kelas kontrol sebesar 76,07. 

Data hasil penghitungan dengan menggunakan rumus independent sample 

t test melalui program SPSS versi 20 menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI berpengaruh dan signifikan terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas. Pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI terhadap hasil belajar ditandai 

dengan nilai thitung > ttabel, yaitu 2,037 > 2,004 dan signifikansi 0,047 < 

0,05. Jadi simpulannya adalah ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Tinggarjaya pada materi Globalisasi antara yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TAI dan 

yang menggunakan model konvensional. 



 
 

101 
 

 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI terbukti berpengaruh dan signifikan terhadap hasil belajar PKn 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas pada materi Globalisasi, maka 

disarankan: 

(1) Bagi Siswa 

Pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TAI, siswa 

sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang 

dimilikinya pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, diharapkan 

tidak ada siswa yang mengalami kesulitan belajar karena pembelajaran 

dapat dilakukan dengan tutor sebaya. Artinya siswa yang belum paham 

tentang materi yang dipelajari dapat meminta bantuan kepada teman yang 

sudah paham.  

(2) Bagi Guru 

Guru hendaknya mulai menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI, karena lebih 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibanding dengan 

pembelajaran yang menggunakan model konvensional. 

(3) Bagi Pihak Sekolah 

Pihak sekolah perlu mengambil kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran TAI. Tidak hanya mata pelajaran PKn, tetapi 

juga pada mata pelajaran yang lainnya. Hal ini dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. 
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Lampiran 1 
 
 
  

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 

Daftar Populasi Siswa Kelas IV 

Tahun Ajaran 2012/2013 

 
 

No NIS Siswa Kelas IVA NIS Siswa Kelas IVB NIS Siswa Kelas IVC 
1 3059 Bahtiar Isman 3722 Anisa Wulandari 3758 Triana Widiastuti 
2 3520 Ivan Dwi Fadillah 3723 Aulia Rahmadani 3759 Wahyu Eka Prasetyo 
3 3524 Melin Novita 3724 Endang Setia N. 3761 Wiwit Safitri 
4 3551 Didit Alfarizi 3725 Gayuh Ragil P. 3762 Wulan Windadinanti 
5 3557 Fahmi Indrianto 3726 Lia Dwi Safitri 3763 Zidni Rohman A.S. 
6 3585 Febi Nurpriyanto 3729 Putri Dwi Lestari 3764 Alek Ridho Fadila 
7 3590 Irfan Yudi 3730 Pandu Suwito 3765 Angga Pradana Putra 
8 3598 Rahmadani Tri P. 3731 Qoshas Sembodo 3766 Arif Rahman Hakim 
9 3602 Anisa Hidayati 3732 Ragil Nurlaela 3767 Bagas Setiawan 
10 3630 Rifki 3733 Ragil Rizkiana 3768 Chery Tria Finalis
11 3631 Antasari Ashar 3734 Rahman Maulana 3769 Dinda Sefriani 
12 3632 Anggi Aryadi 3735 Safira Priti Angela 3770 Fitri Maulida 
13 3633 Apit faturrohman 3736 Satria Purwanto 3771 Gilang Saemanah 
14 3634 Arfiani 3737 Silvi Retno P. 3773 Hasyim Ashari 
15 3644 Erwin Agus Y. 3738 Siti Atikoh 3774 Laelatul Hikmah 
16 3652 Lukman Pujianto 3739 Suci Fitriana 3775 Maulidiya Nurcahya
17 3660 Safarudin 3741 Alya Andeska 3776 Muchtia Burhana 
18 3669 Sri wahyu Indri S. 3743 Andi Warsono 3777 Putri Purnamasari 
19 3670 Trisan Setiadi 3744 Asih Purwaningtias 3778 Olan Gustriono 
20 3676 Arif Safingi 3745 Deana Mulaningsih 3780 Sarifah Dwi Nur K. 
21 3677 Angga Riski L. 3746 Devi Mei Schandra 3781 Sekarlathi Sujud N. 
22 3680 Catur Prasetyo 3747 Dini Widi Astuti 3782 Shela Nugraheni 
23 3702 Qori Nurkarim 3748 Febri Dwi Astuti 3784 Tabah Setiawan 
24 3704 Robi Gunawan 3750 Ponty Ima Lasifa 3786 Dita Safitri 
25 3706 Sofi Setianingsih 3751 Putri Prasasti 3800 Rifki Wijaya 
26 3712 Karunia Yendri 3752 Ratna Pambayun 3801 Naicha Dwi Indah N. 
27 3718 Ahmad Fuadi 3753 Rifai Zaki P. 2802 Ali Farhan Abdulah 
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No NIS Siswa Kelas IV A NIS Siswa Kelas IVB NIS Siswa Kelas IVC 
28  3721 Alfarizi Andita  3754 Sigit Prayogi  3874 Arimbi Rose Sukma 
29   3755 Sisen Kartikasari 3876 Anggit Apriani
30   3756 Tania Dastin 3877 Raafi Kenmas K. M. 
31   3757 Teguh Prianto   

Jumlah  28  31  30 
 

   Tinggarjaya,  Juni 2013 
 
Mengetahui  
Kepala SD Negeri 2 Tinggarjaya Guru Mapel PKn 
 

        
 
Eko Purnomo, S.Pd.  Yuniwati, A.Ma. 
NIP.19700717 199303 1 005        NIP. -
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Lampiran 2 

   

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 

Daftar Hadir Siswa Kelas IVA 

  

No Nama Siswa Tanggal Pertemuan 
Selasa, 19 Maret 2013 

1 Bahtiar Isman  
2 Ivan Dwi Fadillah  
3 Melin Novita  
4 Didit Alfarizi  
5 Fahmi Indrianto  
6 Febi Nurpriyanto  
7 Irfan Yudi  
8 Rahmadani Tri Pamungkas  
9 Anisa Hidayati  
10 Rifki  
11 Antasari Ashar  
12 Anggi Aryadi  
13 Apit faturrohman  
14 Arfiani  
15 Erwin Agus Y.  
16 Lukman Pujianto  
17 Safarudin  
18 Sri wahyu Indri S.  
19 Trisan Setiadi  
20 Arif Safingi  
21 Angga Riski Lukmansyah  
22 Catur Prasetyo  
23 Qori Nurkarim  
24 Robi Gunawan  
25 Sofi Setianingsih  
26 Karunia Yendriansah  
27 Ahmad Fuadi  
28 Alfarizi Andita  
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Lampiran 3 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 

Daftar Hadir Siswa Kelas IVB 

  
 
No  Nama Siswa Tanggal/Pertemuan Keterangan 

25/3 26/3 2/4 9/4 
1 2 3 4 S I A 

1 Anisa Wulandari     . . . 
2 Aulia Rahmadani     . . . 
3 Endang Setianingsih     . . . 
4 Gayuh Ragil P.     . . . 
5 Lia Dwi Safitri     . . . 
6 Putri Dwi Lestari     . . . 
7 Pandu Suwito     . . . 
8 Qoshas Sembodo     . . . 
9 Ragil Nurlaela     . . . 
10 Ragil Rizkiana     . . . 
11 Rahman Maulana     . . . 
12 Safira Priti Angela     . . . 
13 Satria Purwanto     . . . 
14 Silvi Retno Priantiningtias S S S S 4 . . 
15 Siti Atikoh     . . . 
16 Suci Fitriana     . . . 
17 Alya Andeska     . . . 
18 Andi Warsono     . . . 
19 Asih Purwaningtias     . . . 
20 Deana Mulaningsih     . . . 
21 Devi Mei Schandra     . . . 
22 Dini Widi Astuti     . . . 
23 Febri Dwi Astuti     . . . 
24 Ponty Ima Lasifa     . . . 
25 Putri Prasasti     . . . 
26 Ratna Pambayun     . . . 
27 Rifai Zaki Pratama     . . . 
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No Nama Siswa 
Tanggal/Pertemuan Keterangan 25/3 26/3 2/4 9/4 

1 2 3 4 S I A 
28 Sigit Prayogi     . . . 
29 Sisen Kartikasari     . . . 
30 Tania Dastin     . . . 
31 Teguh Prianto     . . . 
 Jumlah siswa hadir 30 30 30 30    
 Jumlah siswa tidak hadir 1 1 1 1 4   
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Lampiran 4  

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 

Daftar Hadir Siswa Kelas IVC 

  
 
No  Nama Siswa Tanggal/Pertemuan Keterangan  

25/3 26/3 2/4 9/4 
1 2 3 4 S I A 

1 Triana Widiastuti     . . . 
2 Wahyu Eka Prasetyo     . . . 
3 Wiwit Safitri     . . . 
4 Wulan Windadinanti     . . . 
5 Zidni Rohman Angga Saputra     . . . 
6 Alek Ridho Fadila     . . . 
7 Angga Pradana Putra     . . . 
8 Arif Rahman Hakim     . . . 
9 Bagas Setiawan     . . . 
10 Chery Tria Finalis     . . . 
11 Dinda Sefriani     . . . 
12 Fitri Maulida     . . . 
13 Gilang Saemanah     . . . 
14 Hasyim Ashari     . . . 
15 Laelatul Hikmah     . . . 
16 Maulidiya Nurcahya     . . . 
17 Muchtia Burhana     . . . 
18 Putri Purnamasari     . . . 
19 Olan Gustriono  S   S . . 
20 Sarifah Dwi Nurkhasanah     . . . 
21 Sekarlathi Sujudningati   S  S . . 
22 Shela Nugraheni     . . . 
23 Tabah Setiawan     . . . 
24 Dita Safitri     . . . 
25 Rifki Wijaya     . . . 
26 Naicha Dwi Indah Nur Afifah     . . . 
27 Ali Farhan Abdulah     . . . 
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No Nama Siswa 
Tanggal/Pertemuan Keterangan 25/3 26/3 2/4 9/4 

1 2 3 4 S I A 
28 Arimbi Rose Sukma     . . . 
29 Anggit Apriani     . . . 
30 Raafi Kenmas Kusuma Musroil     . . . 
         
 Jumlah siswa hadir 30 29 29 30    
 Jumlah siswa tidak hadir - 1 1 - 2   
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Lampiran 5 

  

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 
Daftar Siswa Kelas Uji Coba 

     
No  Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 Bahtiar Isman Laki-laki 
2 Ivan Dwi Fadillah Laki-laki 
3 Melin Novita Perempuan 
4 Didit Alfarizi Laki-laki 
5 Fahmi Indrianto Laki-laki 
6 Febi Nurpriyanto Laki-laki 
7 Irfan Yudi Laki-laki 
8 Rahmadani Tri Pamungkas Laki-laki 
9 Anisa Hidayati Perempuan 
10 Rifki Laki-laki 
11 Antasari Ashar Laki-laki 
12 Anggi Aryadi Laki-laki 
13 Apit faturrohman Laki-laki 
14 Arfiani Perempuan 
15 Erwin Agus Y. Laki-laki 
16 Lukman Pujianto Laki-laki 
17 Safarudin Laki-laki 
18 Sri wahyu Indri S. Perempuan 
19 Trisna Setiadi Laki-laki 
20 Arif Safingi Laki-laki 
21 Angga Riski Lukmansyah Laki-laki 
22 Catur Prasetyo Laki-laki 
23 Qori Nurkarim Laki-laki 
24 Robi Gunawan Laki-laki 
25 Sofi Setianingsih Perempuan  
26 Karunia Yendriyansah Laki-laki 
27 Ahmad Fuadi Laki-laki 
28 Alfarizi Andita Rahmadani Laki-laki 
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Lampiran 6 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 
Daftar Sampel Kelas Kontrol 

   
No  Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 Anisa Wulandari Perempuan 
2 Aulia Rahmadani Perempuan 
3 Endang Setia N. Perempuan 
4 Gayuh Ragil P. Laki-laki 
5 Lia Dwi Safitri Perempuan 
6 Putri Dwi Lestari Perempuan 
7 Pandu Suwito Laki-laki 
8 Qoshas Sembodo Laki-laki 
9 Ragil Rizkiana Perempuan 
10 Rahman Maulana Laki-laki 
11 Safira Priti Angela Perempuan 
12 Satria Purwanto Laki-laki 
13 Siti Atikoh Perempuan 
14 Suci Fitriana Perempuan 
15 Alya Andeska Perempuan 
16 Andi Warsono Laki-laki 
17 Asih Purwaningtias Perempuan 
18 Deana Mulaningsih Perempuan 
19 Devi Mei Schandra Perempuan 
20 Dini Widi Astuti Perempuan 
21 Febri Dwi Astuti Perempuan 
22 Ponty Ima Lasifa Perempuan 
23 Putri Prasasti Perempuan 
24 Ratna Pambayun Perempuan 
25 Rifai Zaki P. Laki-laki 
26 Sigit Prayogi Laki-laki 
27 Tania Dastin Perempuan 
28 Teguh Prianto Laki-laki 
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Lampiran 7 

  

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 
Daftar Sampel Kelas Eksperimen 

   
No  Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 Triana Widiastuti Perempuan 
2 Wahyu Eka Prasetyo Laki-laki 
3 Wiwit Safitri Perempuan 
4 Wulan Windadinanti Perempuan 
5 Zidni Rohman A.S. Laki-laki 
6 Alek Ridho Fadila Laki-laki 
7 Angga Pradana Putra Laki-laki 
8 Arif Rahman Hakim Laki-laki 
9 Bagas Setiawan Laki-laki 
10 Chery Tria Finalis Perempuan 
11 Dinda Sefriani Perempuan 
12 Fitri Maulida Perempuan 
13 Gilang Saemanah Perempuan 
14 Hasyim Ashari  Laki-laki 
15 Laelatul hikmah Perempuan 
16 Maulidiya Nurcahya Perempuan 
17 Muchtia Burhana Perempuan 
18 Putri Purnamasari Perempuan 
19 Sarifah Dwi Nur K. Perempuan 
20 Shela Nugraheni Perempuan 
21 Tabah Setiawan Laki-laki 
22 Dita Safitri Perempuan 
23 Rifki Wijaya Laki-laki 
24 Naicha Dwi Indah N. Perempuan 
25 Ali Farhan Abdulah Laki-laki 
26 Arimbi Rose Sukma Perempuan 
27 Anggit Apriani Perempuan 
28 Raafi Kenmas K. M. Laki-laki 
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Lampiran 8 
SILABUS PEMBELAJARAN 

 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya, Jatilawang-Banyumas 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : IV (Empat)/ II (Dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Globalisasi 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mencatat 

pengaruh 

globalisasi di 

lingkungannya. 

2. Menjelaskan 

keuntungan dan 

kerugian terjadinya 

globalisasi di 

1. Menjelaskan 

pengertian globalisasi. 

2. Mengidentifikasi 

contoh globalisasi di 

lingkungan sekitar. 

3. Menyebutkan pengaruh 

positif dan negatif 

Teknik 

• Tes 

• Lisan 

• Tertulis 

Bentuk 

• Pilihan 

Ganda 

• Uraian 

4 jp x 35 

menit  

 

 

 

 

  

 

• Buku pelajaran 

PKn SD Kelas 

IV.  

• Buku lain yang 

sesuai Buku 

pelajaran.  
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 lingkungan. 

3. Menyimpulkan 

akibat adanya 

globalisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

globalisasi di 

masyarakat. 

 

Instrumen 

• Lembar 

Penga-

matan 

• Lembar 

penilaian 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya, Jatilawang-Banyumas 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : IV (Empat)/ II (Dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 4.2. Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan Internasional. 

 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Jenis-jenis 

budaya 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

1. Mengidentifikasi 

jenis budaya 

Indonesia. 

2. Mengidentifikasi 

budaya khas 

daerah di 

Indonesia. 

1. Menjelaskan budaya 

daerah Indonesia. 

2. Mengidentifikasi 

contoh globalisasi di 

lingkungan sekitar. 

 

 

Teknik 

• Tes 

• Lisan 

• Tertulis 

• Praktek 

dan 

Portofolio 

4 jp x 35 

menit  

 

 

 

 

  

 

• Buku pelajaran 

PKn SD Kelas 

IV.  

• Buku lain yang 

sesuai Buku 

pelajaran.  

• Koran, majalah. 
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Budaya 

Indonesia 

yang pernah 

ditampilkan 

ke luar 

negeri. 

 

 

3. Membuat kliping 

tentang budaya 

Indonesia. 

4. Membuat daftar 

jenis budaya di 

Indonesia. 

5. Menjelaskan 

manfaat 

ditampilkannya 

budaya Indonesia 

di luar negeri. 

6. Mengekspresikan 

budaya daerah 

dalam bentuk 

karangan. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mengidentifikasi 

budaya daerah yang 

ditampilkan ke luar 

negeri. 

 

Bentuk 

• Pilihan 

Ganda 

• Uraian 

Instrumen 

• Lembar 

Penga-

matan 

• Format 

Portofolio 

 
 
 

 

 

• Gambar, foto, 

budaya daerah. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya, Jatilawang-Banyumas 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : IV (Empat)/ II (Dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 4.3. Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya. 

 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Globalisasi 

dan 

pengaruhnya 

terhadap 

sikap dan 

perilaku 

masyarakat 

Indonesia. 

 

1. Mengidentifikasi 

perilaku budaya 

luhur bangsa 

Indonesia. 

 

 

 

 

1. Mengidentifikasi sikap 

dan perilaku 

masyarakat Indonesia. 

 

Teknik 

• Tes 

• Lisan 

• Tertulis 

• Praktek 

dan 

Portofolio 

 

 

4 jp x 35 

menit  

 

 

 

 

  

 

 

• Buku pelajaran 

PKn SD Kelas 

IV  

• Buku lain yang 

sesuai Buku 

pelajaran  

• Koran, majalah. 

• Gambar, foto, 

budaya daerah. 
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Bentuk 

• Pilihan 

Ganda 

• Uraian 

Instrumen 

• Lembar 

Penga-

matan 

• Lembar 

Portofolio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(BSNP 2007: 4-5) 
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Lampiran 9 
PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 

 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya, Jatilawang-Banyumas 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : IV (Empat)/ II (Dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Media 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber Belajar 

Globalisasi Kegiatan Awal 

1.  Menyiapkan kondisi 

siswa, kelas, media 

pembelajaran. 

2.  Memberikan apersepsi 

berkaitan dengan 

materi. 

 

1. Menjelaskan 

pengertian 

globalisasi. 

2. Mengidentifikasi 

contoh globalisasi 

di lingkungan 

sekitar. 

a. Gambar 

dan video 

tentang 

bukti 

adanya 

globalisasi 

b. Soal Kuis 

Individu 

4 jp x 35 

menit  

Tes tertulis 

bentuk 

pilihan 

ganda atau 

tes formatif 

(pilihan 

ganda) 

 

a. Suparyanto, Yudi, 

dkk. 2013. SBI 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Kelas IV. Klaten: 

Intan Pariwara. 

b. Bestari, Prayoga dan 

Sumiati, Ati. 2008. 
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Kegiatan inti 

3.  Mengeksplorasi 

pengetahuan siswa 

melalui pemberian 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

globalisasi untuk 

dipecahkannya 

sendiri. 

4.  Melakukan diskusi 

kelompok untuk 

menjelaskan 

pengertian globalisasi 

dan mengidentifikasi 

contoh globalisasi di 

lingkungan sekitar. 

5.  Melakukan diskusi 

kelompok untuk 

menyebutkan 

3. Menyebutkan 

pengaruh positif 

dan negatif 

globalisasi di 

masyarakat. 

 

c. Soal tes 

formatif 

 

 

 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk Kelas IV SD/ 

MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

c. Sarjan dan Nugroho,  

Agung. 2008. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk SD/ MI Kelas 

IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

d. Gambar, foto, dan 

video tentang bukti 

globalisasi. 
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pengaruh positif dan 

negatif globalisasi di 

masyarakat. 

 

Kegiatan Akhir 

6.  Menyimpulkan materi 

pembelajaran yang 

telah dipelajari 

bersama. 

7.  Melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan 

mengerjakan soal kuis 

individual. 

8. Tes formatif pada 

pertemuan terakhir 

materi pokok 

globalisasi 
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Lampiran 10 

Kisi-kisi Soal Tes Uji Coba Mata Pelajaran PKn  

 

Satuan Pendidikan : SD          Kelas/ Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) 

Mata Pelajaran    : PKn         Materi Pokok   : Globalisasi 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
4.1. Memberikan 
contoh sederhana 
pengaruh globalisasi 
di lingkungannya. 

1. Siswa dapat menjelaskan asal 
kata atau arti globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 1 
21 

 
 

√ 
√ 

 

2. Disajikan 4 pernyataan, siswa 
dapat mengidentifikasi sikap 
terhadap pengaruh globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 2 
22 

 √ 
√ 
 

 
 

3.  Siswa dapat menyebutkan salah 
satu ciri globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 3 
23 

√ 
√ 

  

4.  Siswa dapat menjelaskan 
perubahan budaya akibat 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 4 
24 

 
 

√ 
√ 

  

5. Disajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan bukti globalisasi 
di bidang komunikasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 5 
25 

√ 
√ 

 
 

 

6. Disajikan gambar makanan, 
siswa dapat menjelaskan 
kedudukan makanan dalam 

Pilihan Ganda 
 

C1 6 
26 

  
 

√ 
√ 
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negeri akibat globalisasi. 
7. Siswa dapat  menyebutkan 

salah satu globalisasi di bidang 
budaya. 

Pilihan Ganda 
 

C1 7 
27 

  √ 
√ 

8. Siswa dapat menjelaskan bahwa 
kebudayaan harus sesuai 
dengan Pancasila. 

Pilihan Ganda 
 

C1 8 
28 

  
 

√ 
√ 

9. Siswa dapat menyebutkan 
perilaku positif terhadap 
pengaruh globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 9 
29 

 
 

√ 
√ 
 

 
 

10. Siswa dapat menjelaskan bukti 
adanya globalisasi di bidang 
transportasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 10 
30 

  
 

√ 
√ 

11. Siswa dapat menjelaskan 
pengaruh globalisasi di bidang 
pertahanan dan keamanan. 

Pilihan Ganda 
 

C2 11 
31 

 
 

 
 

  √ 
√ 
 

12.  Disajikan gambar bentuk 
program pengenalan objek 
wisata, siswa dapat menjelaskan 
salah satu promosi wisata di 
Indonesia. 

Pilihan Ganda 
 

C2 12 
32 

√ 
√ 
 

  

13.  Siswa dapat menyebutkan sikap 
positif yang mencerminkan 
berbudaya Indonesia. 

Pilihan Ganda 
 

C1 13 
33 

 
 

√ 
√ 

 

14.  Siswa dapat menyebutkan 
globalisasi di bidang ekonomi.

Pilihan Ganda C1 14 
34

 √ 
√

 

15.  Siswa dapat menjelaskan 
pengaruh globalisasi di bidang 

Pilihan Ganda 
 

C1 15 
35 

√ 
√ 
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pemerintahan. 
16.  Siswa dapat menjelaskan 

dampak gencarnya iklan 
perusahaan asing di dalam 
negeri. 

Pilihan Ganda 
 

C1 16 
36 

 
 

√ 
√ 

 

17.  Siswa dapat menyebutkan 
contoh pengaruh negatif 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 17 
37 

 √ 
√ 

 
 

18.  Siswa dapat menyebutkan 
contoh pengaruh positif 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 18  
38 

 
  

 √ 
√ 

19. Disajikan 4 sikap, siswa dapat 
menjelaskan sikap masyarakat 
Indonesia sebelum berkembang 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 19 
39 

√ 
√ 

  

20. Disajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan upaya untuk 
menjaga rasa nasionalisme. 

Pilihan Ganda 
 

C2 20 
40 

 √ 
√ 

 
 

Jumlah Soal 40 10 20 10 
100% 25% 50% 25% 
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Lampiran 11 

INSTRUMEN UJI COBA HASIL BELAJAR SISWA 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi Pokok : Globalisasi 

Kelas/ Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua)  

Waktu  : 50 menit 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling 

benar! 

1. Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia globalisasi berasal dari kata .... 

a. global    c. globe  

b. bola    d. globali 

Kunci jawaban: a 

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Mempelajari kesenian dalam negeri 

2) menyukai produk ekspor daripada buatan dalam negeri 

3) menolak kerja sama dengan negara-negara asing di dunia 

4) mencintai dan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri 

Dari pernyataan di atas yang merupakan sikap nasionalisme kita terhadap 

pengaruh globalisasi ditunjukkan oleh nomor .... 

a. 1 dan 2    c. 1 dan 4 

b. 1 dan 3    d. 2 dan 4 

Kunci jawaban: c 

3. Negara-negara yang berjauhan serasa saling berdekatan. Masyarakat dunia 

akan menyatu seolah-olah batasan negara telah hilang. Kondisi tersebut 

merupakan ciri .... 

a. nasionalisasi   c. westernisasi 

b. globalisasi   d. demokrasi 

Kunci jawaban: b 
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4. Pada era globalisasi beberapa budaya Indonesia telah mengalami 

percampuran. Beberapa budaya asli telah bercampur dengan budaya .... 

a. tetangga    c. asing 

b. daerah    d. lokal 

Kunci jawaban: c 

5. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar tersebut merupakan salah satu bukti 

globalisasi di bidang .... 

a. transportasi 

b. komunikasi 

c. pariwisata 

d. periklanan 

Kunci jawaban: b 

6. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Pizza Spaghetty 

Globalisasi di bidang makanan akan menggeser kedudukan makanan .... 

a. modern  c. semi modern 

b. cepat saji  d. tradisional 

Kunci jawaba: d 

7. Salah satu globalisasi di bidang budaya adalah .... 

a. berkembangnya kesenian tradisional 

b. berkembangnya ilmu pengetahuan 

c. makin berkembangnya bentuk senjata militer 

d. perdagangan kaset antar negara  

Kunci jawaban: a 
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8. Kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila harus kita .... 

a. tetapkan   c. tolak 

b. seleksi    d. terima 

Kunci jawaban: c 

9. Yang termasuk perilaku positif terhadap pengaruh globalisasi adalah .... 

a. meningkatnya individualisme 

b. pudarnya gotong royong 

c. pudarnya kepedulian 

d. meningkatkan kerja sama 

Kunci jawaban: d 

10. Globalisasi di bidang transportasi ditandai dengan .... 

a. kebebasan dalam menjual alat transportasi  

b. perubahan alat transportasi dari tenaga hewan menjadi tenaga mesin 

c. banyak yang menggunakan sepeda motor 

d. harga kendaraan bermotor yang semakin mahal 

Kunci jawaban: b 

11. Seluruh negara melakukan  kerja sama untuk mewujudkan perdamaian dunia. 

Pernyataan ini menjelaskan bahwa globalisasi akan mempengaruhi bidang .... 

a. hankam   c. politik 

b. teknologi   d. sosial 

Kunci jawaban: a 

12. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di samping merupakan bentuk 

program pengenalan objek wisata sebagai salah 

satu .... 

a. pameran wisata 

b. kunjungan wisata 

c. promosi wisata 

d. informasi wisata 

Kunci jawaban: c 



 
 

128 
 

 
 

13. Sikap yang mencerminkan seorang pelajar yang berbudaya Indonesia adalah 

.... 

a. berpakaian mini seperti artis    

b. tawuran saat pulang sekolah   

c. belajar lagu-lagu asing 

d. belajar kesenian daerah 

Kunci jawaban: d 

14. Globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan .... 

a. masuknya budaya asing  c. masuknya nilai-nilai sosial 

b. perdagangan bebas   d. campur tangan luar negeri 

Kunci jawaban: b 

15. Globalisasi dapat menciptakan pemerintahan yang demokratis. Ciri 

pemerintah yang demokratis adalah .... 

a. selalu mengutamakan kepentingan negara 

b. membatasi aspirasi rakyat 

c. dominasi pemerintah dalam pemerintahan 

d. masyarakat bebas menyampaikan pendapat 

Kunci jawaban: d 

16. Dampak gencarnya iklan perusahaan asing di dalam negeri adalah .... 

a. penjualan produk perusahaan lokal menurun 

b. penjualan produk perusahaan asing menurun 

c. penjualan produk perusahaan lokal meningkat 

d. penjualan produk perusahaan asing tidak stabil 

Kunci jawaban: a 

17. Bermain play station tidak kenal waktu adalah pengaruh ... globalisasi. 

a. positif    c. langsung 

b. negatif    d. tidak langsung 

Kunci jawaban: b 

18. Salah satu pengaruh positif dari globalisasi adalah .... 

a. meningkatkan kesejahteraan  c. pergeseran budaya 

b. meningkatkan kejahatan  d. dominasi kelompok kuat 
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Kunci jawaban: a 

19. Perhatikan sikap di bawah ini! 

1) Egoisme 

2) Individualistik  

3) Gotong royong 

4) Konsumerisme 

Sikap masyarakat Indonesia sebelum berkembang globalisasi ditunjukkan 

dengan nomor .... 

a. 1)    c. 3) 

b. 2)    d. 4) 

Kunci jawaban: c 

20. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Salah satu upaya menjaga rasa nasionalisme adalah .... 

a. menggunakan produk dalam negeri 

b. meniru kebudayaan luar negeri 

c. menyanyikan lagu-lagu nasional 

d. mengikuti lomba tingkat nasional 

Kunci jawaban: a 

21. Suatu proses yang mendunia disebut .... 

b. internasionalisasi  c. globalisasi 

c. modernisasi   d. asimilasi 

Kunci jawaban: c 

22. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

A. Mengenakan pakaian mini dan ketat 

B. Menonjolkan sikap egoisme 

C. Menggunakan produk dalam negeri 

D. Mempelajari lagu-lagu asing 

Dari pernyataan di atas yang merupakan sikap positif akibat pengaruh 

globalisasi ditunjukkan oleh huruf .... 

a. A    c. C 

b. B    d. D 

I INDONESIA 
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Kunci jawaban: c 

23. Salah satu sikap positif yang menunjukkan ciri pengaruh globalisasi adalah 

.... 

a. menerima semua budaya dari luar negeri 

b. membiarkan semua budaya asing masuk 

c. tetap menolak semua pengaruh budaya asing 

d. menerima semua budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa 

Kunci jawaban: d 

24. Pada era globalisasi identitas bangsa berupa budaya tradisional semakin 

pudar. Masyarakat lebih menyukai budaya .... 

a. modern   c. kuno 

b. lokal    d. klasik 

Kunci jawaban: a 

25. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar tersebut merupakan salah satu bukti 

globalisasi di bidang telekomunikasi yaitu .... 

a. perkembangan telepon genggam 

b. perkembangan iklan HP di dalam negeri 

c. perkembangan kemajuan dunia periklanan 

a. perkembangan kegiatan komunikasi dalam 

negeri 

Kunci jawaban: a 

26. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat gambar 

makanan di samping adalah .... 

a. meningkatkan budaya memasak 

b. menggeser kedudukan makanan tradisional 

c. menciptakan lapangan pekerjaan 

d. menimbulkan sikap gotong royong masyarakat 

 Kunci jawaban: b 
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27. Alat musik gamelan terkenal di Australia. Alat musik tersebut dipelajari oleh 

pelajar setempat. Dikenalnya alat musik gamelan di negara lain merupakan 

bukti globalisasi di bidang .... 

a. kebudayaan   c. pariwisata 

b. periklanan   d. teknologi 

Kunci jawaban: a 

28. Kebudayaan Indonesia harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang 

berdasarkan .... 

a. adat istiadat   c. Pancasila 

b. warisan budaya  d. UUD 1945 

Kunci jawaban: c 

29. Akibat globalisasi perilaku masyarakat berubah dari tradisional menjadi .... 

a. klasik    c. mewah 

b. modern   d. sederhana 

Kunci jawaban: b 

30. Contoh perubahan teknologi transportasi adalah .... 

a. kereta api dengan tenaga kayu bakar menjadi kereta api super cepat 

b. sepeda motor menjadi sepeda motor yang modifikasi 

c. kereta yang menggunakan uap menjadi kereta dengan tenaga kuda 

d. bus patas menjadi mobil yang ber AC 

Kunci jawaban: a 

31. Pengaruh globalisasi di bidang pertahanan dan keamanan dapat diketahui 

melalui kegiatan .... 

a. pengurangan peralatan militer 

b. penambahan pasukan militer negara 

c. peningkatan hubungan diplomatik antar negara di dunia 

d. peningkatan kerja sama dalam mengupayakan perdamaian dunia 

Kunci jawaban: d 
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32. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada era 

globalisasi promosi wisata dapat dilakukan melalui 

berbagai cara, salah satu caranya adalah .... 

a. pertukaran pelajar   

b. pameran di dalam negeri 

c. pameran di luar negeri  

d. perdagangan antarnegara 

Kunci jawaban: b 

33. Perilaku yang mencerminkan cinta budaya Indonesia adalah .... 

a. menonton film mandarin  c. menonton tari Bali di TMII 

b. mengoleksi lagu-lagu barat  d. membeli majalah luar negeri 

Kunci jawaban: c 

34. Pada era globalisasi kegiatan ekonomi tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekonomi juga bertujuan untuk memenuhi 

.... 

a. pasar lokal   c. pasar asing 

b. pasar dunia   d. pasar daerah 

Kunci jawaban: b 

35. Pada bidang politik pemerintahan, globalisasi mempengaruhi perkembangan 

suatu sistem pemerintahan, yaitu .... 

a. kolonial   c. reformasi 

b. terpimpin   d. demokrasi 

Kunci jawaban: d 

36. Iklan yang gencar dilakukan oleh suatu perusahaan dapat menimbulkan .... 

a. pola hidup konsumtif 

b. pola hidup hemat     

c. pola hidup cermat     

d. pola hidup kekeluargaan 

Kunci jawaban: a 
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37. Budaya konsumtif adalah dampak ... globalisasi. 

a. langsung   c. positif 

b. tidak langsung  d. negatif 

Kunci jawaban: d 

38. Salah satu pengaruh positif globalisasi yaitu .... 

a. perkembangan teknologi yang semakin canggih 

b. pergaulan bebas di masyarakat 

c. perilaku kriminalitas di kota besar 

d. pola hidup masyarakat yang konsumtif 

Kunci jawaban: a 

39. Perhatikan sikap di bawah ini! 

1) Gotong royong 

2) Konsumtif   

3) Toleransi 

4) Egois 

Sikap bangsa Indonesia sebelum muncul globalisasi ditunjukkan oleh nomor 

.... 

a. 1 dan 2    c. 1 dan 4 

b. 1 dan 3    d. 2 dan 3 

Kunci jawaban: b 

40.  

 

 

Pernyataan di atas merupakan salah satu wujud .... 

a. konsumerisme   c. nasionalisme 

b. individualisme   d. patriotisme 

Kunci jawaban: c 

 

 

 

 

 

 

 

100% Indonesia

I d i
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Lampiran 12 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn, 

berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang (x), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah  pada kolom yang tersedia. 

 

No Aspek yang Diperhatikan 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 sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

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

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

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

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban. 

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

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda. 

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

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi. 

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

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

- - - - √ √ - - - - - √ - - - - - - - √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya. 

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - √ - 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal sebelumnya. 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

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

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

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

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

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

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

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

 

 

No Aspek yang Diperhatikan Nomor Soal 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

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

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

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

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban. 

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

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda. 

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

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi. 

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

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

- - - - √ √ - - - - - √ - - - - - - - √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya. 

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

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

- √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal sebelumnya. 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

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

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

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

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

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

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

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

 
Catatan:  Setelah melalui beberapa kali revisi, soal uji coba ini saya nyatakan valid secara isi dan sudah dapat diujicobakan. 
 

Tegal, 16 Maret 2013 
 
 
 
Drs. Sigit Yulianto 

 NIP 19630721 198803 1 001 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) 

 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn, 

berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang (x), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah  pada kolom yang tersedia. 

 

No Aspek yang Diperhatikan 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 sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

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

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

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

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban. 

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

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda. 

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

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi. 

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

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

- - - - √ √ - - - - - √ - - - - - - - √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya. 

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - √ - 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal sebelumnya. 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

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

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

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

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

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

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

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

 

 

No Aspek yang Diperhatikan Nomor Soal 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

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

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

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

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban. 

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

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda. 

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

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi. 

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

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

- - - - √ √ - - - - - √ - - - - - - - √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya. 

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

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

- √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal sebelumnya. 
 

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



 
 

143 
  

 
 

 

No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

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

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

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

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

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

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

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

 
Catatan:  Setelah melalui beberapa kali revisi, soal uji coba ini saya nyatakan valid secara isi dan sudah dapat diujicobakan. 
 

Tegal, 16 Maret 2013 
 
 
 
Drs. Noto Suharto, M.Pd. 

 NIP 19551230 198203 1 001 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) 

 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran PKn, berilah 

tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang (x), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah  pada 

kolom yang tersedia. 

 

No Aspek yang Diperhatikan 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 sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

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

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

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

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban. 

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

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda. 

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

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi. 

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

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

- - - - √ √ - - - - - √ - - - - - - - √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya. 

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - √ - 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal sebelumnya. 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

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

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

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

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

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

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

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

 

 

No Aspek yang Diperhatikan Nomor Soal 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

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

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

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

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

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

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban. 

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

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda. 

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

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi. 

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

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

- - - - √ √ - - - - - √ - - - - - - - √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya. 

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

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

- √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal sebelumnya. 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No  Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

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

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

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

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

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

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

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

 
Catatan:  Setelah melalui beberapa kali revisi, soal uji coba ini saya nyatakan valid secara isi dan sudah dapat diujicobakan. 
 

Tinggarjaya, 16 Maret 2013 
 
 
 
Yuniwati, A.Ma. 

  
 
 

 

 



 
 

149 
 

 
 

Lampiran 13 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 
Daftar Nilai Hasil Uji Coba 

   
No  Nama Siswa Uji Coba 
1 Bahtiar Isman  67 
2 Ivan Dwi Fadillah 100 
3 Melin Novita 85 
4 Didit Alfarizi 65 
5 Fahmi Indrianto 85 
6 Febi Nurpriyanto 45 
7 Irfan Yudi 52 
8 Rahmadani Tri Pamungkas 55 
9 Anisa Hidayati 97 
10 Rifki 82 
11 Antasari Ashar 80 
12 Anggi Aryadi 52 
13 Apit faturrohman 67 
14 Arfiani 92 
15 Erwin Agus Y. 95 
16 Lukman Pujianto 95 
17 Safarudin 72 
18 Sri wahyu Indri S. 85 
19 Trisna Setiadi 82 
20 Arif Safingi 60 
21 Angga Riski Lukmansyah 85 
22 Catur Prasetyo 65 
23 Qori Nurkarim 70 
24 Robi Gunawan 82 
25 Sofi Setianingsih 72 
26 Karunia Yendriyansah 70 
27 Ahmad Fuadi 75 
28 Alfarizi Andita Rahmadani 100 

Jumlah Nilai 2132 
Nilai Rata-rata 76,14 
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Lampiran 14 

HASIL UJI COBA 

 

 

 

siswa Nomor Soal Skor  
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

s1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 27 
s2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
s3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
s4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 26 
s5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 32 
s6 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 18 
s7 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 21 
s8 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 22 
s9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
s10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
s11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 32 
s12 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 21 
s13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 27 
s14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 37 
s15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
s16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 38 
s17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29 
s18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
s19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
s20 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 24 
s21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
s22 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 26 
s23 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 28 
s24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 33 
s25 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 29 
s26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 28 
s27 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
s28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
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Lampiran 15 

Hasil Output SPSS Validitas Soal 
  soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 soa11 soal12 soal13 soal14 soal15 soal16 soal17 soal18 soal19 soal20 
soa1 Pearson 

Correlation 
1 .a .a ,242 ,548** ,037 ,292 ,420* ,548** ,266 ,097 ,548** ,750** ,292 -,219 ,000 ,475* ,097 ,304 .a 

Sig. (2-tailed)       ,215 ,003 ,854 ,131 ,026 ,003 ,171 ,624 ,003 ,000 ,131 ,263 1,000 ,011 ,624 ,115   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal2 Pearson 
Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-tailed)                                         
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal3 Pearson 
Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-tailed)                                         
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal4 Pearson 
Correlation 

,242 .a .a 1 -,238 ,256 -,238 -,062 ,132 -,018 ,310 ,009 ,181 ,009 ,009 -,221 ,242 ,310 -,132 .a 

Sig. (2-tailed) ,215       ,222 ,188 ,222 ,752 ,502 ,929 ,108 ,964 ,356 ,964 ,964 ,259 ,215 ,108 ,502   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal5 Pearson 
Correlation 

,548** .a .a -,238 1 -,120 ,253 ,189 ,600** ,238 ,238 ,627** ,503** ,253 -,120 ,333 ,037 ,238 ,556** .a 

Sig. (2-tailed) ,003     ,222   ,543 ,193 ,337 ,001 ,222 ,222 ,000 ,006 ,193 ,543 ,083 ,854 ,222 ,002   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal6 Pearson 
Correlation 

,037 .a .a ,256 -,120 1 -,120 -,141 -,200 ,238 ,238 -,120 ,009 -,120 -,120 -,200 ,037 ,238 -,067 .a 

Sig. (2-tailed) ,854     ,188 ,543   ,543 ,473 ,308 ,222 ,222 ,543 ,964 ,543 ,543 ,308 ,854 ,222 ,736   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal7 Pearson 
Correlation 

,292 .a .a -,238 ,253 -,120 1 ,189 ,067 ,238 -,009 ,253 ,503** ,253 -,120 ,333 ,292 -,009 -,067 .a 

Sig. (2-tailed) ,131     ,222 ,193 ,543   ,337 ,736 ,222 ,964 ,193 ,006 ,193 ,543 ,083 ,131 ,964 ,736   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal8 Pearson 
Correlation 

,420* .a .a -,062 ,189 -,141 ,189 1 ,236 ,281 -,156 ,189 ,375* ,189 -,141 -,236 ,420* -,156 ,471* .a 

Sig. (2-tailed) ,026     ,752 ,337 ,473 ,337   ,227 ,148 ,428 ,337 ,050 ,337 ,473 ,227 ,026 ,428 ,011   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal9 Pearson 
Correlation 

,548** .a .a ,132 ,600** -,200 ,067 ,236 1 -,132 ,221 ,600** ,309 ,600** ,067 ,238 ,000 ,044 ,333 .a 

Sig. (2-tailed) ,003     ,502 ,001 ,308 ,736 ,227   ,502 ,259 ,001 ,110 ,001 ,736 ,222 1,000 ,823 ,083   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal10 Pearson 
Correlation 

,266 .a .a -,018 ,238 ,238 ,238 ,281 -,132 1 ,181 ,238 ,474* -,009 -,256 ,221 ,097 ,345 ,132 .a 

Sig. (2-tailed) ,171     ,929 ,222 ,222 ,222 ,148 ,502   ,356 ,222 ,011 ,964 ,188 ,259 ,624 ,072 ,502   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal11 Pearson 
Correlation 

,097 .a .a ,310 ,238 ,238 -,009 -,156 ,221 ,181 1 -,009 ,146 -,009 -,009 ,044 ,097 ,836** ,132 .a 
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Sig. (2-tailed) ,624     ,108 ,222 ,222 ,964 ,428 ,259 ,356   ,964 ,458 ,964 ,964 ,823 ,624 ,000 ,502   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal12 Pearson 
Correlation 

,548** .a .a ,009 ,627** -,120 ,253 ,189 ,600** ,238 -,009 1 ,503** ,627** -,120 ,333 ,037 -,009 -,067 .a 

Sig. (2-tailed) ,003     ,964 ,000 ,543 ,193 ,337 ,001 ,222 ,964   ,006 ,000 ,543 ,083 ,854 ,964 ,736   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal13 Pearson 
Correlation 

,750** .a .a ,181 ,503** ,009 ,503** ,375* ,309 ,474* ,146 ,503** 1 ,256 ,009 ,132 ,580** ,146 ,280 .a 

Sig. (2-tailed) ,000     ,356 ,006 ,964 ,006 ,050 ,110 ,011 ,458 ,006   ,188 ,964 ,502 ,001 ,458 ,150   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal14 Pearson 
Correlation 

,292 .a .a ,009 ,253 -,120 ,253 ,189 ,600** -,009 -,009 ,627** ,256 1 ,253 ,067 ,037 -,256 -,067 .a 

Sig. (2-tailed) ,131     ,964 ,193 ,543 ,193 ,337 ,001 ,964 ,964 ,000 ,188   ,193 ,736 ,854 ,188 ,736   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal15 Pearson 
Correlation 

-,219 .a .a ,009 -,120 -,120 -,120 -,141 ,067 -,256 -,009 -,120 ,009 ,253 1 -,200 -,219 -,256 -,067 .a 

Sig. (2-tailed) ,263     ,964 ,543 ,543 ,543 ,473 ,736 ,188 ,964 ,543 ,964 ,193   ,308 ,263 ,188 ,736   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal16 Pearson 
Correlation 

,000 .a .a -,221 ,333 -,200 ,333 -,236 ,238 ,221 ,044 ,333 ,132 ,067 -,200 1 -,183 ,221 -,111 .a 

Sig. (2-tailed) 1,000     ,259 ,083 ,308 ,083 ,227 ,222 ,259 ,823 ,083 ,502 ,736 ,308   ,352 ,259 ,574   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal17 Pearson 
Correlation 

,475* .a .a ,242 ,037 ,037 ,292 ,420* ,000 ,097 ,097 ,037 ,580** ,037 -,219 -,183 1 ,097 ,304 .a 

Sig. (2-tailed) ,011     ,215 ,854 ,854 ,131 ,026 1,000 ,624 ,624 ,854 ,001 ,854 ,263 ,352   ,624 ,115   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal18 Pearson 
Correlation 

,097 .a .a ,310 ,238 ,238 -,009 -,156 ,044 ,345 ,836** -,009 ,146 -,256 -,256 ,221 ,097 1 ,132 .a 

Sig. (2-tailed) ,624     ,108 ,222 ,222 ,964 ,428 ,823 ,072 ,000 ,964 ,458 ,188 ,188 ,259 ,624   ,502   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal19 Pearson 
Correlation 

,304 .a .a -,132 ,556** -,067 -,067 ,471* ,333 ,132 ,132 -,067 ,280 -,067 -,067 -,111 ,304 ,132 1 .a 

Sig. (2-tailed) ,115     ,502 ,002 ,736 ,736 ,011 ,083 ,502 ,502 ,736 ,150 ,736 ,736 ,574 ,115 ,502     
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal20 Pearson 
Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-tailed)                                         
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal21 Pearson 
Correlation 

,548** .a .a ,009 ,627** ,253 -,120 ,189 ,333 ,238 ,238 ,253 ,503** -,120 -,120 ,067 ,292 ,238 ,556** .a 

Sig. (2-tailed) ,003     ,964 ,000 ,193 ,543 ,337 ,083 ,222 ,222 ,193 ,006 ,543 ,543 ,736 ,131 ,222 ,002   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal22 Pearson 
Correlation 

,242 .a .a ,836** -,238 ,256 ,009 -,062 ,132 -,018 ,310 ,009 ,181 ,009 -,238 -,044 ,411* ,310 -,132 .a 

Sig. (2-tailed) ,215     ,000 ,222 ,188 ,964 ,752 ,502 ,929 ,108 ,964 ,356 ,964 ,222 ,823 ,030 ,108 ,502   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal23 Pearson 
Correlation 

,292 .a .a ,503** -,120 -,120 -,120 ,189 ,067 ,238 -,009 ,253 ,503** ,253 ,253 -,200 ,292 -,009 -,067 .a 
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Sig. (2-tailed) ,131     ,006 ,543 ,543 ,543 ,337 ,736 ,222 ,964 ,193 ,006 ,193 ,193 ,308 ,131 ,964 ,736   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal24 Pearson 
Correlation 

,300 .a .a -,266 ,292 -,219 ,292 ,194 ,183 ,266 -,242 ,548** ,242 ,292 -,219 ,183 -,050 -,242 -,122 .a 

