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ABSTRAK 

Pratiwi, Eka. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Pkn Materi Globalisasi melalui 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievment Division 
pada Siswa Kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap. 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Utoyo, pembimbing II: 
Moh. Fathurrahman, S.Pd., M.Sn. 

Kata Kunci: Globalisasi, Pembelajaran PKn, Student Team Achievment Division 
(STAD). 

 
Hasil belajar PKn pada siswa kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 

Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 2011/2012 pada materi globalisasi masih 
rendah atau di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Pembelajaran yang 
berlangsung di kelas lebih didominasi dengan pembelajaran yang berpusat pada 
guru. Hal ini menyebabkan siswa tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran, 
sehingga hasil belajar yang diperoleh kurang memuaskan. Tujuan Penelitian ini 
yaitu untuk meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil 
belajar siswa kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap pada materi 
globalisasi dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan melalui empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 
Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 2012/2013, dengan jumlah 15 siswa yang 
terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu teknik tes dan non tes. Analisis data dilakukan dengan 
analisis data kualitatif dan kuantitatif. Indikator keberhasilan penelitian ini 
meliputi persentase aktivitas belajar siswa sekurang-kurangnya 75%, rata-rata 
nilai kelas ≥ 75 dengan persentase tuntas belajar klasikal sekurang-kurangnya 
75%, dan nilai performansi guru minimal 71 (B). 

Berdasarkan pelaksanaan siklus I nilai performansi guru sebesar 83,08 
(AB). Pada siklus II, nilai performansi guru meningkat menjadi 89,17 (A). 
Aktivitas belajar siswa mencapai 65,12% dan pada siklus II meningkat menjadi 
79,87%. Pada siklus I, rata-rata nilai hasil belajar siswa mencapai 70,67 dengan 
persentase tuntas belajar klasikal sebesar 66,67%. Sementara itu, pada siklus II 
rata-rata nilai hasil belajar siswa meningkat menjadi 81,67 dengan persentase 
tuntas belajar klasikal sebesar 93,33%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 
meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa 
kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 2012/2013 
pada mata pelajaran PKn materi globalisasi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup tanpa 

bantuan orang lain demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia akan 

berusaha meningkatkan kehidupannya dengan cara memperoleh pengalaman-

pengalaman baru sehingga menimbulkan perubahan-perubahan. Perubahan-

perubahan tersebut terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Manusia perlu mengikuti perkembangan 

IPTEK dan bijaksana dalam  menyikapinya. Upaya yang dapat dilakukan yaitu 

melalui pendidikan.  

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, dan negara. 

 
Pendidikan merupakan wahana bagi siswa untuk mengembangkan potensi 

siswa dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. 

Penyelenggaraan pendidikan secara formal terdiri dari pendidikan dasar,
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pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Subjek pelaksanaan pendidikan 

khususnya pada pendidikan dasar adalah guru dan siswa.  

Guru harus memiliki kompetensi tersendiri dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai tenaga pendidik. Finch dan Crunkilton dalam Kunandar (2007: 52), 

menyatakan bahwa kompetensi adalah penguasaan dalam suatu tugas, 

keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. 

Lebih lanjut Kunandar (2007: 55), menyatakan bahwa kompetensi guru adalah 

seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada pada diri guru agar dapat 

mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Oleh karena itu, guru perlu 

membina diri secara profesional agar dapat memiliki kompetensi-kompetensi 

tersebut untuk membina siswa dengan baik dalam proses pembelajaran. 

Keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas mengajar didukung oleh  

siswa yang juga merupakan subjek pendidikan. Guru tidak berhak memaksa siswa 

untuk belajar, melainkan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa belajar 

merupakan suatu kebutuhan dalam rangka mempersiapkan diri untuk masa depan. 

Guru berperan dalam membimbing siswa agar dapat menyelesaikan permasalahan 

yang ditemukan dalam proses belajar. Hubungan yang positif antara guru dan 

siswa akan mengarahkan siswa untuk belajar aktif. Oleh karena itu, guru tidak 

boleh beranggapan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa mutlak 

harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan guru selama proses belajar  

berlangsung. Interaksi yang terjadi antara guru dan siswa selama proses 

pembelajaran akan menentukan kualitas pembelajaran. Guru yang baik adalah 

guru yang tidak hanya sekedar melaksanakan tugas mengajar, akan tetapi 
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mengerti karakteristik dan kebutuhan siswa. Suasana belajar yang dibutuhkan 

siswa adalah suasana belajar aktif, menyenangkan, nyaman, dan bervariasi. Selain 

itu, peka terhadap permasalahan yang terjadi di dalam kelas juga tidak boleh 

terlepas dari perhatian guru. Jika hal tersebut tercapai maka siswa akan merasa 

nyaman dan tidak tertekan. Oleh karena itu, guru perlu melakukan inovasi dalam 

pembelajaran. 