Sig. (2-tailed) ,121     ,171 ,131 ,263 ,131 ,323 ,352 ,171 ,215 ,003 ,215 ,131 ,263 ,352 ,801 ,215 ,537   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal25 Pearson 
Correlation 

,118 .a .a ,078 ,140 -,162 ,140 ,343 ,162 ,121 -,078 ,140 ,278 ,140 -,162 ,162 ,531** ,121 ,413* .a 

Sig. (2-tailed) ,550     ,692 ,477 ,412 ,477 ,074 ,412 ,539 ,692 ,477 ,152 ,477 ,412 ,412 ,004 ,539 ,029   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal26 Pearson 
Correlation 

,158 .a .a ,382* ,346 ,346 ,115 0,000 ,247 ,229 ,535** ,346 ,382* ,115 -,115 ,082 ,316 ,535** ,192 .a 

Sig. (2-tailed) ,422     ,045 ,071 ,071 ,558 1,000 ,204 ,240 ,003 ,071 ,045 ,558 ,558 ,676 ,101 ,003 ,327   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal27 Pearson 
Correlation 

,435* .a .a ,146 ,238 -,009 -,009 ,281 ,397* ,345 ,509** ,238 ,310 ,238 -,009 ,044 ,097 ,509** ,132 .a 

Sig. (2-tailed) ,021     ,458 ,222 ,964 ,964 ,148 ,036 ,072 ,006 ,222 ,108 ,222 ,964 ,823 ,624 ,006 ,502   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal28 Pearson 
Correlation 

,097 .a .a ,474* -,256 ,238 -,256 ,281 ,044 ,181 ,509** -,256 -,018 -,009 -,009 -,309 ,266 ,509** ,132 .a 

Sig. (2-tailed) ,624     ,011 ,188 ,222 ,188 ,148 ,823 ,356 ,006 ,188 ,929 ,964 ,964 ,110 ,171 ,006 ,502   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal29 Pearson 
Correlation 

,462* .a .a ,699** -,042 ,194 ,431* ,090 ,211 ,084 ,240 ,194 ,386* ,194 -,279 ,042 ,462* ,240 -,155 .a 

Sig. (2-tailed) ,013     ,000 ,831 ,322 ,022 ,650 ,281 ,671 ,218 ,322 ,043 ,322 ,151 ,831 ,013 ,218 ,432   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal30 Pearson 
Correlation 

-,088 .a .a ,278 -,162 -,162 -,162 ,076 -,054 -,078 ,321 -,162 -,321 -,162 -,162 -,269 -,088 ,321 -,090 .a 

Sig. (2-tailed) ,654     ,152 ,412 ,412 ,412 ,700 ,786 ,692 ,096 ,412 ,096 ,412 ,412 ,166 ,654 ,096 ,650   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal31 Pearson 
Correlation 

,304 .a .a -,132 ,556** -,067 -,067 -,079 ,333 ,132 ,132 ,556** ,280 -,067 -,067 ,333 -,122 ,132 -,037 .a 

Sig. (2-tailed) ,115     ,502 ,002 ,736 ,736 ,691 ,083 ,502 ,502 ,002 ,150 ,736 ,736 ,083 ,537 ,502 ,852   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal32 Pearson 
Correlation 

,439* .a .a ,403* -,096 -,096 -,096 ,283 ,160 ,191 -,106 ,352 ,403* ,352 -,096 -,160 ,439* -,106 -,053 .a 

Sig. (2-tailed) ,020     ,033 ,627 ,627 ,627 ,144 ,416 ,331 ,591 ,066 ,033 ,066 ,627 ,416 ,020 ,591 ,787   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal33 Pearson 
Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-tailed)                                         
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal34 Pearson 
Correlation 

,475* .a .a ,073 ,292 ,037 ,292 -,032 ,365 ,266 ,266 ,548** ,411* ,292 -,219 ,365 ,125 ,266 -,122 .a 

Sig. (2-tailed) ,011     ,714 ,131 ,854 ,131 ,870 ,056 ,171 ,171 ,003 ,030 ,131 ,263 ,056 ,526 ,171 ,537   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal35 Pearson 
Correlation 

,420* .a .a ,156 ,189 -,141 ,189 ,417* ,236 ,281 -,156 ,519** ,593** ,189 ,189 ,000 ,194 -,156 -,079 .a 

Sig. (2-tailed) ,026     ,428 ,337 ,473 ,337 ,027 ,227 ,148 ,428 ,005 ,001 ,337 ,337 1,000 ,323 ,428 ,691   
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N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal36 Pearson 

Correlation 
,475* .a .a -,097 ,548** -,219 ,292 ,420* ,365 ,266 -,242 ,548** ,580** ,292 ,037 ,000 ,125 -,242 ,304 .a 

Sig. (2-tailed) ,011     ,624 ,003 ,263 ,131 ,026 ,056 ,171 ,215 ,003 ,001 ,131 ,854 1,000 ,526 ,215 ,115   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal37 Pearson 
Correlation 

-,175 .a .a ,106 -,096 -,096 ,352 -,113 -,160 -,106 ,191 -,096 ,106 -,096 -,096 ,160 ,439* ,191 -,053 .a 

Sig. (2-tailed) ,372     ,591 ,627 ,627 ,066 ,566 ,416 ,591 ,331 ,627 ,591 ,627 ,627 ,416 ,020 ,331 ,787   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal38 Pearson 
Correlation 

,324 .a .a -,121 ,743** ,441* ,140 ,076 ,377* ,321 ,321 ,441* ,278 ,140 -,162 ,162 -,088 ,321 ,413* .a 

Sig. (2-tailed) ,092     ,539 ,000 ,019 ,477 ,700 ,048 ,096 ,096 ,019 ,152 ,477 ,412 ,412 ,654 ,096 ,029   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal39 Pearson 
Correlation 

,420* .a .a ,156 ,189 -,141 ,189 ,708** ,236 ,281 -,156 ,189 ,593** ,189 ,189 -,236 ,420* -,156 ,471* .a 

Sig. (2-tailed) ,026     ,428 ,337 ,473 ,337 ,000 ,227 ,148 ,428 ,337 ,001 ,337 ,337 ,227 ,026 ,428 ,011   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

soal40 Pearson 
Correlation 

,411* .a .a ,673** ,256 ,256 ,009 -,062 ,132 ,146 ,474* ,009 ,345 ,009 ,009 -,221 ,242 ,474* ,280 .a 

Sig. (2-tailed) ,030     ,000 ,188 ,188 ,964 ,752 ,502 ,458 ,011 ,964 ,072 ,964 ,964 ,259 ,215 ,011 ,150   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Total 
skor 

Pearson 
Correlation ,750** .a .a ,463* ,529** ,123 ,317 ,390* ,541** ,471* ,471* ,587** ,795** ,355 -,147 ,128 ,512** ,471* ,305 .a 

Sig. (2-tailed) ,000     ,013 ,004 ,531 ,101 ,040 ,003 ,011 ,011 ,001 ,000 ,064 ,456 ,518 ,005 ,011 ,115   
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

 
 Soal 

21 
soal
22 

Soal 
23 

Soal 
24 

Soal 
25 

Soal 
26 

Soal 
27 

Soal 
28 

Soal
29 soal30 soal31 soal32 soal33 soal34 soal35 soal36 soal37 soal38 soal39 soal40 

soal1 Pearson 
Correlation 

,548** ,242 ,292 ,300 ,118 ,158 ,435* ,097 ,462* -,088 ,304 ,439* .a ,475* ,420* ,475* -,175 ,324 ,420* ,411* 

 Sig. (2-tailed) ,003 ,215 ,131 ,121 ,550 ,422 ,021 ,624 ,013 ,654 ,115 ,020   ,011 ,026 ,011 ,372 ,092 ,026 ,030 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal2 Pearson 

Correlation 
.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

 Sig. (2-tailed)                                         
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal3 Pearson 

Correlation 
.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

 Sig. (2-tailed)                                         
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal4 Pearson 

Correlation 
,009 ,836

** 
,503** -,266 ,078 ,382* ,146 ,474* ,699** ,278 -,132 ,403* .a ,073 ,156 -,097 ,106 -,121 ,156 ,673** 

 Sig. (2-tailed) ,964 ,000 ,006 ,171 ,692 ,045 ,458 ,011 ,000 ,152 ,502 ,033   ,714 ,428 ,624 ,591 ,539 ,428 ,000 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal5 Pearson 

Correlation 
,627** -

,238 
-,120 ,292 ,140 ,346 ,238 -,256 -,042 -,162 ,556** -,096 .a ,292 ,189 ,548** -,096 ,743** ,189 ,256 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,222 ,543 ,131 ,477 ,071 ,222 ,188 ,831 ,412 ,002 ,627   ,131 ,337 ,003 ,627 ,000 ,337 ,188 
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 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal6 Pearson 

Correlation 
,253 ,256 -,120 -,219 -,162 ,346 -,009 ,238 ,194 -,162 -,067 -,096 .a ,037 -,141 -,219 -,096 ,441* -,141 ,256 

 Sig. (2-tailed) ,193 ,188 ,543 ,263 ,412 ,071 ,964 ,222 ,322 ,412 ,736 ,627   ,854 ,473 ,263 ,627 ,019 ,473 ,188 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal7 Pearson 

Correlation 
-,120 ,009 -,120 ,292 ,140 ,115 -,009 -,256 ,431* -,162 -,067 -,096 .a ,292 ,189 ,292 ,352 ,140 ,189 ,009 

 Sig. (2-tailed) ,543 ,964 ,543 ,131 ,477 ,558 ,964 ,188 ,022 ,412 ,736 ,627   ,131 ,337 ,131 ,066 ,477 ,337 ,964 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal8 Pearson 

Correlation 
,189 -

,062 
,189 ,194 ,343 0,000 ,281 ,281 ,090 ,076 -,079 ,283 .a -,032 ,417* ,420* -,113 ,076 ,708** -,062 

 Sig. (2-tailed) ,337 ,752 ,337 ,323 ,074 1,000 ,148 ,148 ,650 ,700 ,691 ,144   ,870 ,027 ,026 ,566 ,700 ,000 ,752 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal9 Pearson 

Correlation 
,333 ,132 ,067 ,183 ,162 ,247 ,397* ,044 ,211 -,054 ,333 ,160 .a ,365 ,236 ,365 -,160 ,377* ,236 ,132 

 Sig. (2-tailed) ,083 ,502 ,736 ,352 ,412 ,204 ,036 ,823 ,281 ,786 ,083 ,416   ,056 ,227 ,056 ,416 ,048 ,227 ,502 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal10 Pearson 

Correlation 
,238 -

,018 
,238 ,266 ,121 ,229 ,345 ,181 ,084 -,078 ,132 ,191 .a ,266 ,281 ,266 -,106 ,321 ,281 ,146 

 Sig. (2-tailed) ,222 ,929 ,222 ,171 ,539 ,240 ,072 ,356 ,671 ,692 ,502 ,331   ,171 ,148 ,171 ,591 ,096 ,148 ,458 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal11 Pearson 

Correlation 
,238 ,310 -,009 -,242 -,078 ,535** ,509** ,509** ,240 ,321 ,132 -,106 .a ,266 -,156 -,242 ,191 ,321 -,156 ,474* 

 Sig. (2-tailed) ,222 ,108 ,964 ,215 ,692 ,003 ,006 ,006 ,218 ,096 ,502 ,591   ,171 ,428 ,215 ,331 ,096 ,428 ,011 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal12 Pearson 

Correlation 
,253 ,009 ,253 ,548** ,140 ,346 ,238 -,256 ,194 -,162 ,556** ,352 .a ,548** ,519** ,548** -,096 ,441* ,189 ,009 

 Sig. (2-tailed) ,193 ,964 ,193 ,003 ,477 ,071 ,222 ,188 ,322 ,412 ,002 ,066   ,003 ,005 ,003 ,627 ,019 ,337 ,964 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal13 Pearson 

Correlation 
,503** ,181 ,503** ,242 ,278 ,382* ,310 -,018 ,386* -,321 ,280 ,403* .a ,411* ,593** ,580** ,106 ,278 ,593** ,345 

 Sig. (2-tailed) ,006 ,356 ,006 ,215 ,152 ,045 ,108 ,929 ,043 ,096 ,150 ,033   ,030 ,001 ,001 ,591 ,152 ,001 ,072 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal14 Pearson 

Correlation 
-,120 ,009 ,253 ,292 ,140 ,115 ,238 -,009 ,194 -,162 -,067 ,352 .a ,292 ,189 ,292 -,096 ,140 ,189 ,009 

 Sig. (2-tailed) ,543 ,964 ,193 ,131 ,477 ,558 ,222 ,964 ,322 ,412 ,736 ,066   ,131 ,337 ,131 ,627 ,477 ,337 ,964 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal15 Pearson 

Correlation 
-,120 -

,238 
,253 -,219 -,162 -,115 -,009 -,009 -,279 -,162 -,067 -,096 .a -,219 ,189 ,037 -,096 -,162 ,189 ,009 

 Sig. (2-tailed) ,543 ,222 ,193 ,263 ,412 ,558 ,964 ,964 ,151 ,412 ,736 ,627   ,263 ,337 ,854 ,627 ,412 ,337 ,964 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal16 Pearson 

Correlation 
,067 -

,044 
-,200 ,183 ,162 ,082 ,044 -,309 ,042 -,269 ,333 -,160 .a ,365 ,000 ,000 ,160 ,162 -,236 -,221 

 Sig. (2-tailed) ,736 ,823 ,308 ,352 ,412 ,676 ,823 ,110 ,831 ,166 ,083 ,416   ,056 1,000 1,000 ,416 ,412 ,227 ,259 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal17 Pearson 

Correlation 
,292 ,411

* 
,292 -,050 ,531** ,316 ,097 ,266 ,462* -,088 -,122 ,439* .a ,125 ,194 ,125 ,439* -,088 ,420* ,242 

 Sig. (2-tailed) ,131 ,030 ,131 ,801 ,004 ,101 ,624 ,171 ,013 ,654 ,537 ,020   ,526 ,323 ,526 ,020 ,654 ,026 ,215 
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 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal18 Pearson 

Correlation 
,238 ,310 -,009 -,242 ,121 ,535** ,509** ,509** ,240 ,321 ,132 -,106 .a ,266 -,156 -,242 ,191 ,321 -,156 ,474* 

 Sig. (2-tailed) ,222 ,108 ,964 ,215 ,539 ,003 ,006 ,006 ,218 ,096 ,502 ,591   ,171 ,428 ,215 ,331 ,096 ,428 ,011 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal19 Pearson 

Correlation 
,556** -

,132 
-,067 -,122 ,413* ,192 ,132 ,132 -,155 -,090 -,037 -,053 .a -,122 -,079 ,304 -,053 ,413* ,471* ,280 

 Sig. (2-tailed) ,002 ,502 ,736 ,537 ,029 ,327 ,502 ,502 ,432 ,650 ,852 ,787   ,537 ,691 ,115 ,787 ,029 ,011 ,150 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal20 Pearson 

Correlation 
.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

 Sig. (2-tailed)                                         
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal21 Pearson 

Correlation 
1 ,009 -,120 ,037 ,140 ,346 ,238 -,009 -,042 -,162 ,556** -,096 .a ,292 ,189 ,292 -,096 ,441* ,189 ,256 

 Sig. (2-tailed)   ,964 ,543 ,854 ,477 ,071 ,222 ,964 ,831 ,412 ,002 ,627   ,131 ,337 ,131 ,627 ,019 ,337 ,188 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal22 Pearson 

Correlation 
,009 1 ,256 -,266 ,278 ,382* -,018 ,310 ,856** ,278 -,132 ,403* .a ,242 -,062 -,266 ,403* -,121 -,062 ,509** 

 Sig. (2-tailed) ,964   ,188 ,171 ,152 ,045 ,929 ,108 ,000 ,152 ,502 ,033   ,215 ,752 ,171 ,033 ,539 ,752 ,006 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal23 Pearson 

Correlation 
-,120 ,256 1 ,037 ,140 ,115 ,238 ,238 ,194 -,162 -,067 ,801** .a ,037 ,519** ,292 -,096 -,162 ,519** ,256 

 Sig. (2-tailed) ,543 ,188   ,854 ,477 ,558 ,222 ,222 ,322 ,412 ,736 ,000   ,854 ,005 ,131 ,627 ,412 ,005 ,188 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal24 Pearson 

Correlation 
,037 -

,266 
,037 1 -,088 -,158 ,097 -,242 -,023 -,088 ,304 ,132 .a ,300 ,420* ,650** -,175 ,118 ,194 -,266 

 Sig. (2-tailed) ,854 ,171 ,854   ,654 ,422 ,624 ,215 ,907 ,654 ,115 ,505   ,121 ,026 ,000 ,372 ,550 ,323 ,171 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal25 Pearson 

Correlation 
,140 ,278 ,140 -,088 1 ,280 -,078 ,121 ,198 ,026 -,090 ,233 .a ,118 ,076 ,118 ,595** ,026 ,343 ,078 

 Sig. (2-tailed) ,477 ,152 ,477 ,654   ,149 ,692 ,539 ,313 ,895 ,650 ,233   ,550 ,700 ,550 ,001 ,895 ,074 ,692 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal26 Pearson 

Correlation 
,346 ,382

* 
,115 -,158 ,280 1 ,229 ,229 ,366 -,093 ,192 0,000 .a ,316 ,204 ,158 ,277 ,466* ,204 ,382* 

 Sig. (2-tailed) ,071 ,045 ,558 ,422 ,149   ,240 ,240 ,056 ,637 ,327 1,000   ,101 ,297 ,422 ,153 ,012 ,297 ,045 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal27 Pearson 

Correlation 
,238 -

,018 
,238 ,097 -,078 ,229 1 ,673** ,084 ,121 ,132 ,191 .a ,266 ,281 ,097 -,403* ,121 ,281 ,146 

 Sig. (2-tailed) ,222 ,929 ,222 ,624 ,692 ,240   ,000 ,671 ,539 ,502 ,331   ,171 ,148 ,624 ,033 ,539 ,148 ,458 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal28 Pearson 

Correlation 
-,009 ,310 ,238 -,242 ,121 ,229 ,673** 1 ,240 ,321 -,280 ,191 .a -,073 ,062 -,242 -,106 -,078 ,281 ,310 

 Sig. (2-tailed) ,964 ,108 ,222 ,215 ,539 ,240 ,000   ,218 ,096 ,150 ,331   ,714 ,752 ,215 ,591 ,692 ,148 ,108 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal29 Pearson 

Correlation 
-,042 ,856

** 
,194 -,023 ,198 ,366 ,084 ,240 1 ,198 -,155 ,345 .a ,301 ,090 -,023 ,345 ,007 ,090 ,542** 

 Sig. (2-tailed) ,831 ,000 ,322 ,907 ,313 ,056 ,671 ,218   ,313 ,432 ,072   ,120 ,650 ,907 ,072 ,973 ,650 ,003 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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soal30 Pearson 
Correlation 

-,162 ,278 -,162 -,088 ,026 -,093 ,121 ,321 ,198 1 -,090 -,129 .a -,088 -,190 -,295 ,233 -,217 -,190 ,278 

 Sig. (2-tailed) ,412 ,152 ,412 ,654 ,895 ,637 ,539 ,096 ,313   ,650 ,512   ,654 ,332 ,128 ,233 ,266 ,332 ,152 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal31 Pearson 

Correlation 
,556** -

,132 
-,067 ,304 -,090 ,192 ,132 -,280 -,155 -,090 1 -,053 .a ,304 ,471* ,304 -,053 ,413* -,079 -,132 

 Sig. (2-tailed) ,002 ,502 ,736 ,115 ,650 ,327 ,502 ,150 ,432 ,650   ,787   ,115 ,011 ,115 ,787 ,029 ,691 ,502 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal32 Pearson 

Correlation 
-,096 ,403

* 
,801** ,132 ,233 0,000 ,191 ,191 ,345 -,129 -,053 1 .a ,132 ,283 ,132 -,077 -,129 ,283 ,106 

 Sig. (2-tailed) ,627 ,033 ,000 ,505 ,233 1,000 ,331 ,331 ,072 ,512 ,787     ,505 ,144 ,505 ,697 ,512 ,144 ,591 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal33 Pearson 

Correlation 
.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

 Sig. (2-tailed)                                         
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal34 Pearson 

Correlation 
,292 ,242 ,037 ,300 ,118 ,316 ,266 -,073 ,301 -,088 ,304 ,132 .a 1 ,194 ,125 ,132 ,118 -,032 ,073 

 Sig. (2-tailed) ,131 ,215 ,854 ,121 ,550 ,101 ,171 ,714 ,120 ,654 ,115 ,505     ,323 ,526 ,505 ,550 ,870 ,714 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal35 Pearson 

Correlation 
,189 -

,062 
,519** ,420* ,076 ,204 ,281 ,062 ,090 -,190 ,471* ,283 .a ,194 1 ,645** -,113 ,076 ,708** -,062 

 Sig. (2-tailed) ,337 ,752 ,005 ,026 ,700 ,297 ,148 ,752 ,650 ,332 ,011 ,144   ,323   ,000 ,566 ,700 ,000 ,752 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal36 Pearson 

Correlation 
,292 -

,266 
,292 ,650** ,118 ,158 ,097 -,242 -,023 -,295 ,304 ,132 .a ,125 ,645** 1 -,175 ,324 ,645** ,073 

 Sig. (2-tailed) ,131 ,171 ,131 ,000 ,550 ,422 ,624 ,215 ,907 ,128 ,115 ,505   ,526 ,000   ,372 ,092 ,000 ,714 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal37 Pearson 

Correlation 
-,096 ,403

* 
-,096 -,175 ,595** ,277 -

,403* 
-,106 ,345 ,233 -,053 -,077 .a ,132 -,113 -,175 1 -,129 -,113 ,106 

 Sig. (2-tailed) ,627 ,033 ,627 ,372 ,001 ,153 ,033 ,591 ,072 ,233 ,787 ,697   ,505 ,566 ,372   ,512 ,566 ,591 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal38 Pearson 

Correlation 
,441* -

,121 
-,162 ,118 ,026 ,466* ,121 -,078 ,007 -,217 ,413* -,129 .a ,118 ,076 ,324 -,129 1 ,076 ,278 

 Sig. (2-tailed) ,019 ,539 ,412 ,550 ,895 ,012 ,539 ,692 ,973 ,266 ,029 ,512   ,550 ,700 ,092 ,512   ,700 ,152 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal39 Pearson 

Correlation 
,189 -

,062 
,519** ,194 ,343 ,204 ,281 ,281 ,090 -,190 -,079 ,283 .a -,032 ,708** ,645** -,113 ,076 1 ,156 

 Sig. (2-tailed) ,337 ,752 ,005 ,323 ,074 ,297 ,148 ,148 ,650 ,332 ,691 ,144   ,870 ,000 ,000 ,566 ,700   ,428 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
soal40 Pearson 

Correlation 
,256 ,509

** 
,256 -,266 ,078 ,382* ,146 ,310 ,542** ,278 -,132 ,106 .a ,073 -,062 ,073 ,106 ,278 ,156 1 

 Sig. (2-tailed) ,188 ,006 ,188 ,171 ,692 ,045 ,458 ,108 ,003 ,152 ,502 ,591   ,714 ,752 ,714 ,591 ,152 ,428   
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Totalskor Pearson 

Correlation 
,471* ,450

* 
,413* ,208 ,379* ,627** ,535** ,356 ,588** ,021 ,272 ,393* .a ,512** ,493** ,446* ,138 ,426* ,510** ,539** 

 Sig. (2-tailed) ,011 ,016 ,029 ,289 ,047 ,000 ,003 ,063 ,001 ,917 ,161 ,039   ,005 ,008 ,017 ,485 ,024 ,006 ,003 
 N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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Lampiran 16 

Output SPSS Reliabilitas Soal 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,884 25 