Inovasi pembelajaran dilakukan guna memecahkan masalah yang dihadapi 

agar dapat memperbaiki mutu pembelajaran secara efektif dan efisien. Inovasi 

yang dilakukan guru harus memperhatikan kurikulum, mata pelajaran, materi ajar, 

karakteristik siswa, sarana, prasarana, dan lingkungan. Salah satu mata pelajaran 

yang terdapat pada jenjang pendidikan dasar adalah Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn). Karakteristik PKn ialah menitikberatkan pada pemahaman siswa terhadap 

materi pembelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya 

untuk mencapai pemahaman terhadap materi ialah pembelajaran harus dibuat 

menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Salah satu cara untuk membuat 

pembelajaran menjadi bermakna ialah dengan melibatkan siswa secara aktif 

menemukan ide atau konsep PKn. Guru dapat menambahkan beberapa variasi 

dalam pengelolaan kelas dengan membentuk siswa dalam kelompok-kelompok 

kecil serta menggunakan hadiah dan hukuman yang efektif. Pengelolaan kelas 

yang seperti ini menciptakan suasana yang kompetitif dan dapat memberi 

motivasi kepada siswa untuk berusaha mendapatkan hasil kerja yang terbaik.  

Pelaksanaan pembelajaran PKn hendaknya mencapai tiga ranah 

pembelajaran yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Jika 
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siswa belum dapat mencapai tiga ranah tersebut maka guru belum optimal dalam 

menjalankan perannya membantu siswa pada kegiatan belajar. Usaha guru yang 

belum optimal dalam membantu siswa mencapai tiga ranah belajar disebabkan 

oleh banyak faktor, salah satunya adalah penggunaan model pembelajaran yang 

kurang inovatif. Model pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa.  

Permasalahan yang demikian terjadi pada pembelajaran PKn materi 

Globalisasi pada siswa kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap. 

Sekolah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 65 untuk kelas IV mata 

pelajaran PKn. Namun, berdasarkan data dokumentasi guru kelas IV di SD Negeri 

Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap tahun ajaran 2011/2012 menunjukkan bahwa 

masih banyak siswa yang perolehan hasil belajarnya belum tuntas. Data tersebut 

menjelaskan bahwa dari jumlah 24 siswa terdapat 10 atau  41,67% siswa berhasil 

memenuhi (Kriteria Ketuntasan Minimal) KKM, sedangkan 14 atau 58,33%  

siswa belum mencapai KKM. Ketidaktuntasan pembelajaran  tersebut, antara lain 

dikarenakan cara pembelajaran masih terlalu banyak didominasi oleh guru. Guru 

hanya menggunakan metode ceramah dan menekankan kepada siswa untuk 

menghafal, sehingga siswa merasa kesulitan untuk memahami materi tersebut. 

Penyajian materi belum didukung dengan penggunaan media pembelajaran yang 

menarik. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran masih sangat kurang, 

terutama keaktifan siswa dalam bertanya. Siswa tidak berani untuk menanyakan 

hal-hal yang mungkin belum dipahami, meskipun  guru telah mempersilakannya. 
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Interaksi antar siswa tidak terjadi karena guru tidak menerapkan adanya 

pembagian kelompok belajar. Di samping itu, guru jarang memberikan pekerjaan 

rumah, sehingga materi yang diterima hanya sekedar hafalan saja tanpa ada tindak 

lanjut untuk dipahami melalui persoalan-persoalan yang dapat disajikan guru 

melalui pekerjaan rumah tersebut. Keadaan seperti ini hanya mengarahkan siswa 

pada pencapaian ranah kognitif saja. Sementara itu, ranah afektif dan ranah 

psikomotor belum tercapai. Siswa juga belum mampu menerapkan materi yang 

sudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran yang telah 

dilakukan tidak menjadi pembelajaran yang bermakna. Hal ini perlu segera 

ditangani agar tujuan pembelajaran PKn dapat terlaksana dengan baik melalui 

model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan PKn. 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai 

moral dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari (Winataputra, 2009: 