 
Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
soal1 16,7143 26,138 ,736 ,872

soal4 16,7500 27,454 ,427 ,881

soal5 16,5357 28,110 ,479 ,880

soal8 16,5714 28,402 ,337 ,883

soal9 16,6786 27,485 ,461 ,880

soal10 17,1071 27,655 ,386 ,882

soal11 17,1071 27,729 ,370 ,882

soal12 16,5357 27,962 ,525 ,879

soal13 16,7500 25,824 ,778 ,870

soal17 16,7143 27,323 ,473 ,879

soal18 17,1071 27,655 ,386 ,882

soal21 16,5357 28,184 ,456 ,880

soal22 16,7500 27,602 ,397 ,882

soal23 16,5357 28,332 ,411 ,881

soal25 16,6071 28,396 ,304 ,883

soal26 16,9286 26,513 ,579 ,876

soal27 17,1071 27,358 ,447 ,880

soal29 16,8214 26,893 ,517 ,878

soal32 16,5000 28,630 ,396 ,882

soal34 16,7143 27,545 ,425 ,881

soal35 16,5714 28,032 ,437 ,880

soal36 16,7143 27,767 ,378 ,882

soal38 16,6071 28,173 ,358 ,882

soal39 16,5714 27,884 ,478 ,880

soal40 16,7500 27,083 ,505 ,879
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Lampiran 17 
Pembagian Kelompok Atas dan Bawah 

 
 

Tabel Kelompok Atas 
 

siswa Nomor Soal Skor  
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 38 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 37 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 33 
5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 32 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 32 

Jumlah 14 14 14 14 14 13 14 13 13 7 7 14 14 13 13 11 13 7 14 14 14 13 14 10 13 11 7 6 17 12 14 14 14 12 13 12 14 13 14 14  
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Tabel Kelompok Bawah 
 

siswa Nomor Soal Skor  
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

27 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29 
25 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 29 
23 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 28 
26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 28 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 27 
13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 27 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 26 
22 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 26 
20 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 24 
8 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 22 
7 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 21 
12 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 21 
6 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 18 

Jumlah 6 14 14 5 11 12 11 11 8 2 2 11 5 12 12 10 7 2 13 14 11 6 11 10 10 2 2 3 3 11 13 12 14 8 10 8 12 10 10 5  
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Lampiran 18 

Daya Beda dan Taraf Kesukaran 
 
 
 

No. Soal PA PB D Kriteia P Kriteria 
1 1,00 0,42 0,58 Sangat baik 0,7 Sedang 
2 1,00 1,00 0,00 Jelek 1,0 Mudah 
3 1,00 1,00 0,00 Jelek 1,0 Mudah 
4 1,00 0,36 0,64 Sangat baik 0,7 Sedang 
5 1,00 0,79 0,21 Cukup 0,9 Mudah 
6 0,93 0,86 0,07 Jelek 0,9 Mudah 
7 1,00 0,79 0,21 Cukup 0,9 Mudah 
8 0,93 0,70 0,23 Cukup 0,3 Sukar 
9 0,93 0,57 0,36 Baik 0,8 Mudah 
10 0,50 0,14 0,36 Baik 0,3 Sukar 
11 0,50 0,14 0,36 Baik 0,3 Sukar 
12 1,00 0,79 0,21 Cukup 0,9 Mudah 
13 1,00 0,36 0,64 Sangat baik 0,7 Sedang 
14 0,93 0,86 0,07 Jelek 0,9 Mudah 
15 0,93 0,86 0,07 Jelek 0,9 Mudah 
16 0,79 0,71 0,08 Jelek 0,8 Mudah 
17 0,93 0,50 0,43 Sangat baik 0,7 Sedang 
18 0,5 0,14 0,36 Baik 0,3 Sukar 
19 1,00 0,93 0,07 Jelek 1,0 Mudah 
20 1,00 1,00 0,00 Jelek 1,0 Mudah 
21 1,00 0,79 0,21 Cukup 1,0 Mudah 
22 0,93 0,43 0,50 Sangat baik 0,7 Sedang 
23 1,00 0,79 0,21 Cukup 0,8 Mudah 
24 0,71 0,71 0,00 Jelek 0,7 Sedang 
25 0,93 0,71 0,22 Cukup 0,8 Mudah 
26 0,79 0,21 0,58 Sangat baik 0,5 Sedang 
27 0,50 0,14 0,36 Baik 0,3 Sukar 
28 0,43 0,71 0,22 Cukup 0,8 Mudah 
29 1,00 0,21 0,79 Sangat baik 0,6 Sedang 
30 0,86 0,79 0,07 Jelek 0,8 Mudah 
31 1,00 0,93 0,07 Jelek 1,0 Mudah 
32 1,00 0,86 0,14 Jelek 0,9 Mudah 
33 1,00 1,00 0,00 Jelek 1,0 Mudah 
34 0,86 0,57 0,29 Cukup 0,7 Sedang 
35 0,93 0,71 0,22 Cukup 0,9 Mudah 
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36 0,86 0,57 0,29 Cukup 0,7 Sedang 
37 1,00 0,86 0,14 Jelek 0,9 Mudah 
38 0,93 0,71 0,22 Cukup 0,8 Mudah 
39 1,00 0,71 0,29 Cukup 0,9 Mudah 
40 1,00 0,36 0,64 Sangat baik 0,7 Sedang 

 
*Keterangan: warna ungu menunjukkan valid dan reliabel 
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Lampiran 19 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 
Daftar Nilai UTS PKn Kelas IVB 

Tahun Pelajaran 2012/2013 
   

No  Nama Siswa UTS 
1 Anisa Wulandari 84 
2 Aulia Rahmadani 60 
3 Endang Setia N. 53 
4 Gayuh Ragil P. 58 
5 Lia Dwi Safitri 64 
6 Putri Dwi Lestari 74 
7 Pandu Suwito 53 
8 Qoshas Sembodo 67 
9 Ragil Nurlaela 80 

10 Ragil Rizkiana 49 
11 Rahman Maulana 49 
12 Safira Priti Angela 47 
13 Satria Purwanto 73 
14 Silvi Retno P. 70 
15 Siti Atikoh 48 
16 Suci Fitriana 47 
17 Alya Andeska 84 
18 Andi Warsono 64 
19 Asih Purwaningtias 65 
20 Deana Mulaningsih 76 
21 Devi Mei Schandra 65 
22 Dini Widi Astuti 69 
23 Febri Dwi Astuti 45 
24 Ponty Ima Lasifa 60 
25 Putri Prasasti 58 
26 Ratna Pambayun 73 
27 Rifai Zaki P. 78 
28 Sigit Prayogi 74 
29 Sisen Kartika Sari 73 
30 Tania Dastin 67 
31 Teguh Prianto 64 

Jumlah Nilai 1991 
Nilai Rata-rata 64,22 
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Lampiran 20 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 
Daftar Nilai UTS PKn Kelas IVC 

Tahun Pelajaran 2012/2013 
 

No  Nama Siswa UTS 
1 Triana Widiastuti 70 
2 Wahyu Eka Prasetyo 53 
3 Wiwit Safitri 55 
4 Wulan Windadinanti 60 
5 Zidni Rohman A.S. 72 
6 Alek Ridho Fadila 57 
7 Angga Pradana Putra 75 
8 Arif Rahman Hakim 53 
9 Bagas Setiawan 75 
10 Chery Tria Finalis 53 
11 Dinda Sefriani 78 
12 Fitri Maulida 56 
13 Gilang Saemanah 89 
14 Hasyim Ashari  68 
15 Laelatul hikmah 44 
16 Maulidiya Nurcahya 54 
17 Muchtia Burhana 73 
18 Putri Purnamasari 49 
19 Olan Gustriono 54 
20 Sarifah Dwi Nur K. 65 
21 Sekarlathi Sujudningati 72 
22 Shela Nugraheni 93 
23 Tabah Setiawan 53 
24 Dita Safitri 40 
25 Rifki Wijaya 64 
26 Naicha Dwi Indah N. 69 
27 Ali Farhan Abdulah 51 
28 Arimbi Rose Sukma 54 
29 Anggit Apriani 56 
30 Raafi Kenmas K. M. 91 

Jumlah Nilai 1896 
Nilai Rata-rata 63,20 
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Lampiran 21 

Kisi-kisi Soal Pretes Mata Pelajaran PKn  

 

Satuan Pendidikan : SD          Kelas/ Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) 

Mata Pelajaran    : PKn         Materi Pokok   : Globalisasi 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
4.1. Memberikan 
contoh sederhana 
pengaruh globalisasi 
di lingkungannya. 

1. Siswa dapat menjelaskan asal 
kata atau arti globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 1 
 

 
 

√ 
 

 

2. Disajikan 4 pernyataan, siswa 
dapat mengidentifikasi sikap 
terhadap pengaruh globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 6 
 

 √ 
 

 

3.  Siswa dapat menyebutkan salah 
satu ciri globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 4 
 

√ 
 

  

4.  Siswa dapat menjelaskan 
perubahan budaya akibat 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 7 
 

 
 
 

√ 
 

  

5. Disajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan bukti globalisasi 
di bidang komunikasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 2 
 

√  
 

 

6. Disajikan gambar makanan, 
siswa dapat menjelaskan 
kedudukan makanan dalam 

Pilihan Ganda 
 

C1 5 
 

  
 

√  
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negeri akibat globalisasi. 
7. Siswa dapat  menyebutkan 

salah satu globalisasi di bidang 
budaya. 

Pilihan Ganda 
 

C1 10   √ 

8. Siswa dapat menjelaskan bahwa 
kebudayaan harus sesuai 
dengan Pancasila. 

Pilihan Ganda 
 

C1 3 
 

  
 

√ 
 

9. Siswa dapat menyebutkan 
perilaku positif terhadap 
pengaruh globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 8 
 

 √ 
 
 

 

10. Siswa dapat menjelaskan bukti 
adanya globalisasi di bidang 
transportasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 9 
 

  √ 
 
 

11. Siswa dapat menjelaskan 
pengaruh globalisasi di bidang 
pertahanan dan keamanan. 

Pilihan Ganda 
 

C2 11 
 

 
 

 √ 
 

12.  Disajikan gambar bentuk 
program pengenalan objek 
wisata, siswa dapat menjelaskan 
salah satu promosi wisata di 
Indonesia. 

Pilihan Ganda 
 

C2 12 
 

√ 
 
 

 
 

 

13.  Siswa dapat menyebutkan sikap 
positif yang mencerminkan 
berbudaya Indonesia. 

Pilihan Ganda 
 

C1 18 
 

 
 

√ 
 
 

 

14.  Siswa dapat menyebutkan 
globalisasi di bidang ekonomi.

Pilihan Ganda C1 13  √  

15.  Siswa dapat menjelaskan 
pengaruh globalisasi di bidang 

Pilihan Ganda 
 

C1 16 
 

√   
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pemerintahan. 
16.  Siswa dapat menjelaskan 

dampak gencarnya iklan 
perusahaan asing di dalam 
negeri. 

Pilihan Ganda 
 

C1 17 
 

 √ 
 

 

17.  Siswa dapat menyebutkan 
contoh pengaruh negatif 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 19 
 

 √ 
 

 

18.  Siswa dapat menyebutkan 
contoh pengaruh positif 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 20  
 

  
 

√ 
 

19. Disajikan 4 sikap, siswa dapat 
menjelaskan sikap masyarakat 
Indonesia sebelum berkembang 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 14 
 

√   

20. Disajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan upaya untuk 
menjaga rasa nasionalisme. 

Pilihan Ganda 
 

C2 15 
 

 √ 
 

 

Jumlah Soal 20 5 10 5 
100% 25% 50% 25% 
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Lampiran 22 

SOAL PRETES 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi Pokok : Globalisasi 

Kelas/ Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua)  

Waktu  : 30 menit 

 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia globalisasi berasal dari kata .... 

a. global     c. globe  

b. bola     d. globali 

Kunci jawaban: a 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Gambar tersebut merupakan salah satu bukti 

globalisasi di bidang .... 

a. transportasi              

b. komunikasi   

c. pariwisata 

d. periklanan 

Kunci jawaban: b 

3. Kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila harus kita .... 

a. tetapkan    c. tolak 

b. seleksi     d. terima 

Kunci jawaban: c 

Nama :       No. Absen:  



 
 

169 
 

 
 

4. Salah satu sikap positif yang menunjukkan ciri pengaruh globalisasi adalah 

.... 

a. menerima semua budaya dari luar negeri 

b. membiarkan semua budaya asing masuk 

c. tetap menolak semua pengaruh budaya asing 

d. menerima semua budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa 

Kunci jawaban: d 

5. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat gambar 

makanan di samping adalah .... 

a. meningkatkan budaya memasak 

b. menggeser kedudukan makanan tradisional 

c. menciptakan lapangan pekerjaan 

d. menimbulkan sikap gotong royong masyarakat 

Kunci jawaban: b 

6. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

A. Mengenakan pakaian mini dan ketat 

B. Menonjolkan sikap egoisme 

C. Menggunakan produk dalam negeri 

D. Mempelajari lagu-lagu asing 

Dari pernyataan di atas yang merupakan sikap positif akibat pengaruh 

globalisasi ditunjukkan oleh huruf .... 

a. A     c. C 

b. B     d. D 

Kunci jawaban: c 

7. Pada era globalisasi beberapa budaya Indonesia telah mengalami 

percampuran. Beberapa budaya asli telah bercampur dengan budaya .... 

a. tetangga     c. asing    

b. daerah     d. lokal 

Kunci jawaban: c 
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8. Akibat globalisasi perilaku masyarakat berubah dari tradisional menjadi .... 

a. klasik     c. mewah 

b. modern    d. sederhana 

Kunci jawaban: b 

9. Globalisasi di bidang transportasi ditandai dengan .... 

a. kebebasan dalam menjual alat transportasi  

b. perubahan alat transportasi dari tenaga hewan menjadi tenaga mesin 

c. banyak yang menggunakan sepeda motor 

d. harga kendaraan bermotor yang semakin mahal 

Kunci jawaban: b 

10. Alat musik gamelan terkenal di Australia. Alat musik tersebut dipelajari oleh 

pelajar setempat. Dikenalnya alat musik gamelan di negara lain merupakan 

bukti globalisasi di bidang .... 

a. kebudayaan    c. pariwisata 

b. periklanan    d. teknologi 

Kunci jawaban: a 

11. Seluruh negara melakukan  kerja sama untuk mewujudkan perdamaian dunia. 

Pernyataan ini menjelaskan bahwa globalisasi akan mempengaruhi bidang .... 

a. hankam    c. politik 

b. teknologi    d. sosial 

Kunci jawaban: a 

12. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di samping merupakan bentuk program 

pengenalan objek wisata sebagai salah satu .... 

a. pameran wisata             c. promosi wisata 

b. kunjungan wisata          d. informasi wisata 

 

Kunci jawaban: c 
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13. Pada era globalisasi kegiatan ekonomi tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekonomi juga bertujuan untuk memenuhi 

.... 

c. pasar lokal    c. pasar asing 

d. pasar dunia    d. pasar daerah 

Kunci jawaban: c 

14. Perhatikan sikap di bawah ini! 

1) Gotong royong 

2) Konsumtif   

3) Toleransi 

4) Egois 

Sikap bangsa Indonesia sebelum muncul globalisasi ditunjukkan oleh nomor 

.... 

a. 1 dan 2     c. 1 dan 4 

b. 1 dan 3     d. 2 dan 3 

Kunci jawaban: b 

15.  

 

 

Pernyataan di atas merupakan salah satu wujud .... 

a. konsumerisme    c. nasionalisme 

b. individualisme    d. patriotisme 

Kunci jawaban: c 

16. Pada bidang politik pemerintahan, globalisasi mempengaruhi perkembangan 

suatu sistem pemerintahan, yaitu .... 

a. kolonial    c. reformasi 

b. terpimpin    d. demokrasi 

Kunci jawaban: d 

17. Iklan yang gencar dilakukan oleh suatu perusahaan dapat menimbulkan .... 

a. pola hidup konsumtif   c. pola hidup cermat 

b.  pola hidup hemat   d. pola hidup kekeluargaan  

Kunci jawaban: a 
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18. Sikap terpuji yang mencerminkan seorang pelajar yang berbudaya Indonesia 

adalah .... 

a. berpakaian mini seperti artis  c. belajar lagu-lagu asing 

b. tawuran saat pulang sekolah  d. belajar kesenian daerah 

Kunci jawaban: d 

19. Bermain play station tidak kenal waktu adalah pengaruh ... globalisasi. 

a. positif    c. langsung 

b. negatif    d. tidak langsung 

Kunci jawaban: b 

20. Salah satu pengaruh positif dari globalisasi adalah .... 

a. meningkatkan kesejahteraan  c. pergeseran budaya 

b. meningkatkan kejahatan  d. dominasi kelompok kuat 

Kunci jawaban: a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Selamat Mengerjakan       ~
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Lampiran 23 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 
Daftar Nilai Pretes Kelas Kontrol 

   
 

No  Nama Siswa Pretes 
1 Anisa Wulandari 85 
2 Aulia Rahmadani 45 
3 Endang Setia N. 60 
4 Gayuh Ragil P. 60 
5 Lia Dwi Safitri 55 
6 Putri Dwi Lestari 55 
7 Pandu Suwito 70 
8 Qoshas Sembodo 75 
9 Ragil Rizkiana 45 
10 Rahman Maulana 45 
11 Safira Priti Angela 45 
12 Satria Purwanto 65 
13 Siti Atikoh 55 
14 Suci Fitriana 40 
15 Alya Andeska 85 
16 Andi Warsono 65 
17 Asih Purwaningtias 60 
18 Deana Mulaningsih 100 
19 Devi Mei Schandra 60 
20 Dini Widi Astuti 35 
21 Febri Dwi Astuti 30 
22 Ponty Ima Lasifa 45 
23 Putri Prasasti 75 
24 Ratna Pambayun 75 
25 Rifai Zaki P. 70 
26 Sigit Prayogi 40 
27 Tania Dastin 70 
28 Teguh Prianto 40 

Jumlah Nilai 1655 
Nilai Rata-rata 59,10 
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Lampiran 24 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 
Daftar Nilai Pretes Kelas Eksperimen 

  
No  Nama Siswa Pretes 
1 Triana Widiastuti 85 
2 Wahyu Eka Prasetyo 45 
3 Wiwit Safitri 40 
4 Wulan Windadinanti 75 
5 Zidni Rohman A.S. 55 
6 Alek Ridho Fadila 65 
7 Angga Pradana Putra 30 
8 Arif Rahman Hakim 60 
9 Bagas Setiawan 75 
10 Chery Tria Finalis 65 
11 Dinda Sefriani 80 
12 Fitri Maulida 55 
13 Gilang Saemanah 75 
14 Hasyim Ashari  55 
15 Laelatul hikmah 45 
16 Maulidiya Nurcahya 70 
17 Muchtia Burhana 80 
18 Putri Purnamasari 65 
19 Sarifah Dwi Nur K. 50 
20 Shela Nugraheni 65 
21 Tabah Setiawan 60 
22 Dita Safitri 50 
23 Rifki Wijaya 60 
24 Naicha Dwi Indah N. 85 
25 Ali Farhan Abdulah 55 
26 Arimbi Rose Sukma 60 
27 Anggit Apriani 55 
28 Raafi Kenmas K. M. 90 

Jumlah Nilai 1750 
Nilai Rata-rata 62,50 
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Lampiran 25 
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Mata Pelajaran PKn  

Materi Pokok Globalisasi 

Kelas Kontrol 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya 

Kelas / Semester : IV (Empat) / II (Dua) 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pokok Bahasan : Globalisasi 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 

Pelaksanaan  : Selasa, 26 Maret 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

II. Kompetensi Dasar 

4.1.  Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

  

III. Indikator 

4.1.1. Menjelaskan pengertian globalisasi. 

4.1.2. Mengidentifikasi contoh globalisasi di lingkungan sekitar. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah melakukan tanya jawab dengan guru tentang globalisasi di 

lingkungan sekitar, siswa dapat menjelaskan pengertian globalisasi kepada 

guru dan teman sekelasnya dengan benar.  

2. Setelah melalui diskusi dengan teman sebangku tentang globalisasi, siswa 

dapat mengidentifikasi contoh globalisasi di lingkungan sekitar kepada 

guru dan teman sekelasnya dengan benar. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang bukti globalisasi, 

siswa dapat menyebutkan bukti berlangsungnya globalisasi diberbagai 

bidang kepada guru dan teman sekelasnya dengan benar.  
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V. Materi Pokok 

Globalisasi di lingkungan sekitar (terlampir) 

 

VI. Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran: 

a. Metode ceramah 

b. Metode tanya jawab 

c. Metode pemberian tugas 

d. Metode diskusi 

  

VII.  Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (5 menit) 

1. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. (takwa) 

2. Guru mempresensi kehadiran siswa. (disiplin) 

3. Menyiapkan kondisi fisik antara lain: buku pelajaran dan media 

pembelajaran. (persiapan) 

4. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan menyampaikan salam “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat 

pagi anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-anak? (PKn)”. (ramah) 

5. Menginformasikan cakupan dan kegiatan belajar yang akan dilalui siswa 

“Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi di lingkungan 

sekitar”. 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  

 “Setelah mengikuti pelajaran, anak-anak dapat menjelaskan pengertian 

globalisasi, menyebutkan contoh globalisasi dan pengaruh globalisasi di 

lingkungan sekitar”. 

7. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “Siapa yang sudah 

mempunyai handphone sendiri?”. 

8. Guru memberi motivasi kepada siswa, dengan pujian dan acungan 

jempol, ketika siswa menjawab benar pertanyaan guru. 
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b. Kegiatan inti (45 menit) 

1. Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru menunjukkan media pembelajaran yang berupa gambar 

tentang bukti globalisasi. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang pengertian 

globalisasi. 

3) Guru memberikan penjelasan mengenai contoh globalisasi di 

lingkungan sekitar. 

2. Elaborasi (25 menit) 

1) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengidentifikasi bukti 

berlangsungnya globalisasi di berbagai bidang. 

2) Guru menyuruh siswa berdiskusi dengan teman sebangku, 

kemudian menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. 

3) Guru dan siswa bersama-sama mengoreksi jawaban yang benar. 

3. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi 

yang belum dipahami. 

2) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan, dan penyimpulan. 

 

c. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan secara 

individual. (jujur) 

2. Guru mengoreksi hasil evaluasi. 

3. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

4. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 
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VIII. Sumber dan Media Belajar 

Sumber belajar:  

a. Suparyanto, Yudi, dkk. 2013. SBI Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 

IV. Klaten: Intan Pariwara. 

b. Bestari, Prayoga dan Ati Sumiati. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk Kelas IV SD/ MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

c. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

SD/ MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Media Belajar: Gambar dan video tentang bukti adanya globalisasi 

 

IX. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian : Penilaian Hasil (Post Tes) 

2. Jenis  Penilaian : Tes Tertulis 

3. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 

4. Instrumen penilaian : 

a. Lembar Kerja Siswa (LKS) (terlampir) 

b. Kisi-kisi Soal Evaluasi (terlampir) 

c. Soal Evaluasi (terlampir) 

d. Kunci Jawaban (terlampir) 
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5. Kriteria Penilaian: 

 Setiap jawaban benar mendapat skor 1 

 Jumlah skor maksimal = 10 

Nilai  Akhir =    x 100 

 

             Tinggarjaya, 26 Maret 2013 

 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

 

 

Eko Purnomo, S.Pd. 
NIP. 19700717 199303 1 005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran PKn 

 

Yuniwati, A.Ma. 
NIP. - 

Peneliti 

 

Umtikhah Nurul Hijriyah 
NIM. 1401409121 
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Lampiran 1 

MATERI POKOK 
  

Kata "globalisasi" diambil dari kata globe yang artinya bola bumi tiruan 

atau dunia tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, yang berarti universal 

atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi adalah proses  

menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok 

masyarakat (Bestari dan Ati 2008: 79). Globalisasi identik dengan perubahan di 

segala bidang, perubahan tersebut antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, 

teknologi, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup.  

(1) Politik, meliputi perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan 

persamaan di segala bidang. 

(2) Ekonomi, meliputi kegiatan perdagangan antar negara, investasi asing, dan 

kerja sama antar negara-negara di dunia. 

(3) Sosial, meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pendidikan, kesehatan, dan wawasan internasional. 

(4) Budaya, meliputi muncul kreasi baru, kolaborasi, di berbagai seni, dan 

pengaruh budaya luar negeri. 

(5) Teknologi, meliputi perkembangan komunikasi, teknologi elektronik, dan 

komputerisasi. Contoh teknologi tersebut adalah handphone android dan 

internet. 

(6) Pertahanan dan keamanan, meliputi berbagai kerja sama antar negara yang 

berkaitan dengan perdamaian dunia. 

(7) Lingkungan hidup, meliputi segala perubahan lingkungan seperti cuaca, 

iklim, dan penipisan lapisan ozon. 

Globalisasi ditandai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Perubahan tersebut menjadi bukti era globalisasi. Bukti berlangsungnya 

globalisasi di berbagai bidang sebagai berikut: 

(1) Teknologi 

Bukti globalisasi dapat dilihat melalui kemajuan teknologi. Berbagai barang 

berteknologi telah masuk di Indonesia, misalnya komputer canggih, alat-alat 

elektronik, dan peralatan kesehatan yang canggih. Peningkatan pembelian 
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produk berteknologi tinggi merupakan bukti globalisasi di bidang teknologi. 

(2) Telekomunikasi 

Globalisasi di bisang telekomunikasi dapat dilihat dari sarana komunikasi 

masyarakat semakin modern. Perkembangan komunikasi mendorong 

tingginya kebutuhan masyarakat. Perkembangan telekomunikasi meliputi 

internet, telepon genggam, televisi, dan video. Perkembangan komunikasi 

berdampak pada kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi, misalnya 

dengan telepon genggam kita dapat berbicara dengan orang yang tinggal 

jauh dari kita. Dengan internet kita dapat berhubungan dengan seseorang di 

belahan negara lain.  

(3) Kebudayaan 

Persebaran kebudayaan dari berbagai belahan dunia merupakan bukti 

globalisasi di bidang kebudayaan. Budaya dapat menyebar melalui berbagai 

media, misalnya pemutaran film di televisi dan bioskop, pertunjukan musik, 

dan siaran berita. Persebaran budaya tidak hanya dari dalam negeri ke luar 

negeri. Persebaran budaya dari luar negeri ke dalam negeri juga terjadi, 

misalnya masuknya budaya asing ke Indonesia. Contoh boyband dari Korea. 

Kebudayaan sangat beragam, mulai dari makanan, pakaian, kesenian, gaya 

hidup, dan perilaku. 

a. Makanan 

Bukti globalisasi dalam bidang makanan ditunjukkan dengan munculnya 

makanan-makanan asing. Makanan cepat saji dengan mudah ditemukan di 

tepi jalan. Makanan tersebut menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat 

modern. Sisi positif yang dapat kita peroleh adalah kita dapat mengenal dan 

merasakan makanan asing tanpa pergi ke luar negeri. Sisi negatifnya adalah 

tergesernya makanan tradisional negara kita. 

b. Pakaian 

Munculnya beragam model pakaian merupakan sah satu indikasi proses 

globalisasi. Masyarakat selalu mengikuti setiap perubahan dalam 

berpakaian. Negara maju dianggap sebagai acuan gaya berpakaian modern. 

Cara berpakaian masyarakat luar negeri tidak sepenuhnya sesuai dengan 
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norma dan budaya bangsa. Budaya mengenakan pakaian ketat dan mini 

tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. 

c. Gaya hidup 

Tuntutan masyarakat untuk mengikuti gaya hidup yang lebih maju 

merupakan bentuk pengaruh globalisasi. Masyarakat berusaha mengikuti 

gaya hidup modern agar tidak dikatakan ketinggalan zaman. Gaya hidup 

modern, misalnya berbelanja di mal, memakai barang-barang mewah, dan 

menggunakan teknologi paling mutakhir. 

d. Kesenian 

Pada era globalisasi segala bidang kesenian dapat dipengaruhi oleh budaya 

asing. Budaya asing mulai mendominasi kesenian dalam negeri, misalnya 

break dance, hip-hop, K-pop, dansa, dan shuffle dance. Kesenian tersebut 

berpotensi menggeser kesenian tradisional Indonesia seperti alat musik 

sasando, angklung, tari jaipong, dan wayang. 

(4) Pariwisata  

Pada era globalisasi kegiatan pariwisata semakin meningkat baik dalam 

negeri maupun luar negeri. Peningkatan pariwisata dalam negeri didukung 

oleh perkembangan sarana transportasi, komunikasi, dan teknologi maju. 

Pembangunan tempat wisata berkelas internasional, hotel-hotel mewah, 

resort, dan fasilitas hiburan menunjang kegiatan tersebut. Indonesia pernah 

menggalakan “Visit Indonesia” pada tahun 2008 dan berlanjut hingga tahun 

2012. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong minat wisatawan asing 

ke dalam negeri. Hal ini merupakan salah satu bukti proses globalisasi di 

bidang pariwisata. 

(5) Periklanan 

Era globalisasi dapat dibuktikan melalui kemajuan iklan. Saat ini iklan tidak 

hanya menampilkan produk dalam negeri tetapi produk asing. Banyak 

produk asing yang dipasarkan di dalam negeri dengan tujuan memperluas 

pasar sehingga meningkatkan penjualan produk di seluruh dunia.  
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Lampiran 2 
KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / II (Dua) 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi Pokok  : Globalisasi 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban 
Mudah Sedang Sulit 

4.1. Memberikan 
contoh sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya 

1. Siswa dapat menjelaskan arti kata 
globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 
 

C1 
 

1 
 

√ 
 

  a 
 

2. Siswa dapat menjelaskan kegiatan 
yang menggambarkan globalisasi 
di bidang teknologi komunikasi. 

Pilihan 
Ganda 

C1 2 
  

 
 

√ 
 

 c 
 

3. Siswa dapat menjelaskan 
perubahan yang tampak di bidang 
ekonomi pada era globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 3 
 

  √ 
 

b 
 

4. Siswa dapat menjelaskan 
perubahan lingkungan hidup 

Pilihan 
Ganda 

C2 4 
 

  
 

√ 
 

d 
 



 
 

185 
  

 
 

akibat era globalisasi. 
5. Siswa dapat menyebutkan bukti 

globalisasi di bidang teknologi. 
Pilihan 
Ganda 

C1 5 
 

 √ 
 

 a 
 

6. Siswa dapat menyebutkan bukti 
globalisasi di bidang informasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 6 
 

√ 
 

  c 
 

7. Siswa dapat meyebutkan manfaat 
globalisasi bagi masyarakat dunia. 

Pilihan 
Ganda 

C2 7 
 

  √ 
 

c 
 

8. Siswa dapat menyebutkan manfaat 
telepon genggam. 

Pilihan 
Ganda 

C1 8 
 

√ 
 

  a 
 

9. Siswa dapat menyebutkan salah 
satu ciri adanya globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 9  √ 
 

 b 
 

10. Siswa dapat menyebutkan 
perubahan bidang pariwisata di 
era globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 10 
 

  √ 
 

d 
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Lampiran 3 
SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN PKn KELAS IV SD 
MATERI POKOK GLOBALISASI 

 
 
 
PETUNJUK: 

1. Kerjakan secara mandiri, waktu mengerjakan 10 menit! 
2. Setelah selesai serahkan lembar ini kepada guru! 

 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 
1. Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia globalisasi berasal dari kata .... 

a. global    c. universal  

b. dunia    d. menyeluruh 

Kunci jawaban: a 

2. Kegiatan yang menggambarkan globalisasi di bidang teknologi komunikasi 

adalah .... 

a. pekembangan kebebasan di berbagai negara 

b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

c. perkembangan fitur-fitur telepon genggam 

d. peningkatan perdagangan bebas 

Kunci jawaban: c 

3. Perubahan yang tampak di bidang ekonomi pada era globalisasi adalah 

peningkatan kegiatan perdagangan .... 

a. lokal    c. nasional  

b. antar negara   d. regional 

Kunci jawaban: b 

4. Perubahan cuaca ekstrem yang terjadi saat ini merupakan akibat globalisasi  

dalam hal .... 

a. politik    c. sosial 

b. keamanan dunia  d. lingkungan hidup 

Kunci jawaban: d 

Nama        :  ...............                       No Absen : ................. 
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5. Penemuan alat-alat kesehatan yang semakin canggih merupakan bukti 

globalisasi di bidang .... 

a. teknologi   c. pariwisata 

b. periklanan   d. telekomunikasi 

Kunci jawaban: a 

6. Pada era globalisasi peristiwa yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui. 

Kondisi ini menggambarkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh .... 

a. penghasilan   c. informasi 

b. komunikasi   d. kemajuan teknologi 

Kunci jawaban: c 

7. Globalisasi membawa manfaat bagi masyarakat dunia. Masyarakat dunia 

lebih mudah dalam melakukan .... 

a. konsumsi   c. interaksi 

b. distribusi   d. transportasi 

Kunci jawaban: c 

8. Salah satu manfaat telepon genggam bagi kehidupan masyarakat adalah .... 

a. memudahkan berkomunikasi 

b. mengikuti perkembangan zaman 

c. meningkatkan status sosial 

d. meningkatkan gaya hidup 

Kunci jawaban: a 

9. Negara-negara yang berjauhan serasa saling berdekatan. Masyarakat dunia 

akan menyatu seolah-olah batasan negara telah hilang. Kondisi tersebut 

merupakan ciri .... 

a. nasionalisasi   c. westernisasi 

b. globalisasi   d. demokrasi 

Kunci jawaban: b 
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10. Fasilitas wisata di Indonesia akan mendukung kegiatan pariwisata. Wisatawan 

asing harus diberi kemudahan pada saat melakukan perjalanan. Dengan 

demikian, pemerintah harus mengusahakan perbaikan sarana .... 

a. internet   c. komunikasi 

b. koordinasi   d. transportasi 

Kunci jawaban: d 

 

~Selamat Mengerjakan  ~ 
 

KUNCI JAWABAN 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

7. C 

8. A 

9. B 

10. D 
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Lampiran 4 

LEMBAR KERJA SISWA 
 

 
 
 
 
 
PETUNJUK: 

1. Diskusikan dengan teman sebangku untuk mendapatkan 
jawaban yang paling tepat! 

2. Waktu mengerjakan 20 menit! 
3. Tulislah jawaban pada lembar jawab yang telah disediakan! 

 
A. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? 

2. Apa keunggulan transportasi di masa kini? 

3. Tuliskan contoh teknologi komunikasi yang berubah akibat globalisasi! 

4. Jelaskan bahwa makanan menjadi bukti adanya globalisasi! 

5. Jelaskan bahwa gaya hidup merupakan bentuk pengaruh globalisasi! 

 
~Selamat Mengerjakan  ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materi Pokok  : Globalisasi 

Kelas/ Semester : IV (Empat) / II (Dua) 
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LEMBAR JAWAB  

Nama Kelompok : 

Anggota               

1. ...................................... 

2. ...................................... 

 

No Jawaban 
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B. Tuliskan bukti berlangsungnya globalisasi di berbagai bidang berikut! 

No Bidang Bukti Berlangsungnya Globalisasi 

1 Teknologi  

 

 

 

2 Telekomunikasi  

 

 

 

3 Kebudayaan  

 

 

 

4 Pariwisata  

 

 

 

5 Periklanan  

 

 

 

~SELAMAT MENGERJAKAN, SEMOGA SUKSES~ 
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Lampiran 5 
PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 1 
 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya, Jatilawang-Banyumas 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : IV (Empat)/ II (Dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Media 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber Belajar 

Globalisasi Kegiatan Awal 

1. Menyiapkan kondisi 

siswa, kelas, media 

pembelajaran. 

2.  Memberikan apersepsi 

berkaitan dengan 

materi. 

1. Menjelaskan 

pengertian 

globalisasi. 

2. Mengidentifikasi 

contoh globalisasi 

di lingkungan 

a. Gambar dan 

video 

tentang 

bukti 

adanya 

globalisasi 

b. Soal Kuis 

2 jp x 35 

menit  

Tes tertulis 

bentuk 

pilihan 

ganda atau 

tes formatif 

(pilihan 

ganda) 

a. Suparyanto, Yudi, 

dkk. 2013. SBI 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Kelas IV. Klaten: 

Intan Pariwara. 

b. Bestari, Prayoga dan 
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Kegiatan inti 

3.  Mengeksplorasi 

pengetahuan siswa 

melalui pemberian 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

globalisasi untuk 

dipecahkannya 

sendiri. 

4.  Melakukan diskusi 

kelompok untuk 

menjelaskan 

pengertian globalisasi 

dan mengidentifikasi 

contoh globalisasi di 

lingkungan sekitar. 

 

 

sekitar. 

 

Individu 

c. Soal tes 

formatif 

 

 

 

 

Sumiati, Ati. 2008. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk Kelas IV SD/ 

MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

c. Sarjan dan Nugroho,  

Agung. 2008. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk SD/ MI Kelas 

IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

d. Gambar, foto, dan 

video tentang bukti 

globalisasi. 
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Kegiatan Akhir 

5.  Menyimpulkan materi 

pembelajaran yang 

telah dipelajari 

bersama. 

6.  Melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan 

mengerjakan soal kuis 

individual. 

7.  Tes formatif pada 

pertemuan terakhir 

materi pokok 

globalisasi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya 

Kelas / Semester : IV (Empat) / II (Dua) 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pokok Bahasan : Globalisasi 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 

Pelaksanaan  : Selasa, 2 April 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

II. Kompetensi Dasar 

4.2.  Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

  

III. Indikator 

4.1.3. Menyebutkan pengaruh positif dan negatif globalisasi di masyarakat. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang globalisasi di lingkungan 

sekitar, siswa dapat menyebutkan pengaruh globalisasi di masyarakat 

kepada guru dan teman sekelasnya dengan benar. 

2. Setelah melalui tanya jawab dan diskusi dengan teman sebangku tentang 

pengaruh atau dampak globalisasi, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh 

positif dan negatif globalisasi di masyarakat kepada guru dan teman 

sekelasnya dengan benar. 

 

V. Materi Pokok 

Dampak (pengaruh) globalisasi (terlampir) 
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VI. Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran: 

a. Metode ceramah 

b. Metode tanya jawab 

c. Metode pemberian tugas  

d. Metode diskusi 

 

VII.  Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 2 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (5 menit) 

1. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. (takwa) 

2. Guru mempresensi kehadiran siswa. (disiplin) 

3. Menyiapkan kondisi fisik antara lain: buku pelajaran dan media 

pembelajaran. (persiapan) 

4. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan menyampaikan salam “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat 

pagi anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-anak? (PKn)”. (ramah) 

5. Menginformasikan cakupan dan kegiatan belajar yang akan dilalui siswa 

“Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai dampak positif dan 

negatif globalisasi di lingkungan sekitar”. 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  

 “Setelah mengikuti pelajaran, anak-anak dapat menjelaskan pengertian 

globalisasi, menyebutkan contoh dampak positif dan negatif globalisasi 

di lingkungan sekitar”. 

7. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “Siapa yang sudah 

pernah naik pesawat?”. 

8. Guru memberi motivasi kepada siswa, dengan pujian dan acungan 

jempol, ketika siswa menjawab benar pertanyaan guru. 
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b. Kegiatan inti (25 menit) 

1. Eksplorasi (5 menit) 

1) Guru menunjukkan media pembelajaran yang berupa gambar alat 

transportasi.   

2) Guru memberikan penjelasan tentang pengaruh globalisasi di 

masyarakat. 

2. Elaborasi (15 menit) 

1) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengidentifikasi 

pengaruh (dampak) globalisasi di masyarakat. 

2) Guru menyuruh siswa berdiskusi dengan teman sebangku, 

kemudian menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. 

3) Guru dan siswa bersama-sama mengoreksi jawaban yang benar. 

3. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi 

yang belum dipahami. 

2) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberi penguatan, dan penyimpulan. 

 

c. Kegiatan Akhir (40 menit) 

1. Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan secara 

individual. (jujur) 

2. Guru mengoreksi hasil evaluasi. 

3. Guru memberikan motivasi pada siswa. 

4. Guru mengarahkan siswa untuk membuat simpulan pembelajaran 

melalui rangkuman dari pelajaran. Rangkuman berisi inti dari materi 

yang baru dipelajari.  

5. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 
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VIII. Sumber dan Media Belajar 

Sumber belajar:  

a. Suparyanto, Yudi, dkk. 2013. SBI Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 

IV. Klaten: Intan Pariwara. 

b. Bestari, Prayoga dan Ati Sumiati. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk Kelas IV SD/ MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

c. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

SD/ MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Media Belajar:  

Gambar alat transportasi (bukti tentang adanya globalisasi) 

 

IX. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian : Penilaian Hasil (post tes) 

2. Jenis  Tenilaian : Tes Tertulis 

3. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 

4. Instrumen Penilaian : 

a. Lembar Kerja Siswa (LKS) (terlampir) 

b. Kisi-kisi Soal Evaluasi (terlampir) 

c. Soal Evaluasi (terlampir) 

d. Kunci Jawaban (terlampir) 
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5. Kriteria Penilaian: 

 Setiap jawaban benar mendapat skor 1 

Nilai  Akhir =    x 100 

 

          Tinggarjaya, 2 April 2013 

 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

 

 

Eko Purnomo, S.Pd. 
NIP. 19700717 199303 1 005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran PKn 

 

Yuniwati, A.Ma. 
NIP. - 

Peneliti 

 

Umtikhah Nurul Hijriyah 
NIM. 1401409121 
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Lampiran 1 

MATERI POKOK 
 
 

Dampak globalisasi dapat dirasakan oleh masyarakat. Dampak globalisasi berupa 

dampak positif dan negatif. 

(1) Dampak Positif 

a. Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. 

Pada era globalisasi masyarakat melakukan kegiatan ekonomi tidak hanya 

untuk memenuhi kebutuhannya melainkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dunia. Produk yang dihasilkan diperjualbelikan di pasar dunia. 

Hal ini dilakukan untuk menguasai pasar dunia. Salah satu tanda yang 

menggambarkan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat adalah 

masuknya perusahaan asing. 

b. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja. 

Era globalisasi mendorong peningkatan kriteria pekerja di dunia tenaga 

kerja. Saat ini dunia kerja membutuhkan tenaga kerja dengan persyaratan 

kompleks. Tenaga kerja harus memiliki daya saing tinggi dan meningkatkan 

kualitas di segala bidang, meliputi pendidikan dan keterampilan. 

c. Meningkatnya iklim demokrasi dalam pemerintahan. 

Dampak globalisasi dalam pemerintahan adalah berkembangnya sistem 

demokrasi. Pemerintahan yang dijalankan semakin terbuka. Masyarakat 

dengan bebas menyampaikan segala aspirasinya.  

d. Masuknya pengaruh positif budaya barat. 

Budaya barat yang dapat kita contoh yaitu disiplin dan etos kerja yang 

tinggi. Bangsa barat memiliki keinginan untuk selalu maju. Mereka bekerja 

keras dan pantang menyerah dalam mengerjakan setiap pekerjaan. Selain 

itu, sikap disiplin mendorong mereka menjadi negara unggul. 

e. Mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. 

Sarana dan peralatan komunikasi semakin canggih sehingga memudahkan 

kita untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berjauhan. Teknologi 

informasi yang semakin canggih juga memudahkan kita memperoleh 
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informasi.  

(2) Dampak Negatif 

a. Toleransi masyarakat semakin pudar. 

Seiring masuknya globalisasi, masyarakat semakin mementingkan dirinya 

sendiri. Individualisme masyarakat berkembang pada segala bidang. 

Kemajuan iptek yang semakin canggih menyebabkan kurangnya interaksi 

sosial masyarakat secara langsung. 

b. Kesenjangan ekonomi dan sosial. 

Globalisasi meningkatkan persaingan antar kelompok masyarakat. 

Persaingan yang semakin ketat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan 

sosial yang mencolok. Masyarakat dengan modal yang besar akan 

menguasai ekonomi. Masyarakat yang tidak dapat bertahan dalam 

persaingan akan masuk dalam lingkaran kemiskinan. 

c. Rasa kebangsaan semakin berkurang. 

Globalisasi akan menghilangkan hambatan yang membatasi suatu negara. 

Sebaliknya, akan masuk pengaruh-pengaruh dari luar negeri ke dalam 

negeri. Keadaan ini akan mengurangi nasionalisme warga negara di 

Indonesia. Misalnya masyarakat menyukai produk impor daripada lokal. 

Akibatnya, masyarakat merasa tergantung terhadap produk impor. 

d. Identitas bangsa semakin luntur. 

Masyarakat saat ini cenderung lebih menyukai budaya asing seperti tarian, 

lagu, dan bahasa. Akibatnya, kebudayaan bangsa mulai tergeser dengan 

kehadiran budaya asing. 

e. Konsumerisme semakin meningkat. 

Globalisasi mendorong munculnya iklan berbagai produk asing di dalam 

negeri. Gencarnya suatu iklan mendorong masyarakat semakin konsumtif. 

Masyarakat berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan gaya hidup.  
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Lampiran 2 
KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / II (Dua) 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi Pokok  : Globalisasi 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban 
Mudah Sedang Sulit 

4.1. Memberikan 
contoh 
sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya. 

1. Siswa dapat menyebutkan Sikap 
yang tidak boleh dicontoh pada 
era globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 
 

C1 
 

1 
 

√ 
 

  a 
 

2. Siswa dapat menjelaskan tanda 
pudarnya identitas bangsa. 

Pilihan 
Ganda 

C1 2 
  

 
 

√ 
 

 b 
 

3. Siswa dapat memberikan contoh 
salah satu wujud kerukunan. 

Pilihan 
Ganda 

C2 3 
 

√ 
 

  d 
 

4. Siswa dapat menjelaskan sikap 
seletif di era globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 4 
 

 √ 
 
 

 
 

a 
 

5. Siswa dapat menjelaskan bahwa Pilihan C2 5  √  c 
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pada era globalisasi identitas 
bangsa berupa budaya tradisional 
semakin pudar. 

Ganda    

6. Siswa dapat menjelaskan cara 
untuk meningkatkan rasa 
kebangsaan pada era globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 6 
 

  √ 
 

d 
 

7. Siswa dapat meyebutkan pengaruh 
negatif globalisasi bagi bangsa 
Indonesia. 

Pilihan 
Ganda 

C2 7 
 

√ 
 

  c 
 

8. Siswa dapat menyebutkan dampak 
positif dari pemerintahan yang 
jujur dan bersih. 

Pilihan 
Ganda 

C2 8 
 

 √ 
 

 b 
 

9. Siswa dapat menjelaskan ciri 
pemerintah yang demokratis. 

Pilihan 
Ganda 

C2 9  √ 
 

 d 
 

10. Siswa dapat menjelaskan alasan 
Indonesia meniru kemajuan dalam 
bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi dari bangsa yang lebih 
maju. 