3.7). Dengan demikian, konsep dan nilai kewarganegaraan yang diajarkan tidak 

boleh berhenti pada teori-teori saja, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan 

nyata. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut guru dapat menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD). Model 

pembelajaran dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa.  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah pernah digunakan pada 

penelitian sebelumnya, di antaranya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilakukan oleh Hidayati pada tahun 2010 dengan judul “Upaya Meningkatkan 

Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV MI Darul Ulum Gondangwetan dengan 
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Pendekatan Kooperatif Model STAD”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan dalam pembelajaran IPA. Hasil penelitian lainnya yang 

menunjukkan bahwa model pembelajaran STAD efektif diterapkan dalam 

pembelajaran yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryanti pada tahun 

2009 dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar P.IPS melalui 

Model Kooperatif Tipe STAD (Students Teams-Achievment Divisions) di Kelas V 

SD I Istiqomah Ungaran Semarang Kabupaten Semarang”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti akan  

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe  STAD dengan judul penelitian 

“Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Globalisasi melalui Model Pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team Achievement Division pada Siswa Kelas IV SD 

Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap.” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana cara meningkatkan performansi guru kelas IV SD Negeri  

Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap dalam pembelajaran PKn materi 

globalisasi? 

(2) Bagaimana cara meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri  

Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap dalam pembelajaran PKn materi 

globalisasi? 

(3) Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri  

Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap dalam pembelajaran PKn materi 

globalisasi? 
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1.3 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memberikan solusi 

permasalahan tersebut dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD untuk meningkatkan hasil belajar materi globalisasi mata pelajaran PKn 

pada siswa kelas IV SD Negeri  Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian. 

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut akan 

dijabarkan masing-masing tujuan tersebut:  

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh suatu model 

pembelajaran yang efektif dalam membelajarkan mata pelajaran PKn pada materi 

pokok globalisasi. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini antara lain: 

(1) Untuk meningkatkan performansi guru kelas IV SD Negeri  Cinyawang 03 

Kabupaten Cilacap pada mata pelajaran PKn materi globalisasi. 

(2) Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri  

Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap pada mata pelajaran PKn materi 

globalisasi. 

(3) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri  Cinyawang 

03 Kabupaten Cilacap pada mata pelajaran PKn materi globalisasi. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata 

pelajaran PKn materi globalisasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

banyak pihak. Manfaat penelitian tersebut antara lain bagi siswa, guru,dan 

sekolah. Pemaparan manfaat tersebut antara lain yaitu sebagai berikut: 

1.5.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah respon siswa terhadap mata 

pelajaran PKn. Selain itu, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosialnya 

dalam berkomunikasi dan bekerja kelompok. 

1.5.2 Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memotivasi guru untuk selalu melakukan perbaikan 

terhadap permasalahan pembelajaran yang ditemui. Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran yang 

diterapkan pada mata pelajaran PKn materi pokok globalisasi. Di samping itu, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi guru dalam 

memperbaiki performansinya dalam pembelajaran. 

1.5.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam rangka 

perbaikan sistem pembelajaran PKn, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan prestasi sekolah. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

juga dapat diterapkan pada kelas dan mata pelajaran yang berbeda untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Landasan Teori 

Landasan  teori merupakan kajian teori yang menjadi landasan penelitian 

ini. Teori yang digunakan yaitu teori mengenai hakikat belajar, aktivitas belajar, 

hasil belajar, karakteristik siswa SD, performansi guru, hakikat PKn, 

Pembelajaran PKn di SD, materi globalisasi di kelas IV, model pembelajaran 

kooperatif, dan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division (STAD). 

2.1.1 Belajar 

Belajar adalah kegiatan yang merupakan unsur dasar dalam 

penyelenggaraan setiap jalur dan jenjang pendidikan. Wittig (1981) dalam 

Muhibbinsyah (2006: 65), mendefinisikan belajar sebagai: “any relatively 

permanent change in an organism’s behavioral repertoire that occurs as a result 

of experience” (belajar ialah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam 

segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil 

pengalaman). Sejalan dengan pendapat tersebut Siddiq (2008: 1-3), menyatakan 

bahwa “belajar adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan oleh individu agar 

terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak 

mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu itu, atau anak 

yang tadinya tidak terampil menjadi terampil”. Definisi lain dinyatakan oleh 

Skinner dalam Dimyati dan Mudjiono (2009: 9), bahwa “belajar
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adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responsnya menjadi lebih 

baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responsnya menurun”.  