Pilihan 
Ganda 

C2 10 
 

  √ 
 

b 
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Lampiran 3 
SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN PKn KELAS IV SD 
MATERI POKOK GLOBALISASI 

 
 

 
PETUNJUK: 

1. Kerjakan secara mandiri, waktu mengerjakan 10 menit! 
2. Setelah selesai serahkan lembar ini kepada guru! 

 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Sikap yang tidak boleh dicontoh pada era globalisasi adalah .... 

a. konsumtif   c. kerja keras 

b. disiplin   d. rajin 

Kunci jawaban: a 

2. Kaum muda Indonesia lebih menyukai tarian dari negara lain daripada tarian 

tradisional. Keadaan tersebut merupakan tanda pudarnya .... 

a. persatuan dan kesatuan c. ideologi bangsa 

b. identitas bangsa   d. nasionalisme 

Kunci jawaban: b 

3. Acara kerja bakti di kampung merupakan salah satu wujud .... 

a. konsumerisme   c. nasionalisme 

b. individualisme   d. kerukunan  

Kunci jawaban: d 

4. Kemudahan memperoleh informasi dan berita pada era globalisasi membawa 

dampak positif serta negatif. Oleh karena itu, kita harus bersikap lebih .... 

a. selektif    c. tidak peduli 

b. menolak   d. menerima keseluruhan 

Kunci jawaban: a 

5. Pada era globalisasi identitas bangsa berupa budaya tradisional semakin 

pudar. Masyarakat lebih menyukai budaya .... 

a. kuno    c. modern 

b. lokal    d. negara sendiri 

Nama        :  ...............                       No Absen : ................. 
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Kunci jawaban: c 

6. Untuk meningkatkan rasa kebangsaan pada era globalisasi dapat dilakukan 

dengan cara .... 

a. mengadakan perjalanan wisata ke luar negeri 

b. menyukai produk impor daripada buatan dalam negeri 

c. menolak kerja sama dengan negara-negara asing di dunia 

d. mencintai dan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri 

Kunci jawaban: d 

7. Yang bukan pengaruh positif globalisasi bagi bangsa Indonesia yaitu .... 

a. meningkatkan nasionalisme 

b. memperkuat identitas bangsa 

c. menurunkan produktivitas tenaga kerja 

d. meningkatkan kegiatan ekonomi 

Kunci jawaban: c 

8. Pemerintahan yang jujur dan bersih akan memperoleh tanggapan positif dari 

masyarakat. Tanggapan positif dapat berupa peningkatan rasa .... 

a. kedisiplinan   c. kekeluargaan 

b. nasionalisme   d. keingintahuan 

Kunci jawaban: b 

9. Globalisasi menimbulkan dampak positif dalam pemerintahan, yaitu tercipta 

pemerintahan yang demokratis. Ciri pemerintah yang demokratis adalah .... 

a. selalu mengutamakan kepentingan negara 

b. membatasi aspirasi rakyat 

c. dominasi pemerintah dalam pemerintahan 

d. masyarakat bebas menyampaikan pendapat 

Kunci jawaban: d 
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10. Indonesia meniru kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

dari bangsa yang lebih maju. Sikap ini bertujuan untuk .... 

a. mengurangi nasionalisme bangsa 

b. mememajukan bangsa 

c. meningkatkan gaya hidup 

d. mengurangi sikap individualis 

Kunci jawaban: b 

 
~Selamat Mengerjakan  ~ 

 
 
KUNCI JAWABAN 
1. A 

2. B 

3. D 

4. A 

5. C 

6. D 

7. C 

8. B 

9. D 

10. B 
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Lampiran 4 
LEMBAR KERJA SISWA 

 
 

 
 
 
PETUNJUK: 

1. Diskusikan dengan teman sebangku untuk mendapatkan 
jawaban yang paling tepat! 

2. Waktu mengerjakan 10 menit! 
3. Tulislah jawaban pada lembar jawab yang telah disediakan! 

 

Tuliskan Dampak globalisasi berupa dampak positif dan negatif! 

No Dampak Positif Dampak Negatif 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

~Selamat Mengerjakan  ~ 

Materi Pokok  : Globalisasi 

Kelas/ Semester : IV (Empat) / II (Dua) 
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Lampiran 5 
PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 2 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya, Jatilawang-Banyumas 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : IV (Empat)/ II (Dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Media 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber Belajar 

Globalisasi Kegiatan Awal 

1.  Menyiapkan kondisi 

siswa, kelas, media 

pembelajaran. 

2.  Memberikan 

apersepsi berkaitan 

dengan materi. 

 

1. Menyebutkan 

pengaruh positif 

dan negatif 

globalisasi di 

masyarakat. 

 

a. Gambar 

tentang 

bukti 

adanya 

globalisasi 

b. Soal Kuis 

Individu 

c. Soal tes 

2 jp x 35 

menit  

Tes tertulis 

bentuk 

pilihan 

ganda atau 

tes formatif 

(pilihan 

ganda) 

 

a. Suparyanto, Yudi, 

dkk. 2013. SBI 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Kelas IV. Klaten: 

Intan Pariwara. 

b. Bestari, Prayoga dan 

Sumiati, Ati. 2008. 
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Kegiatan inti 

3. Melakukan diskusi 

kelompok untuk 

menyebutkan 

pengaruh positif dan 

negatif globalisasi di 

masyarakat. 

 

Kegiatan Akhir 

4. Menyimpulkan materi 

pembelajaran yang 

telah dipelajari 

bersama. 

5. Melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan 

mengerjakan soal kuis 

individual. 

6. Tes formatif pada 

pertemuan terakhir 

formatif 

 

 

 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk Kelas IV SD/ 

MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

c. Sarjan dan Nugroho,  

Agung. 2008. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk SD/ MI Kelas 

IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

d. Gambar dan foto 

tentang bukti 

globalisasi. 
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materi pokok 

globalisasi. 
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Lampiran 26 

 
 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran PKn  

Materi Pokok Globalisasi 

Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI)  

Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

oleh  

Umtikhah Nurul Hijriyah 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya 

Kelas / Semester : IV (Empat) / II (Dua) 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pokok Bahasan : Globalisasi 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 

Pelaksanaan  : Selasa, 26 Maret 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

II. Kompetensi Dasar 

4.3.  Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

  

III. Indikator 

4.3.1. Menjelaskan pengertian globalisasi. 

4.3.2. Mengidentifikasi contoh globalisasi di lingkungan sekitar. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui pengamatan gambar dan video tentang globalisasi di lingkungan 

sekitar, siswa dapat menjelaskan pengertian globalisasi kepada guru dan 

teman sekelasnya dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab dan diskusi kelompok tentang globalisasi, siswa dapat 

menjelaskan pengertian globalisasi dan mengidentifikasi contoh 

globalisasi di lingkungan sekitar kepada guru dan teman sekelasnya 

dengan benar. 

3. Melalui diskusi kelompok tentang bukti globalisasi, siswa dapat 

menyebutkan bukti berlangsungnya globalisasi diberbagai bidang kepada 

guru dan teman sekelasnya dengan benar.  
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V. Materi Pokok 

Globalisasi di lingkungan sekitar (terlampir) 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran: 

Team Assisted Individualization (TAI) 

Metode Pembelajaran: 

a. Metode ceramah 

b. Metode tanya jawab 

c. Metode diskusi 

d. Metode pemberian tugas 

  

VII.  Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (5 menit) 

1. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. (takwa) 

2. Guru mempresensi kehadiran siswa. (disiplin) 

3. Menyiapkan kondisi fisik antara lain: buku pelajaran, media 

pembelajaran, lembar diskusi siswa, dan soal kuis. (persiapan) 

4. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan menyampaikan salam “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat 

pagi anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-anak? (PKn)”. (ramah) 

5. Menginformasikan cakupan dan kegiatan belajar yang akan dilalui siswa 

“Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi di lingkungan 

sekitar”. 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  

 “Setelah mengikuti pelajaran, anak-anak dapat menjelaskan pengertian 

globalisasi, menyebutkan contoh globalisasi dan pengaruh globalisasi di 

lingkungan sekitar”. 

7. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “Siapa yang sudah 

mempunyai handphone sendiri?”. 
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8. Guru memberi motivasi kepada siswa, dengan pujian dan acungan 

jempol, ketika siswa menjawab benar pertanyaan guru. 

 

b. Kegiatan inti (45 menit) 

1. Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru menunjukkan media pembelajaran yang berupa gambar  dan 

video tentang bukti globalisasi. 

2) Guru memancing siswa untuk memecahkan permasalahan yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari siswa dengan memberikan 

permasalahan yang berhubungan dengan globalisasi. 

“Pernahkah kalian menggunakan internet? Apa saja yang dapat 

kalian peroleh dari internet?”. 

3) Guru memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang 

diberikan siswa. 

2. Elaborasi (25 menit) 

1) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi 

pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru. 

2) Guru memberikan kuis individual secara lisan kepada siswa untuk 

mendapatkan skor dasar atau skor awal. 

3) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok (tim) 

terdiri dari 4 sampai 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-

beda baik tingkat kemampuan (tinggi, sedang, dan rendah) atau 

jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

yang berbeda serta kesetaraan gender. 

4) Guru membagikan lembar diskusi siswa atau lembar kerja siswa 

(LKS) yang berkaitan dengan topik bersangkutan atau materi 

pelajaran. 

5) Setelah LKS dibagikan siswa diberikan kesempatan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS dengan 

waktu yang telah ditetapkan. Siswa dalam kelompok diharapkan 

bekerja dalam berpasangan, tetapi tidak menutup kemungkinan 
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mereka bekerja sama dengan anggota lain dalam tim dan jika 

mengalami hambatan guru dapat membantunya. 

6) Semua siswa tidak boleh mengakhiri kegiatan belajar sampai 

mereka yakin bahwa seluruh anggota tim mereka dapat menjawab 

100% benar soal-soal tersebut. 

7) Pada saat siswa bekerja dalam tim, guru berkeliling di dalam kelas 

untuk memberikan ganjaran kepada kelompok yang bekerja 

dengan baik. 

3. Konfirmasi (10 menit) 

1) Setelah topik yang dibicarakan diperkirakan telah dipahami 

masing-masing kelompok, maka diadakan pengklarifikasian 

jawaban antar kelompok sehingga terjadi persamaan persepsi 

tentang konsep yang terkandung di dalam pokok bahasan yang 

bersangkutan. Dalam hal ini posisi guru tetap sebagai fasilitator. 

2) Setelah ditemukannya konsep yang terkandung dalam pokok 

bahasan yang dibicarakan, maka sisa waktu dimanfaatkan oleh 

guru untuk menegaskan kembali konsep tersebut. 

3) Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi 

yang belum dipahami. 

 

c. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. (jujur) 

2. Guru menghitung skor perkembangan dan memberi penghargaan pada 

kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar dan 

memberi penghargaan siswa secara individual yang berasal dari skor 

dasar ke skor kuis berikutnya. 

3. Guru memberikan motivasi pada siswa. 

4. Guru mengarahkan siswa untuk membuat simpulan pembelajaran 

melalui rangkuman dari pelajaran. Rangkuman berisi inti dari materi 

yang baru dipelajari.  

5. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 
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VIII. Sumber dan Media Belajar 

Sumber belajar:  

a. Suparyanto, Yudi, dkk. 2013. SBI Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 

IV. Klaten: Intan Pariwara. 

b. Bestari, Prayoga dan Ati Sumiati. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk Kelas IV SD/ MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

c. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

SD/ MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Media Belajar: 

Gambar dan video tentang bukti adanya globalisasi 

 

IX. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian : Penilaian Hasil (Pos Tes) 

2. Jenis Penilaian : Tes Tertulis 

3. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 

4. Instrumen Penilaian :  

a. LKS atau Lembar Diskusi Siswa (terlampir) 

b. Kisi-kisi Soal Kuis (terlampir) 

c. Soal Kuis (terlampir) 

d. Kunci Jawaban (terlampir) 
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5. Kriteria Penilaian: 

Setiap jawaban benar mendapat skor 1 

   Nilai  Akhir =    x 100 

 

 

             Tinggarjaya, 26 Maret 2013 

 

 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

 

 

Eko Purnomo, S.Pd. 
NIP. 19700717 199303 1 005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran PKn 

 

 

Yuniwati, A. Ma. 
NIP. - 

Peneliti 

 

 

Umtikhah Nurul Hijriyah 
NIM. 1401409121 
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Lampiran 1 

MATERI POKOK 
  

Kata "globalisasi" diambil dari kata globe yang artinya bola bumi tiruan 

atau dunia tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, yang berarti universal 

atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi adalah proses  

menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok 

masyarakat (Bestari dan Ati 2008: 79). Globalisasi identik dengan perubahan di 

segala bidang, perubahan tersebut antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, 

teknologi, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup.  

(1) Politik, meliputi perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan 

persamaan di segala bidang. 

(2) Ekonomi, meliputi kegiatan perdagangan antar negara, investasi asing, dan 

kerja sama antar negara-negara di dunia. 

(3) Sosial, meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pendidikan, kesehatan, dan wawasan internasional. 

(4) Budaya, meliputi muncul kreasi baru, kolaborasi, di berbagai seni, dan 

pengaruh budaya luar negeri. 

(5) Teknologi, meliputi perkembangan komunikasi, teknologi elektronik, dan 

komputerisasi. Contoh teknologi tersebut adalah handphone android dan 

internet. 

(6) Pertahanan dan keamanan, meliputi berbagai kerja sama antar negara yang 

berkaitan dengan perdamaian dunia. 

(7) Lingkungan hidup, meliputi segala perubahan lingkungan seperti cuaca, 

iklim, dan penipisan lapisan ozon. 

Globalisasi ditandai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Perubahan tersebut menjadi bukti era globalisasi. Bukti berlangsungnya 

globalisasi di berbagai bidang sebagai berikut: 

(1) Teknologi 

Bukti globalisasi dapat dilihat melalui kemajuan teknologi. Berbagai barang 

berteknologi telah masuk di Indonesia, misalnya komputer canggih, alat-alat 

elektronik, dan peralatan kesehatan yang canggih. Peningkatan pembelian 
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produk berteknologi tinggi merupakan bukti globalisasi di bidang teknologi. 

(2) Telekomunikasi 

Globalisasi di bisang telekomunikasi dapat dilihat dari sarana komunikasi 

masyarakat semakin modern. Perkembangan komunikasi mendorong 

tingginya kebutuhan masyarakat. Perkembangan telekomunikasi meliputi 

internet, telepon genggam, televisi, dan video. Perkembangan komunikasi 

berdampak pada kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi, misalnya 

dengan telepon genggam kita dapat berbicara dengan orang yang tinggal 

jauh dari kita. Dengan internet kita dapat berhubungan dengan seseorang di 

belahan negara lain.  

(3) Kebudayaan 

Persebaran kebudayaan dari berbagai belahan dunia merupakan bukti 

globalisasi di bidang kebudayaan. Budaya dapat menyebar melalui berbagai 

media, misalnya pemutaran film di televisi dan bioskop, pertunjukan musik, 

dan siaran berita. Persebaran budaya tidak hanya dari dalam negeri ke luar 

negeri. Persebaran budaya dari luar negeri ke dalam negeri juga terjadi, 

misalnya masuknya budaya asing ke Indonesia. Contoh boyband dari Korea. 

Kebudayaan sangat beragam, mulai dari makanan, pakaian, kesenian, gaya 

hidup, dan perilaku. 

a. Makanan 

Bukti globalisasi dalam bidang makanan ditunjukkan dengan munculnya 

makanan-makanan asing. Makanan cepat saji dengan mudah ditemukan di 

tepi jalan. Makanan tersebut menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat 

modern. Sisi positif yang dapat kita peroleh adalah kita dapat mengenal dan 

merasakan makanan asing tanpa pergi ke luar negeri. Sisi negatifnya adalah 

tergesernya makanan tradisional negara kita. 

b. Pakaian 

Munculnya beragam model pakaian merupakan sah satu indikasi proses 

globalisasi. Masyarakat selalu mengikuti setiap perubahan dalam 

berpakaian. Negara maju dianggap sebagai acuan gaya berpakaian modern. 

Cara berpakaian masyarakat luar negeri tidak sepenuhnya sesuai dengan 
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norma dan budaya bangsa. Budaya mengenakan pakaian ketat dan mini 

tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. 

c. Gaya hidup 

Tuntutan masyarakat untuk mengikuti gaya hidup yang lebih maju 

merupakan bentuk pengaruh globalisasi. Masyarakat berusaha mengikuti 

gaya hidup modern agar tidak dikatakan ketinggalan zaman. Gaya hidup 

modern, misalnya berbelanja di mal, memakai barang-barang mewah, dan 

menggunakan teknologi paling mutakhir. 

d. Kesenian 

Pada era globalisasi segala bidang kesenian dapat dipengaruhi oleh budaya 

asing. Budaya asing mulai mendominasi kesenian dalam negeri, misalnya 

break dance, hip-hop, K-pop, dansa, dan shuffle dance. Kesenian tersebut 

berpotensi menggeser kesenian tradisional Indonesia seperti alat musik 

sasando, angklung, tari jaipong, dan wayang. 

(4) Pariwisata  

Pada era globalisasi kegiatan pariwisata semakin meningkat baik dalam 

negeri maupun luar negeri. Peningkatan pariwisata dalam negeri didukung 

oleh perkembangan sarana transportasi, komunikasi, dan teknologi maju. 

Pembangunan tempat wisata berkelas internasional, hotel-hotel mewah, 

resort, dan fasilitas hiburan menunjang kegiatan tersebut. Indonesia pernah 

menggalakan “Visit Indonesia” pada tahun 2008 dan berlanjut hingga tahun 

2012. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong minat wisatawan asing 

ke dalam negeri. Hal ini merupakan salah satu bukti proses globalisasi di 

bidang pariwisata. 

(5) Periklanan 

Era globalisasi dapat dibuktikan melalui kemajuan iklan. Saat ini iklan tidak 

hanya menampilkan produk dalam negeri tetapi produk asing. Banyak 

produk asing yang dipasarkan di dalam negeri dengan tujuan memperluas 

pasar sehingga meningkatkan penjualan produk di seluruh dunia.  
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Lampiran 2 
LEMBAR DISKUSI SISWA 

 
 

 
 
 
 
PETUNJUK: 

1. Diskusikan dengan teman sekelompok untuk mendapatkan 
jawaban yang paling tepat! 

2. Waktu mengerjakan 20 menit! 
3. Tulislah jawaban pada lembar jawab yang telah disediakan! 

 
A. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? 

2. Apa keunggulan transportasi di masa kini? 

3. Tuliskan contoh teknologi komunikasi yang berubah akibat globalisasi! 

4. Jelaskan bahwa makanan menjadi bukti adanya globalisasi! 

5. Jelaskan bahwa gaya hidup merupakan bentuk pengaruh globalisasi! 

 
 
 
 

~Selamat Mengerjakan  ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materi Pokok  : Globalisasi 

Kelas/ Semester : IV (Empat) / II (Dua) 
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LEMBAR JAWAB  
Nama Kelompok : 

Anggota               

1. ...................................... 

2. ...................................... 

3. ...................................... 

4. ...................................... 

5. ...................................... 

 

No Jawaban 
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B. Tuliskan bukti berlangsungnya globalisasi di berbagai bidang berikut! 

No Bidang Bukti Berlangsungnya Globalisasi 

1 Teknologi  

 

 

 

2 Telekomunikasi  

 

 

 

3 Kebudayaan  

 

 

 

4 Pariwisata  

 

 

 

5 Periklanan  

 

 

 

 
~SELAMAT MENGERJAKAN, SEMOGA SUKSES~ 
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Lampiran 3 
KISI-KISI SOAL KUIS INDIVIDU I 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / II (Dua) 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi Pokok  : Globalisasi 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal 
Mudah Sedang Sulit 

4.1.Memberikan 
contoh sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya. 

1. Siswa dapat menyebutkan contoh 
perubahan yang terjadi pada era 
globalisasi di bidang teknologi. 

Essay 
 

C2 
 

1 
 

 √ 
 

 
 

2. Siswa dapat menyebutkan contoh 
perubahan yang terjadi pada era 
globalisasi di bidang budaya. 

Essay C2 2 
  

 
 

√ 
 

 

3. Siswa dapat menyebutkan 5 (lima) 
bidang yang menjadi bukti 
berlangsungnya globalisasi. 

Essay C1 3 
 

 √ 
 

 

4. Siswa dapat menyebutkan 4 
(empat) contoh kesenian 

Essay C1 4 
 

√ 
 

  



 
 

225 
  

 
 

tradisional di Indonesia. 
5. Siswa dapat memaparkan manfaat 

perkembangan komunikasi bagi 
masyarakat. 

Essay C2 5 
 

  √ 
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Lampiran 4 
SOAL KUIS INDIVIDU I 

 
1. Tulislah 2 (dua) contoh perubahan yang terjadi pada era globalisasi di 

bidang teknologi!  

Jawab: 2 (dua) contoh perubahan yang terjadi pada era globalisasi di 

bidang teknologi yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan 

komputerisasi. 

2. Tulislah 2 (dua) contoh perubahan yang terjadi pada era globalisasi di 

bidang Budaya! 

Jawab: 2 (dua) contoh perubahan yang terjadi pada era globalisasi di 

bidang Budaya yaitu perkembangan tentang makanan dan perkembangan 

tentang pakaian. 

3. Globalisasi ditandai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Sebutkan 5 (lima) bidang yang menjadi bukti berlangsungnya globalisasi! 

Jawab: 5 (lima) bidang yang menjadi bukti berlangsungnya globalisasi 

yaitu teknologi, telekomunikasi, kebudayaan, pariwisata, dan periklanan. 

4. Sebutkan 4 (empat) contoh kesenian tradisional di Indonesia! 

Jawab: 4 (empat) contoh kesenian tradisional di Indonesia yaitu musik 

sasando, angklung, wayang, tari jaipong. 

5. Apa manfaat perkembangan komunikasi bagi masyarakat? 

Jawab: manfaat perkembangan komunikasi bagi masyarakat salah satunya 

memudahkan berhubungan dengan orang yang jauh dengan kita. 
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Lampiran 5 
KISI-KISI SOAL KUIS INDIVIDU II 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / II (Dua) 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi Pokok  : Globalisasi 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban 
Mudah Sedang Sulit 

4.1. Memberikan 
contoh sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya. 

1. Siswa dapat menjelaskan arti kata 
globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 
 

C1 
 

1 
 

√ 
 

  a 
 

2. Siswa dapat menjelaskan kegiatan 
yang menggambarkan globalisasi 
di bidang teknologi komunikasi. 

Pilihan 
Ganda 

C1 2 
  

 
 

√ 
 

 c 
 

3. Siswa dapat menjelaskan 
perubahan yang tampak di bidang 
ekonomi pada era globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 3 
 

  √ 
 

b 
 

4. Siswa dapat menjelaskan 
perubahan lingkungan hidup 

Pilihan 
Ganda 

C2 4 
 

  
 

√ 
 

d 
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akibat era globalisasi. 
5. Siswa dapat menyebutkan bukti 

globalisasi di bidang teknologi. 
Pilihan 
Ganda 

C1 5 
 

 √ 
 

 a 
 

6. Siswa dapat menyebutkan bukti 
globalisasi di bidang informasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 6 
 

√ 
 

  c 
 

7. Siswa dapat meyebutkan manfaat 
globalisasi bagi masyarakat dunia. 

Pilihan 
Ganda 

C2 7 
 

  √ 
 

c 
 

8. Siswa dapat menyebutkan manfaat 
telepon genggam. 

Pilihan 
Ganda 

C1 8 
 

√ 
 

  a 
 

9. Siswa dapat menyebutkan salah 
satu ciri adanya globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 9  √ 
 

 b 
 

10. Siswa dapat menyebutkan 
perubahan bidang pariwisata di 
era globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 10 
 

  √ 
 

d 
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Lampiran 6 
 

 
 

 
MATA PELAJARAN PKn KELAS IV SD 

MATERI POKOK GLOBALISASI 
 

 
 
PETUNJUK: 

1. Kerjakan secara mandiri, waktu mengerjakan 10 menit! 
2. Setelah selesai serahkan lembar ini kepada guru! 

 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 
1. Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia globalisasi berasal dari kata .... 

a. global    c. universal  

b. dunia    d. menyeluruh 

Kunci jawaban: a 

2. Kegiatan yang menggambarkan globalisasi di bidang teknologi komunikasi 

adalah .... 

a. pekembangan kebebasan di berbagai negara 

b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

c. perkembangan fitur-fitur telepon genggam 

d. peningkatan perdagangan bebas 

Kunci jawaban: c 

3. Perubahan yang tampak di bidang ekonomi pada era globalisasi adalah 

peningkatan kegiatan perdagangan .... 

a. lokal    c. nasional  

b. antar negara   d. regional 

Kunci jawaban: b 

4. Perubahan cuaca ekstrem yang terjadi saat ini merupakan akibat globalisasi  

dalam hal .... 

a. politik    c. sosial 

b. keamanan dunia  d. lingkungan hidup 

Nama        :  ...............                       No Absen : ................. 

SOAL KUIS INDIVIDU II 
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Kunci jawaban: d 

5. Penemuan alat-alat kesehatan yang semakin canggih merupakan bukti 

globalisasi di bidang .... 

a. teknologi   c. pariwisata 

b. periklanan   d. telekomunikasi 

Kunci jawaban: a 

6. Pada era globalisasi peristiwa yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui. 

Kondisi ini menggambarkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh .... 

a. penghasilan   c. informasi 

b. komunikasi   d. kemajuan teknologi 

Kunci jawaban: c 

7. Globalisasi membawa manfaat bagi masyarakat dunia. Masyarakat dunia 

lebih mudah dalam melakukan .... 

a. konsumsi   c. interaksi 

b. distribusi   d. transportasi 

Kunci jawaban: c 

8. Salah satu manfaat telepon genggam bagi kehidupan masyarakat adalah .... 

a. memudahkan berkomunikasi 

b. mengikuti perkembangan zaman 

c. meningkatkan status sosial 

d. meningkatkan gaya hidup 

Kunci jawaban: a 

9. Negara-negara yang berjauhan serasa saling berdekatan. Masyarakat dunia 

akan menyatu seolah-olah batasan negara telah hilang. Kondisi tersebut 

merupakan ciri .... 

a. nasionalisasi   c. westernisasi 

b. globalisasi   d. demokrasi 

Kunci jawaban: b 
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10. Fasilitas wisata di Indonesia akan mendukung kegiatan pariwisata. Wisatawan 

asing harus diberi kemudahan pada saat melakukan perjalanan. Dengan 

demikian, pemerintah harus mengusahakan perbaikan sarana .... 

a. internet   c. komunikasi 

b. koordinasi   d. transportasi 

Kunci jawaban: d 

 

~Selamat Mengerjakan  ~ 
 

KUNCI JAWABAN 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

7. C 

8. A 

9. B 

10. D 
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Lampiran 7 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 
PERTEMUAN 1 

 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya, Jatilawang-Banyumas 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : IV (Empat)/ II (Dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Media 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber Belajar 

Globalisasi Kegiatan Awal 

1. Menyiapkan kondisi 

siswa, kelas, media 

pembelajaran. 

2.  Memberikan apersepsi 

berkaitan dengan 

materi. 

1. Menjelaskan 

pengertian 

globalisasi. 

2. Mengidentifikasi 

contoh globalisasi 

di lingkungan 

a. Gambar 

dan video 

tentang 

bukti 

adanya 

globalisasi 

b. Soal Kuis 

2 jp x 35 

menit  

Tes tertulis 

bentuk 

pilihan 

ganda atau 

tes formatif 

(pilihan 

ganda) 

a. Suparyanto, Yudi, 

dkk. 2013. SBI 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Kelas IV. Klaten: 

Intan Pariwara. 

b. Bestari, Prayoga dan 
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Kegiatan inti 

3.  Mengeksplorasi 

pengetahuan siswa 

melalui pemberian 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

globalisasi untuk 

dipecahkannya 

sendiri. 

4.  Melakukan diskusi 

kelompok untuk 

menjelaskan 

pengertian globalisasi 

dan mengidentifikasi 

contoh globalisasi di 

lingkungan sekitar. 

 

 

 

sekitar. 

 

Individu 

c. Soal tes 

formatif 

 

 

 

 

Sumiati, Ati. 2008. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk Kelas IV SD/ 

MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

c. Sarjan dan Nugroho,  

Agung. 2008. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk SD/ MI Kelas 

IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

d. Gambar, foto, dan 

video tentang bukti 

globalisasi. 
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Kegiatan Akhir 

5.  Menyimpulkan materi 

pembelajaran yang 

telah dipelajari 

bersama. 

6. Melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan 

mengerjakan soal kuis 

individual. 

7.  Tes formatif pada 

pertemuan terakhir 

materi pokok 

globalisasi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya 

Kelas / Semester : IV (Empat) / II (Dua) 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pokok Bahasan : Globalisasi 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 

Pelaksanaan  : Selasa, 2 April 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

II. Kompetensi Dasar 

4.4.  Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

  

III. Indikator 

4.1.4. Menyebutkan pengaruh positif dan negatif globalisasi di masyarakat. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui pengamatan gambar tentang bukti adanya globalisasi, siswa dapat 

menjelaskan pengertian globalisasi kepada guru dan teman sekelasnya 

dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab dan diskusi kelompok tentang dampak atau pengaruh 

globalisasi, siswa dapat menyebutkan pengaruh positif dan negatif 

globalisasi di masyarakat kepada guru dan teman sekelasnya dengan benar. 

 

V. Materi Pokok 

Dampak atau pengaruh globalisasi (terlampir) 
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VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran: 

Team Assisted Individualization (TAI) 

Metode Pembelajaran: 

a. Metode ceramah 

b. Metode tanya jawab 

c. Metode diskusi 

d. Metode pemberian tugas 

  
VII.  Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 2 (2 x 35 menit) 

a. Kegiatan awal (5 menit) 

1. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. (takwa) 

2. Guru mempresensi kehadiran siswa. (disiplin) 

3. Menyiapkan kondisi fisik antara lain: buku pelajaran, media 

pembelajaran, soal kuis dan soal postes. (persiapan) 

4. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan menyampaikan salam “Assalamu’alaikum wr.wb atau selamat 

pagi anak-anak, mata pelajaran kali ini apa anak-anak? (PKn)”. (ramah) 

5. Menginformasikan cakupan dan kegiatan belajar yang akan dilalui siswa 

“Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai dampak positif dan 

negatif globalisasi di lingkungan sekitar”. 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  

 “Setelah mengikuti pelajaran, anak-anak dapat menjelaskan pengertian 

globalisasi, menyebutkan contoh dampak positif dan negatif globalisasi 

di lingkungan sekitar”. 

7. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “Siapa yang sudah 

pernah naik pesawat terbang?”. 

8. Guru memberi motivasi kepada siswa, dengan pujian dan acungan 

jempol, ketika siswa menjawab benar pertanyaan guru. 
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b. Kegiatan inti (25 menit) 

1. Eksplorasi (5 menit) 

1) Guru menunjukkan media pembelajaran yang berupa gambar alat 

transportasi.   

2) Guru memancing siswa untuk memecahkan permasalahan yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari siswa dengan memberikan 

permasalahan yang berhubungan dengan globalisasi. 

“Bagaimana jika tempat tinggal kalian sulit mendapatkan informasi 

dan transportasi?”. 

3) Guru memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang 

diberikan siswa. 

2. Elaborasi (15 menit) 

1) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi 

pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru. 

2) Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk 

mendapatkan skor dasar atau skor awal. 

3) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok (tim) 

terdiri dari 4 sampai 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-

beda baik tingkat kemampuan (tinggi, sedang, dan rendah) atau 

jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

yang berbeda serta kesetaraan gender. 

4) Guru membagikan lembar diskusi siswa atau lembar kerja siswa 

(LKS) yang berkaitan dengan topik bersangkutan atau materi 

pelajaran. 

5) Setelah LKS dibagikan siswa diberikan kesempatan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS dengan 

waktu yang telah ditetapkan. Siswa dalam kelompok diharapkan 

bekerja dalam berpasangan, Siswa dalam kelompok diharapkan 

bekerja dalam berpasangan, tetapi tidak menutup kemungkinan 

mereka bekerja sama dengan anggota lain dalam tim dan jika 

mengalami hambatan guru dapat membantunya. 
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6) Semua siswa tidak boleh mengakhiri kegiatan belajar sampai 

mereka yakin bahwa seluruh anggota tim mereka dapat menjawab 

100% benar soal-soal tersebut. 

7) Pada saat siswa bekerja dalam tim, guru berkeliling di dalam kelas 

untuk memberikan ganjaran kepada kelompok yang bekerja 

dengan baik. 

3. Konfirmasi (5 menit) 

1) Setelah topik yang dibicarakan diperkirakan telah dipahami 

masing-masing kelompok, maka diadakan pengklarifikasian 

jawaban antar kelompok sehingga terjadi persamaan persepsi 

tentang konsep yang terkandung di dalam pokok bahasan yang 

bersangkutan. Dalam hal ini posisi guru tetap sebagai fasilitator. 

2) Setelah ditemukannya konsep yang terkandung dalam pokok 

bahasan yang dibicarakan, maka sisa waktu dimanfaatkan oleh 

guru untuk menegaskan kembali konsep tersebut. 

3) Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi 

yang belum dipahami. 

 

c. Kegiatan Akhir (40 menit) 

1. Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. (jujur) 

2. Guru menghitung skor perkembangan dan memberi penghargaan pada 

kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar dan 

memberi penghargaan siswa secara individual yang berasal dari skor 

dasar ke skor kuis berikutnya. 

3. Guru memberikan motivasi pada siswa. 

4. Guru mengarahkan siswa untuk membuat simpulan pembelajaran 

melalui rangkuman dari pelajaran. Rangkuman berisi inti dari materi 

yang baru dipelajari.  

5. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 
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VIII. Sumber dan Media Belajar 

Sumber belajar:  

a. Suparyanto, Yudi, dkk. 2013. SBI Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 

IV. Klaten: Intan Pariwara. 

b. Bestari, Prayoga dan Ati Sumiati. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk Kelas IV SD/ MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

c. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

SD/ MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

Media Belajar: 

Gambar alat transportasi (bukti adanya globalisasi) 

 

IX. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian : Penilaian Hasil (Pos Tes) 

2. Jenis Penilaian : Tes Tertulis 

3. Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 

4. Instrumen Penilaian :  

a. LKS atau Lembar Diskusi Siswa (terlampir) 

b. Kisi-kisi Soal Kuis (terlampir) 

c. Soal Kuis (terlampir) 

d. Kunci Jawaban (terlampir) 
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5. Kriteria Penilaian: 

Setiap jawaban benar mendapat skor 1 

   Nilai  Akhir =    x 100 

 

 

          Tinggarjaya, 2 April 2013 

 

 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

 

 

Eko Purnomo, S.Pd. 
NIP. 19700717 199303 1 005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran PKn 

 

 

Yuniwati, A. Ma. 
NIP. - 

Peneliti 

 

 

Umtikhah Nurul Hijriyah 
NIM. 1401409121 
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Lampiran 1 

MATERI POKOK 
 
 

Dampak globalisasi dapat dirasakan oleh masyarakat. Dampak globalisasi berupa 

dampak positif dan negatif. 

(1) Dampak Positif 

a. Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. 

Pada era globalisasi masyarakat melakukan kegiatan ekonomi tidak hanya 

untuk memenuhi kebutuhannya melainkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dunia. Produk yang dihasilkan diperjualbelikan di pasar dunia. 

Hal ini dilakukan untuk menguasai pasar dunia. Salah satu tanda yang 

menggambarkan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat adalah 

masuknya perusahaan asing. 

b. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja. 

Era globalisasi mendorong peningkatan kriteria pekerja di dunia tenaga 

kerja. Saat ini dunia kerja membutuhkan tenaga kerja dengan persyaratan 

kompleks. Tenaga kerja harus memiliki daya saing tinggi dan meningkatkan 

kualitas di segala bidang, meliputi pendidikan dan keterampilan. 

c. Meningkatnya iklim demokrasi dalam pemerintahan. 

Dampak globalisasi dalam pemerintahan adalah berkembangnya sistem 

demokrasi. Pemerintahan yang dijalankan semakin terbuka. Masyarakat 

dengan bebas menyampaikan segala aspirasinya.  

d. Masuknya pengaruh positif budaya barat. 

Budaya barat yang dapat kita contoh yaitu disiplin dan etos kerja yang 

tinggi. Bangsa barat memiliki keinginan untuk selalu maju. Mereka bekerja 

keras dan pantang menyerah dalam mengerjakan setiap pekerjaan. Selain 

itu, sikap disiplin mendorong mereka menjadi negara unggul. 

e. Mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. 

Sarana dan peralatan komunikasi semakin canggih sehingga memudahkan 

kita untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berjauhan. Teknologi 

informasi yang semakin canggih juga memudahkan kita memperoleh 
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informasi.  

(2) Dampak Negatif 

a. Toleransi masyarakat semakin pudar. 

Seiring masuknya globalisasi, masyarakat semakin mementingkan dirinya 

sendiri. Individualisme masyarakat berkembang pada segala bidang. 

Kemajuan iptek yang semakin canggih menyebabkan kurangnya interaksi 

sosial masyarakat secara langsung. 

b. Kesenjangan ekonomi dan sosial. 

Globalisasi meningkatkan persaingan antar kelompok masyarakat. 

Persaingan yang semakin ketat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan 

sosial yang mencolok. Masyarakat dengan modal yang besar akan 

menguasai ekonomi. Masyarakat yang tidak dapat bertahan dalam 

persaingan akan masuk dalam lingkaran kemiskinan. 

c. Rasa kebangsaan semakin berkurang. 

Globalisasi akan menghilangkan hambatan yang membatasi suatu negara. 

Sebaliknya, akan masuk pengaruh-pengaruh dari luar negeri ke dalam 

negeri. Keadaan ini akan mengurangi nasionalisme warga negara di 

Indonesia. Misalnya masyarakat menyukai produk impor daripada lokal. 

Akibatnya, masyarakat merasa tergantung terhadap produk impor. 

d. Identitas bangsa semakin luntur. 

Masyarakat saat ini cenderung lebih menyukai budaya asing seperti tarian, 

lagu, dan bahasa. Akibatnya, kebudayaan bangsa mulai tergeser dengan 

kehadiran budaya asing. 

e. Konsumerisme semakin meningkat. 

Globalisasi mendorong munculnya iklan berbagai produk asing di dalam 

negeri. Gencarnya suatu iklan mendorong masyarakat semakin konsumtif. 

Masyarakat berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan gaya hidup.  
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Lampiran 2 

LEMBAR DISKUSI SISWA 
 
 

 
 
 
 
PETUNJUK: 

1. Diskusikan dengan teman sekelompok untuk mendapatkan 
jawaban yang paling tepat! 

2. Waktu mengerjakan 10 menit! 
3. Tulislah jawaban pada lembar jawab yang telah disediakan! 

 

Tuliskan Dampak globalisasi berupa dampak positif dan negatif! 

No Dampak Positif Dampak Negatif 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
 
 
 

 
~Selamat Mengerjakan  ~ 

Materi Pokok  : Globalisasi 

Kelas/ Semester : IV (Empat) / II (Dua) 
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Lampiran 3 
KISI-KISI SOAL INDIVIDU I 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / II (Dua) 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi Pokok  : Globalisasi 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal 
Mudah Sedang Sulit 

4.1.Memberikan 
contoh sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya. 

1. Siswa dapat menyebutkan contoh  
pengaruh positif budaya barat. 

Essay 
 

C2 
 

1 
 

 √ 
 

 
 

2. Siswa dapat menyebutkan 1 (satu) 
contoh rasa kebangsaan yang 
semakin berkurang. 

Essay C2 2 
  

√ 
 
 

  

3. Siswa dapat menyebutkan contoh 
identitas bangsa yang semakin 
luntur. 

Essay C2 3 
 

 √ 
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Lampiran 4 

SOAL KUIS INDIVIDU I 

 

 

1. Sebutkan 1 (satu) contoh pengaruh positif budaya barat? 

Jawab: budaya  barat yang dapat dicontoh adalah disiplin dan etos kerja 

yang tinggi. 

2. Sebutkan 1 (satu) contoh rasa kebangsaan yang semakin berkurang! 

Jawab: masyarakat lebih menyukai produk impor daripada lokal. 

3. Sebutkan contoh identitas bangsa yang semakin luntur! 

Jawab: masyarakat Indonesia lebih menyukai tarian, lagu, dan bahasa 

asing.
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Lampiran 5 
KISI-KISI SOAL KUIS INDIVIDU II 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / II (Dua) 

Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi Pokok  : Globalisasi 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban 
Mudah Sedang Sulit 

4.1. Memberikan 
contoh sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya. 

1. Siswa dapat menyebutkan Sikap 
yang tidak boleh dicontoh pada 
era globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 
 

C1 
 

1 
 

√ 
 

  a 
 

2. Siswa dapat menjelaskan tanda 
pudarnya identitas bangsa. 

Pilihan 
Ganda 

C1 2 
  

 
 

√ 
 

 b 
 

3. Siswa dapat memberikan contoh 
salah satu wujud kerukunan. 

Pilihan 
Ganda 

C2 3 
 

√ 
 

  d 
 

4. Siswa dapat menjelaskan sikap 
seletif di era globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 4 
 

 √ 
 
 

 
 

a 
 

5. Siswa dapat menjelaskan bahwa Pilihan C2 5  √  c 
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pada era globalisasi identitas 
bangsa berupa budaya tradisional 
semakin pudar. 

Ganda    

6. Siswa dapat menjelaskan cara 
untuk meningkatkan rasa 
kebangsaan pada era globalisasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 6 
 

  √ 
 

d 
 

7. Siswa dapat meyebutkan pengaruh 
negatif globalisasi bagi bangsa 
Indonesia. 

Pilihan 
Ganda 

C2 7 
 

√ 
 

  c 
 

8. Siswa dapat menyebutkan dampak 
positif dari pemerintahan yang 
jujur dan bersih. 

Pilihan 
Ganda 

C2 8 
 

 √ 
 

 b 
 

9. Siswa dapat menjelaskan ciri 
pemerintah yang demokratis. 

Pilihan 
Ganda 

C2 9  √ 
 

 d 
 

10. Siswa dapat menjelaskan alasan 
Indonesia meniru kemajuan dalam 
bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi dari bangsa yang lebih 
maju. 

Pilihan 
Ganda 

C2 10 
 

  √ 
 

b 
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Lampiran 6 
 

 
 

 
MATA PELAJARAN PKn KELAS IV SD 

MATERI POKOK GLOBALISASI 
 

 
 
PETUNJUK: 

1. Kerjakan secara mandiri, waktu mengerjakan 10 menit! 
2. Setelah selesai serahkan lembar ini kepada guru! 

 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Sikap yang tidak boleh dicontoh pada era globalisasi adalah .... 

a. konsumtif   c. kerja keras 

b. disiplin   d. rajin 

Kunci jawaban: a 

2. Kaum muda Indonesia lebih menyukai tarian dari negara lain daripada tarian 

tradisional. Keadaan tersebut merupakan tanda pudarnya .... 

a. persatuan dan kesatuan c. ideologi bangsa 

b. identitas bangsa   d. nasionalisme 

Kunci jawaban: b 

3. Acara kerja bakti di kampung merupakan salah satu wujud .... 

a. konsumerisme   c. nasionalisme 

b. individualisme   d. kerukunan  

Kunci jawaban: d 

4. Kemudahan memperoleh informasi dan berita pada era globalisasi membawa 

dampak positif serta negatif. Oleh karena itu, kita harus bersikap lebih .... 

a. selektif    c. tidak peduli 

b. menolak   d. menerima keseluruhan 

Kunci jawaban: a 

 

Nama        :  ...............                       No Absen : ................. 

SOAL KUIS INDIVIDU II 
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5. Pada era globalisasi identitas bangsa berupa budaya tradisional semakin 

pudar. Masyarakat lebih menyukai budaya .... 

a. kuno    c. modern 

b. lokal    d. negara sendiri 

Kunci jawaban: c 

6. Untuk meningkatkan rasa kebangsaan pada era globalisasi dapat dilakukan 

dengan cara .... 

a. mengadakan perjalanan wisata ke luar negeri 

b. menyukai produk impor daripada buatan dalam negeri 

c. menolak kerja sama dengan negara-negara asing di dunia 

d. mencintai dan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri 

Kunci jawaban: d 

7. Yang bukan pengaruh positif globalisasi bagi bangsa Indonesia yaitu .... 

a. meningkatkan nasionalisme 

b. memperkuat identitas bangsa 

c. menurunkan produktivitas tenaga kerja 

d. meningkatkan kegiatan ekonomi 

Kunci jawaban: c 

8. Pemerintahan yang jujur dan bersih akan memperoleh tanggapan positif dari 

masyarakat. Tanggapan positif dapat berupa peningkatan rasa .... 

a. kedisiplinan   c. kekeluargaan 

b. nasionalisme   d. keingintahuan 

Kunci jawaban: b 

9. Globalisasi menimbulkan dampak positif dalam pemerintahan, yaitu tercipta 

pemerintahan yang demokratis. Ciri pemerintah yang demokratis adalah .... 

a. selalu mengutamakan kepentingan negara 

b. membatasi aspirasi rakyat 

c. dominasi pemerintah dalam pemerintahan 

d. masyarakat bebas menyampaikan pendapat 

Kunci jawaban: d 
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10. Indonesia meniru kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

dari bangsa yang lebih maju. Sikap ini bertujuan untuk .... 

a. mengurangi nasionalisme bangsa 

b. mememajukan bangsa 

c. meningkatkan gaya hidup 

d. mengurangi sikap individualis 

Kunci jawaban: b 

 
~Selamat Mengerjakan  ~ 

 
KUNCI JAWABAN 
1. A 

2. B 

3. D 

4. A 

5. C 

6. D 

7. C 

8. B 

9. D 

10. B 

 
 
 
 
 
 



 
 

251 
  

 
 

Lampiran 7 
PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 2 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Tinggarjaya, Jatilawang-Banyumas 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester : IV (Empat)/ II (Dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 4.1. Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Media 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

penilaian 
Sumber Belajar 

Globalisasi Kegiatan Awal 

1. Menyiapkan kondisi 

siswa, kelas, media 

pembelajaran. 

2.  Memberikan apersepsi 

berkaitan dengan 

materi. 

 

1. Menyebutkan 

pengaruh positif 

dan negatif 

globalisasi di 

masyarakat. 

 

a. Gambar 

tentang 

bukti 

adanya 

globalisasi 

b. Soal Kuis 

Individu 

c. Soal tes 

2 jp x 35 

menit  

Tes tertulis 

bentuk 

pilihan 

ganda atau 

tes formatif 

(pilihan 

ganda) 

 

a. Suparyanto, Yudi, 

dkk. 2013. SBI 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Kelas IV. Klaten: 

Intan Pariwara. 

b. Bestari, Prayoga dan 

Sumiati, Ati. 2008. 
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Kegiatan inti 

3.  Melakukan diskusi 

kelompok untuk 

menyebutkan 

pengaruh positif dan 

negatif globalisasi di 

masyarakat. 

 

Kegiatan Akhir 

4.  Menyimpulkan materi 

pembelajaran yang 

telah dipelajari 

bersama. 

5.  Melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan 

mengerjakan soal kuis 

individual. 