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan kegiatan yang mendorong adanya aktivitas berpikir dan berperilaku 

sebagai respon dari interaksi yang dilakukan dengan lingkungannya sehingga 

menimbulkan perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku yang 

bersifat permanen. Kegiatan belajar bermacam-macam contohnya, mengamati, 

mencoba meniru sesuatu, menyimak, dan memecahkan masalah. Karena kegiatan 

belajar melibatkan seseorang dengan lingkungannya, proses belajar dipengaruhi 

oleh unsur-unsur belajar. Gagne dalam Siddiq (2008: 1-5), menyatakan bahwa 

“belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman”. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat tiga unsur 

pokok belajar yaitu: (1) proses; (2) perubahan perilaku; dan (3) pengalaman. 

Belajar merupakan proses berpikir dan merasakan. Tidak semua aktivitas 

belajar seseorang dapat diamati oleh orang lain karena orang lain tidak dapat 

melihat aktivitas pikiran dan perasaan orang yang bersangkutan. Pada proses 

pembelajaran di kelas, guru dapat menemukan akibat adanya aktivitas belajar 

siswa dalam berbagai bentuk, contohnya siswa bertanya, menanggapi, 

mengerjakan tugas, melaksanakan diskusi, dan sebagainya. Aktivitas belajar siswa 

tidak harus selalu didampingi oleh guru. Siswa dapat melakukannya melalui 

berbagai cara sehingga terjadi interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Siswa 

yang duduk menyimak penjelasan guru sudah dapat dikatakan terjadi adanya 

aktivitas belajar karena siswa tersebut memproses informasi yang disampaikan 
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guru. Aktivitas belajar seseorang berdampak pada perubahan perilaku sebagai 

akibat kegiatan belajarnya. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar 

diklasifikasikan menjadi tiga domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Belajar adalah mengalami, dalam arti bahwa belajar terjadi karena individu 

berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial. Lingkungan pembelajaran yang baik ialah lingkungan yang merangsang 

dan menantang siswa untuk belajar. Belajar dapat dilakukan melalui pengalaman 

langsung maupun pengalaman tidak langsung. 

Kegiatan belajar dapat diketahui melalui ciri-cirinya. Sugihartono, dkk 

(2007: 74-6), menyatakan ciri-ciri belajar meliputi: (1) perubahan perilaku terjadi 

secara sadar; (2) perubahan bersifat kontinu dan fungsional; (3) perubahan bersifat 

positif dan aktif; (4) perubahan bersifat permanen; (5) perubahan dalam belajar 

bertujuan dan terarah; dan (6) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Berikut uraian mengenai masing-masing ciri-ciri belajar tersebut.  

Perilaku dikatakan sebagai hasil dari kegiatan belajar jika dilakukan dalam 

keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh obat-obatan atau minuman keras 

yang dapat membuat seseorang menunjukkan perilaku yang tidak disadari. Orang 

yang melakukan kegiatan belajar akan merasakan perubahan pada dirinya. 

Misalkan, mendapatkan pengetahuan baru yang belum didapat sebelumnya 

maupun perubahan pengetahuan terhadap suatu kajian yang dimiliki menjadi lebih 

luas dan mendalam. 

Perubahan sebagai hasil belajar terjadi secara berkesinambungan dan tidak 

statis. Perubahan ini akan berdampak pada perubahan-perubahan lain yang 
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selanjutnya akan menambah keahlian dalam bidang tertentu. Dengan demikian, 

secara bertahap maka pengetahuan yang didapat sebelumnya dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk pengetahuan berikutnya dan akan berguna untuk diterapkan 

dalam kehidupan.  

Perubahan perilaku yang mengarah pada perbaikan menuju hasil yang 

lebih baik dikatakan belajar bersifat positif. Semakin banyak usaha yang 

dilakukan dalam belajar maka semakin banyak pula perubahan yang diperoleh. 

Belajar dikatakan aktif jika perubahan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya dan 

merupakan hasil usahanya sendiri sehingga hasil belajar bersifat permanen, tidak 

akan hilang begitu saja dan terus berkembang jika dilatih secara terarah menuju 

pada tujuan hasil yang diinginkan. Hasil belajar meliputi segala aspek tingkah 

laku seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan.  