6.  Tes formatif pada 

pertemuan terakhir 

formatif 

 

 

 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk Kelas IV SD/ 

MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

c. Sarjan dan Nugroho,  

Agung. 2008. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk SD/ MI Kelas 

IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

d. Gambar dan foto 

tentang bukti 

globalisasi. 
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materi pokok 

globalisasi. 
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Lampiran 27 

DAFTAR PEMBAGIAN TIM SISWA KELAS EKSPERIMEN 

SD NEGERI 2 TINGGARJAYA 

 

TIM A TIM D 

1. Gilang Saemanah 

2. Rifki Wijaya 

3. Dita Safitri 

4. Chery Tria Finalis 

5. Zidni Rohman Angga Saputra 

1. Raafi Kenmas Kusuma Musroil 

2. Wiwit Safitri 

3. Wulan Windadinanti 

4. Maulidiya Nurcahyawati 

5. Ali Farhan Abdulah 

TIM B TIM E 

1. Shela Nugrahaeni 

2. Naicha Dwi Indah Nur Afifah 

3. Arif Rahman Hakim 

4. Alek Ridho  

5. Laelatul Hikmah 

1. Angga Pradana Putra 

2. Anggit Apriani 

3. Dinda Sefriani 

4. Wahyu Eka Prasetyo 

5. Muchtia Burhana  

TIM C TIM F 

1. Triana Widiastuti 

2. Arimbi Rose Sukmawati 

3. Tabah Setiawan 

4. Hasyim Ashari 

5. Putri Purnamasari 

1. Bagas Setiawan 

2. Sarifah Dwi Nurkhasanah 

3. Fitri Maulida 

4. Olan Gustriono 

5. Sekarlathi Sujudningati 

 

*Untuk anggota tim nomor 1 adalah ketua tim. 
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Lampiran 28 

 

PENSKORAN TIM ASSISTED INDIVIDUALIZATION  
KELAS EKSPERIMEN 

 
PERTEMUAN 1 

 
NAMA 

TIM NAMA SISWA KUIS 
AWAL 

KUIS 
AKHIR 

POIN 
TIM KETERANGAN 

A Gilang Saemanah 20 60 30 

Tim Super 

Rifki Wijaya 5 50 20 
Dita Safitri 5 60 20 
Chery Tria Finalis 5 70 20 
Zidni Rohman Angga Saputra 5 80 30 

Rata-rata skor kemajuan 30 

B Shela Nugrahaeni 5 70 30 

Tim Hebat 2 

Naicha Dwi Indah Nur Afifah 5 90 20 
Arif Rahman Hakim 5 70 20 
Alek Ridho Fadila 5 70 20 
Laelatul Hikmah 5 70 20

Rata-rata skor kemajuan 22 

C Triana Widiastuti 5 80 30 

Tim Hebat 3 
 

Arimbi Rose Sukmawati 5 80 20 
Tabah Setiawan 10 70 20 
Hasyim Ashari 5 90 20 
Putri Purnamasari 5 50 20

Rata-rata skor kemajuan 22 

D Raafi Kenmas Kusuma Musroil 40 70 30 

Tim Hebat 1 
 

Wiwit Safitri 5 50 10 
Wulan Windadinanti 5 70 20 
Maulidiya Nurcahyawati 5 80 30 
Ali Farhan Abdulah 5 70 20 

Rata-rata skor kemajuan 22 

E Angga Pradana Putra 5 80 30 

Tim Hebat 4 
 

Anggit Apriani 5 60 20 
Dinda Sefriani 5 70 20 
Wahyu Eka Prasetyo 5 70 20 
Muchtia Burhana 5 80 20 

Rata-rata skor kemajuan 22 

F Bagas setiawan 5 90 30 

Tim Baik 

Sarifah Dwi Nurkhasanah 5 50 10 
Fitri Maulida 5 50 10 
Olan Gustriono - - - 
Sekarlathi Sujudningati 5 70 20 

Rata-rata skor kemajuan 17,5 
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PERTEMUAN 2 
 

NAMA 
TIM NAMA SISWA KUIS 

AWAL 
KUIS 

AKHIR 
POIN 
TIM KETERANGAN 

A Gilang Saemanah 20 90 30 

Tim Super 

Rifki Wijaya 5 90 30 
Dita Safitri 5 50 20 
Chery Tria Finalis 5 50 20 
Zidni Rohman Angga Saputra 5 70 30 

Rata-rata skor kemajuan 26 

B Shela Nugrahaeni 5 80 30 

Tim Baik 1 

Naicha Dwi Indah Nur Afifah 5 60 10 
Arif Rahman Hakim 5 90 30 
Alek Ridho Fadila 5 60 10 
Laelatul Hikmah 5 70 20 

Rata-rata skor kemajuan 20 

C Triana Widiastuti 5 90 30 

Tim Hebat 2 

Arimbi Rose Sukmawati 5 80 30 
Tabah Setiawan 10 50 20 
Hasyim Ashari 5 50 20 
Putri Purnamasari 5 40 10

Rata-rata skor kemajuan 22 

D Raafi Kenmas Kusuma Musroil 40 90 30 

Tim Baik 3 

Wiwit Safitri 5 50 10 
Wulan Windadinanti 5 70 10 
Maulidiya Nurcahyawati 5 80 10 
Ali Farhan Abdulah 5 70 10

Rata-rata skor kemajuan 15

E Angga Pradana Putra 5 80 30 

Tim Hebat 1 

Anggit Apriani 5 60 20 
Dinda Sefriani 5 60 20 
Wahyu Eka Prasetyo 10 70 20 
Muchtia Burhana 5 70 30 

Rata-rata skor kemajuan 24 

F Bagas setiawan 5 90 30 

Tim Baik 2 

Sarifah Dwi Nurkhasanah 5 60 10 
Fitri Maulida 5 50 10 
Olan Gustriono 5 60 20 
Sekarlathi Sujudningati - - - 

Rata-rata skor kemajuan 17,5 
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Lampiran 29 

PIAGAM PENGHARGAAN 
 

SELAMAT KEPADA TIM 

Sebagai 

TIM SUPER 

 
 

Bersatu adalah Kunci Keberhasilan! 
 

Nama Anggota 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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PIAGAM PENGHARGAAN 
 

SELAMAT KEPADA TIM  

Sebagai 

TIM HEBAT 

 
 

Bersatu adalah Kunci Keberhasilan! 
 

Nama Anggota 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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PIAGAM PENGHARGAAN 
 

SELAMAT KEPADA TIM 

Sebagai 

TIM BAIK 
 

 
 
 
 

 

Bersatu adalah Kunci Keberhasilan! 
 

Nama Anggota 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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Lampiran 30 

 

INSTRUMEN PENGAMATAN 
PELAKSANAAN MODEL KOOPERATIF TIPE TAI 

 DALAM PEMBELAJARAN 
 

 
Petunjuk 
           Amatilah proses pembelajaran PKn dengan menggunakan model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI). Kemudian berilah tanda cek 

(�) pada kolom Ya, jika langkah-langkah model TAI benar-benar dilaksanakan. 

Berilah tanda cek (�) pada kolom Tidak, jika langkah-langkah model TAI tidak 

dilaksanakan.  

 

No Kegiatan Guru Ya Tidak
1. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi pembelajaran secara individual. √  

2. Guru memberikan kuis secara individual kepada 
siswa untuk mendapatkan skor dasar atau skor awal. √  

3. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompo
(tim) terdiri dari 4 sampai 5 siswa dengan kemampuan
berbeda-beda. 

√ 
 

4. Guru membagikan lembar diskusi siswa. √  
5. Guru membimbing siswa dalam menjawab 

pertanyaan. √  

6. Guru mengadakan pengklarifikasian jawaban antar 
kelompok sehingga terjadi persamaan persepsi. √  

7. Guru memberikan kuis akhir kepada siswa secara 
individual. √  

8. Guru membahas kuis akhir dan menghitung skor 
akhir. √  

9. Guru memberikan penghargaan untuk kelompok dan 
individual. √  

10. Guru memberikan motivasi pada siswa. √  
11. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 

pelajaran. √  
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No Kegiatan Siswa Ya Tidak
1. Siswa mempelajari materi pembelajaran secara 

individual. √  

2. Siswa menjawab kuis awal yang diberikan guru 
secara lisan. √  

3. Siswa berkelompok mengerjakan soal diskusi. √  
4. Siswa mempresentasikan hasil diskusi melalui 

perwakilan kelompok. √  

5. Siswa mengerjakan kuis akhir secara mandiri. √  
 
        

Tinggarjaya, 26 Maret 2013 
Pengamat 

 
 
 

Yuniwati, A.Ma. 
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INSTRUMEN PENGAMATAN 
PELAKSANAAN MODEL KOOPERATIF TIPE TAI 

 DALAM PEMBELAJARAN 
 

 
Petunjuk 
           Amatilah proses pembelajaran PKn dengan menggunakan model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI). Kemudian berilah tanda cek 

(�) pada kolom Ya, jika langkah-langkah model TAI benar-benar dilaksanakan. 

Berilah tanda cek (�) pada kolom Tidak, jika langkah-langkah model TAI tidak 

dilaksanakan.  

 

No Kegiatan Guru Ya Tidak 
1. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi pembelajaran secara individual. √  

2. Guru memberikan kuis secara individual kepada 
siswa untuk mendapatkan skor dasar atau skor awal. √  

3. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompo
(tim) terdiri dari 4 sampai 5 siswa dengan kemampuan
berbeda-beda. 

√ 
 

4. Guru membagikan lembar diskusi siswa. √  
5. Guru membimbing siswa dalam menjawab 

pertanyaan. √  

6. Guru mengadakan pengklarifikasian jawaban antar 
kelompok sehingga terjadi persamaan persepsi. √  

7. Guru memberikan kuis akhir kepada siswa secara 
individual. √  

8. Guru membahas kuis akhir dan menghitung skor 
akhir. √  

9. Guru memberikan penghargaan untuk kelompok dan 
individual. √  

10 Guru memberikan motivasi pada siswa. √  
11. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 

pelajaran. √  
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No Kegiatan Siswa Ya Tidak 
1. Siswa mempelajari materi pembelajaran secara 

individual. √  

2. Siswa menjawab kuis awal yang diberikan guru 
secara lisan. √  

3. Siswa berkelompok mengerjakan soal diskusi. √  
4. Siswa mempresentasikan hasil diskusi melalui 

perwakilan kelompok. √  

5. Siswa mengerjakan kuis akhir secara mandiri. √  
 
 

Tinggarjaya, 2 April 2013 
Pengamat 

  
 
 

Yuniwati, A.Ma. 
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Lampiran 31 

Kisi-kisi Soal Postes Mata Pelajaran PKn  

  

Satuan Pendidikan : SD          Kelas/ Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) 

Mata Pelajaran    : PKn         Materi Pokok   : Globalisasi 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
4.1. Memberikan 
contoh sederhana 
pengaruh globalisasi 
di lingkungannya. 

1. Siswa dapat menjelaskan asal 
kata atau arti globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 1 
 

 
 

√ 
 

 

2. Disajikan 4 pernyataan, siswa 
dapat mengidentifikasi sikap 
terhadap pengaruh globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 2 
 

 √ 
 

 

3.  Siswa dapat menyebutkan salah 
satu ciri globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 6 
 

√ 
 

  

4.  Siswa dapat menjelaskan 
perubahan budaya akibat 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 3 
 

 
 
 

√ 
 

  

5. Disajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan bukti globalisasi 
di bidang komunikasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 4 
 

√  
 

 

6. Disajikan gambar makanan, 
siswa dapat menjelaskan 
kedudukan makanan dalam 

Pilihan Ganda 
 

C1 7 
 

  
 

√  
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negeri akibat globalisasi. 
7. Siswa dapat  menyebutkan 

salah satu globalisasi di bidang 
budaya. 

Pilihan Ganda 
 

C1 8   √ 

8. Siswa dapat menjelaskan bahwa 
kebudayaan harus sesuai 
dengan Pancasila. 

Pilihan Ganda 
 

C1 5 
 

  
 

√ 
 

9. Siswa dapat menyebutkan 
perilaku positif terhadap 
pengaruh globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 9 
 

 √ 
 
 

 

10. Siswa dapat menjelaskan bukti 
adanya globalisasi di bidang 
transportasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 10 
 

  √ 
 
 

11. Siswa dapat menjelaskan 
pengaruh globalisasi di bidang 
pertahanan dan keamanan. 

Pilihan Ganda 
 

C2 11 
 

 
 

 √ 
 

12.  Disajikan gambar bentuk 
program pengenalan objek 
wisata, siswa dapat menjelaskan 
salah satu promosi wisata di 
Indonesia. 

Pilihan Ganda 
 

C2 12 
 

√ 
 
 

 
 

 

13.  Siswa dapat menyebutkan sikap 
positif yang mencerminkan 
berbudaya Indonesia. 

Pilihan Ganda 
 

C1 13 
 

 
 

√ 
 
 

 

14.  Siswa dapat menyebutkan 
globalisasi di bidang ekonomi.

Pilihan Ganda C1 14  √  

15.  Siswa dapat menjelaskan 
pengaruh globalisasi di bidang 

Pilihan Ganda 
 

C1 15 
 

√   
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pemerintahan. 
16.  Siswa dapat menjelaskan 

dampak gencarnya iklan 
perusahaan asing di dalam 
negeri. 

Pilihan Ganda 
 

C1 16 
 

 √ 
 

 

17.  Siswa dapat menyebutkan 
contoh pengaruh negatif 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C1 17 
 

 √ 
 

 

18.  Siswa dapat menyebutkan 
contoh pengaruh positif 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 18  
 

  √ 
 

19. Disajikan 4 sikap, siswa dapat 
menjelaskan sikap masyarakat 
Indonesia sebelum berkembang 
globalisasi. 

Pilihan Ganda 
 

C2 19 
 

√   

20. Disajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan upaya untuk 
menjaga rasa nasionalisme. 

Pilihan Ganda 
 

C2 20 
 

 √ 
 

 

Jumlah Soal 20 5 10 5 
100% 25% 50% 25% 
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Lampiran 32 

SOAL POSTES 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Materi Pokok : Globalisasi  

Kelas/ Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua)  

Waktu   : 25 menit 

 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia globalisasi berasal dari kata .... 

a. global     c. globe  

b. bola     d. globali 

Kunci jawaban: a 

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

A. Mengenakan pakaian mini dan ketat 

B. Menonjolkan sikap egoisme 

C. Menggunakan produk dalam negeri 

D. Mempelajari lagu-lagu asing 

Dari pernyataan di atas yang merupakan sikap positif akibat pengaruh 

globalisasi ditunjukkan oleh huruf .... 

a. A     c. C 

b. B     d. D 

Kunci jawaban: c 

3. Pada era globalisasi beberapa budaya Indonesia telah mengalami 

percampuran. Beberapa budaya asli telah bercampur dengan budaya .... 

a. tetangga     c. asing    

b. daerah     d. local 

Kunci jawaban: c 

 

Nama :       No. Absen:  
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4. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

Gambar tersebut merupakan salah satu bukti 

globalisasi di bidang .... 

a. transportasi              

b. komunikasi   

c. pariwisata 

d. periklanan 

Kunci jawaban: b 

5. Kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila harus kita .... 

a. tetapkan    c. tolak 

b. seleksi     d. terima 

Kunci jawaban: c 

6. Salah satu sikap positif yang menunjukkan ciri pengaruh globalisasi adalah 

.... 

a. menerima semua budaya dari luar negeri 

b. membiarkan semua budaya asing masuk 

c. tetap menolak semua pengaruh budaya asing 

d. menerima semua budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa 

Kunci jawaban: d 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat gambar 

makanan di samping adalah .... 

a. meningkatkan budaya memasak 

b. menggeser kedudukan makanan tradisional 

c. menciptakan lapangan pekerjaan 

d. menimbulkan sikap gotong royong masyarakat 

Kunci jawaban: b 
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8. Alat musik gamelan terkenal di Australia. Alat musik tersebut dipelajari oleh 

pelajar setempat. Dikenalnya alat musik gamelan di negara lain merupakan 

bukti globalisasi di bidang .... 

a. kebudayaan     c. pariwisata 

b. periklanan     d. teknologi 

Kunci jawaban: a 

9. Akibat globalisasi perilaku masyarakat berubah dari tradisional menjadi .... 

a. klasik      c. mewah 

b. modern     d. sederhana 

Kunci jawaban: b 

10. Globalisasi di bidang transportasi ditandai dengan .... 

a. kebebasan dalam menjual alat transportasi  

b. perubahan alat transportasi dari tenaga hewan menjadi tenaga mesin 

c. banyak yang menggunakan sepeda motor 

d. harga kendaraan bermotor yang semakin mahal 

Kunci jawaban: b 

11. Seluruh negara melakukan  kerja sama untuk mewujudkan perdamaian dunia. 

Pernyataan ini menjelaskan bahwa globalisasi akan mempengaruhi bidang .... 

a. hankam     c. politik 

b. teknologi     d. sosial 

Kunci jawaban: a 

12. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di samping merupakan bentuk program 

pengenalan objek wisata sebagai salah satu .... 

a. pameran wisata             c. promosi wisata 

b. kunjungan wisata          d. informasi wisata 

Kunci jawaban: c 

13. Sikap terpuji yang mencerminkan seorang pelajar yang berbudaya Indonesia 

adalah .... 

a. berpakaian mini seperti artis   c. belajar lagu-lagu asing 

b. tawuran saat pulang sekolah   d. belajar kesenian daerah 
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Kunci jawaban: d 

14. Pada era globalisasi kegiatan ekonomi tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekonomi juga bertujuan untuk memenuhi 

.... 

a. pasar lokal    c. pasar asing 

b. pasar dunia    d. pasar daerah 

Kunci jawaban: b 

15. Pada bidang politik pemerintahan, globalisasi mempengaruhi perkembangan 

suatu sistem pemerintahan, yaitu .... 

a. kolonial    c. reformasi 

b. terpimpin    d. demokrasi 

Kunci jawaban: d 

16. Iklan yang gencar dilakukan oleh suatu perusahaan dapat menimbulkan .... 

a. pola hidup konsumtif   c. pola hidup cermat 

b.  pola hidup hemat   d. pola hidup kekeluargaan  

Kunci jawaban: a 

17. Bermain play station tidak kenal waktu adalah pengaruh ... globalisasi. 

a. positif     c. langsung 

b. negatif     d. tidak langsung 

Kunci jawaban: b 

18. Salah satu pengaruh positif dari globalisasi adalah .... 

a. meningkatkan kesejahteraan  c. pergeseran budaya 

b. meningkatkan kejahatan  d. dominasi kelompok kuat 

Kunci jawaban: a 

19. Perhatikan sikap di bawah ini! 

1) Gotong royong 

2) Konsumtif   

3) Toleransi 

4) Egois 

Sikap bangsa Indonesia sebelum muncul globalisasi ditunjukkan oleh nomor 

.... 

a. 1 dan 2     c. 1 dan 4 

b. 1 dan 3     d. 2 dan 3 
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Kunci jawaban: b 

20.  

 

 

 

Pernyataan di atas merupakan salah satu wujud .... 

a. konsumerisme    c. nasionalisme 

b. individualisme    d. patriotism 

Kunci jawaban: c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% Indonesia  

~Selamat Mengerjakan       ~
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Lampiran 33 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 
Daftar Nilai Postes Kelas Kontrol 

   
No  Nama Siswa Postes 
1 Anisa Wulandari 95 
2 Aulia Rahmadani 70 
3 Endang Setia N. 80 
4 Gayuh Ragil P. 60 
5 Lia Dwi Safitri 60 
6 Putri Dwi Lestari 90 
7 Pandu Suwito 80 
8 Qoshas Sembodo 90 
9 Ragil Rizkiana 45 
10 Rahman Maulana 75 
11 Safira Priti Angela 80 
12 Satria Purwanto 85 
13 Siti Atikoh 75 
14 Suci Fitriana 70 
15 Alya Andeska 95 
16 Andi Warsono 75 
17 Asih Purwaningtias 60 
18 Deana Mulaningsih 100 
19 Devi Mei Schandra 65 
20 Dini Widi Astuti 75 
21 Febri Dwi Astuti 85 
22 Ponty Ima Lasifa 75 
23 Putri Prasasti 80 
24 Ratna Pambayun 75 
25 Rifai Zaki P. 90 
26 Sigit Prayogi 50 
27 Tania Dastin 90 
28 Teguh Prianto 60 

Jumlah Nilai 2130 
Nilai Rata-rata 76,07 
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Lampiran 34 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

 
Daftar Nilai Postes Kelas Eksperimen 

   
No  Nama Siswa Postes 
1 Triana Widiastuti 100 
2 Wahyu Eka Prasetyo 55 
3 Wiwit Safitri 50 
4 Wulan Windadinanti 80 
5 Zidni Rohman A.S. 80 
6 Alek Ridho Fadila 90 
7 Angga Pradana Putra 85 
8 Arif Rahman Hakim 90 
9 Bagas Setiawan 90 
10 Chery Tria Finalis 75 
11 Dinda Sefriani 80 
12 Fitri Maulida 85 
13 Gilang Saemanah 100 
14 Hasyim Ashari  80 
15 Laelatul hikmah 85 
16 Maulidiya Nurcahya 95 
17 Muchtia Burhana 95 
18 Putri Purnamasari 85 
19 Sarifah Dwi Nur K. 75 
20 Shela Nugraheni 100 
21 Tabah Setiawan 60 
22 Dita Safitri 75 
23 Rifki Wijaya 80 
24 Naicha Dwi Indah N. 95 
25 Ali Farhan Abdulah 80 
26 Arimbi Rose Sukma 95 
27 Anggit Apriani 75 
28 Raafi Kenmas K. M. 100 

Jumlah Nilai 2335 
Nilai Rata-rata 83,39 
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Lampiran 35 

Hasil Uji Homogenitas dan Uji t 

 

 
Test of Homogeneity of Variance 

  
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Based on Mean ,147 1 54 ,703 

Based on Median ,152 1 54 ,698 
Based on Median 
and with adjusted df 

,152 1 54,000 ,698 

Based on trimmed 
mean 

,178 1 54 ,675 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

Kelas N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Nilai Eksperimen 28 83,39 13,056 2,467 

Kontrol 28 76,07 13,835 2,615 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
Nilai Equal 

variances 
assumed 

,147 ,703 2,037 54 ,047 7,321 3,595 ,114 14,529

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2,037 53,820 ,047 7,321 3,595 ,113 14,530



 
 

275 
 

 
 

Lampiran 36 

TABEL KRECJIE 

PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI TERTENTU DENGAN 

TARAF KESALAHAN 5% 

 

N S N S N S 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 
80 
86 
92 
97 
103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 

220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

  1.000 
  1.100 

140 
144 
148 
152 
155 
159 
162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 
260 
265 
269 
274 
278 
285 

 1.200 
 1.300 
 1.400 
 1.500 
 1.600 
 1.700 
 1.800 
 1.900 
 2.000 
 2.200 
 2.400 
 2.600 
 2.800 
 3.000 
 3.500 
 4.000 
 4.500 
 5.000 
 6.000 
 7.000 
 8.000 
 9.000 

  10.000 
  20.000 
  30.000 
  40.000 
  50.000 
  60.000 
  75.000 
100.000 

291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 
338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 

 

 

 

 

 



 
 

276 
 

 
 

Lampiran 37 
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Lampiran 38 

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

  
SURAT KETERANGAN 

                                             Nomor: 841.1/ 38/ 2013 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : EKO PURNOMO, S.Pd. 

NIP  : 19700717 199303 1 005 

Jabatan : Kepala Sekolah 

Satuan Kerja : SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

Menerangkan bahwa 

Nama  : UMTIKHAH NURUL HIJRIYAH 

NIM  : 1401409121 

Jurusan/ Prodi : PGSD/ S1 Universitas Negeri Semarang 

 

Telah melaksanakan uji coba soal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 di kelas 

IVA. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

Tinggarjaya, 12 April 2013 
Kepala Sekolah 

 

 

EKO PURNOMO, S.Pd. 
NIP. 19700717 199303 1 005 

 



 
 

278 
 

 
 

Lampiran 39 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN JATILAWANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TINGGARJAYA 

Alamat: Jalan Raya Tinggarjaya-Jatilawang 53174 (0281) 7623609 Fax (0181) 6848627 

  
SURAT KETERANGAN 

                                              Nomor: 841.1/ 38/ 2013 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : EKO PURNOMO, S.Pd. 

NIP  : 19700717 199303 1 005 

Jabatan : Kepala Sekolah 

Satuan Kerja : SD Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas 

Menerangkan bahwa 

Nama  : UMTIKHAH NURUL HIJRIYAH 

NIM  : 1401409121 

Jurusan/ Prodi : PGSD/ S1 Universitas Negeri Semarang 

 

Telah melaksanakan penelitian tanggal 25 Maret sampai 9 April 2013 di kelas 

IVB dan IVC. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

Tinggarjaya, 12 April 2013 
Kepala Sekolah 

 

 

EKO PURNOMO, S.Pd. 
NIP. 19700717 199303 1 005 
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Lampiran 40 

Foto Penelitian 

 

 

 

 

SD Negeri 2 Tinggarjaya, Banyumas 

 

 

 

 

Pelaksanaan Uji Coba Soal 
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Pembelajaran di Kelas Eksperimen 
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Pembelajaran di Kelas Kontrol 
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