2.1.2 Aktivitas Belajar 

Menurut Slameto (2010: 36), “dalam proses belajar mengajar guru perlu 

menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir dan berbuat”. Penerimaan pelajaran 

melalui aktivitas siswa memberikan kesan yang tidak akan berlalu begitu saja, 

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

Hamalik (2010: 90), menyatakan bahwa “pendidikan modern lebih 

menitikberatkan pada aktivitas sejati, di mana siswa belajar sambil bekerja. Siswa 

dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan serta perilaku 

lainnya, termasuk sikap dan nilai”. Sementara itu, Rousseau dalam Sardiman 

(2011: 96), menyatakan bahwa “segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan 

pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri 

baik secara rohani maupun teknis”. Jadi, aktivitas belajar merupakan kegiatan 
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yang dilakukan siswa baik secara individu maupun secara bersama-sama untuk 

menemukan dan membangun pengetahuan yang menjadi tujuan pembelajaran. 

Siswa memiliki tanggung jawab individu untuk mengerjakan tugas-tugas melalui 

keterampilan yang dimiliki. Keterampilan tersebut akan selalu bertambah 

beriringan dengan pengalaman siswa dalam belajar. 

Menurut pendapat Dierich dalam Hamalik (2011: 172-3), terdapat 8 

kelompok aktivitas belajar, yaitu: (1) kegiatan-kegiatan visual meliputi membaca, 

melihat gambar-gambar, mengamati, eksperimen, demonstrasi, pameran, dan 

mengamati orang lain bekerja atau bermain; (2) kegiatan-kegiatan lisan (oral), 

meliputi mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi; (3) kegiatan-kegiatan mendengarkan meliputi 

mendengarkan penyajian bahan, percakapan atau diskusi kelompok, permainan, 

dan radio; (4) kegiatan-kegiatan menulis meliputi menulis cerita, laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket; 

(5) kegiatan-kegiatan menggambar meliputi menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram peta, dan pola; (6) kegiatan-kegiatan metrik meliputi melakukan 

percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menari, 

berkebun, dan permainan; (7) kegiatan-kegiatan mental, meliputi merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-

hubungan, dan membuat keputusan; dan (8) kegiatan-kegiatan emosional meliputi 

minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 



14 
 

 
 

Penilaian proses belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh mana 

aktivitas siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Menurut Sudjana (2010: 

61), beberapa aktivitas siswa dalam  proses belajar mengajar, antara lain: (1) turut 

serta dalam melaksanakan tugas belajarnya; (2) terlibat dalam pemecahan 

masalah; (3) bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami 

persoalan yang dihadapinya; (4) berusaha mencari berbagai informasi yang 

diperlukan untuk pemecahan masalah; (5) melaksanakan diskusi kelompok sesuai 

dengan petunjuk guru; (6) menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang 

diperolehnya; (7) melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis; 

(8) kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperolehnya 

dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. 

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas sangat penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang efektif 

merupakan pembelajaran yang menyediakan kesempatan pada siswa untuk 

melakukan aktivitas sendiri yang meliputi proses berpikir dan berbuat. Berbuat 

dalam belajar merupakan proses bagi siswa utuk menjadi aktif. Siswa harus diberi 

kesempatan untuk berpikir sendiri sehingga ia dapat berbuat berdasarkan yang ada 

di dalam pikiran. Walaupun dalam proses belajar siswa sudah melakukan suatu 

kegiatan, siswa tidak hanya sebatas melakukan perintah guru seperti terbatas pada 

kegiatan menulis, mendengarkan, dan menjawab pertanyaan guru. Namun, guru 

memiliki kewajiban untuk menyediakan bahan materi dan siswa yang mengolah 

sendiri materi tersebut. Selain materi, guru juga menciptakan situasi untuk 

menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan oleh siswa dalam rangka belajar.  



15 
 

 
 

Noehi Nasution dalam Djamarah (2008:175) memandang belajar itu 

bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri. Mereka berkesimpulan ada unsur-

unsur lain yang ikut terlibat langsung di dalamnya yaitu: raw input, learning 

teaching proces, output, enviromental input, dan instrumental input. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Unsur-unsur kegiatan pembelajaran 

Bagan tersebut menggambarkan bahwa masukan belajar merupakan bahan 

pengalaman belajar maupun kemampuan dasar tertentu yang dimiliki oleh siswa. 

Pengalaman belajar tersebut akan diolah dalam proses pembelajaran sehingga 

diharapkan akan menghasilkan keluaran yang memiliki kriteria tertentu. Faktor 

yang mempengaruhi proses belajar mengajar antara lain, faktor internal siswa, 

faktor lingkungan, dan faktor instrumental. Faktor internal siswa yaitu faktor 

jasmaniah dan faktor faktor psikologis. Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan 

cacat tubuh, sedangkan faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Faktor lingkungan itu sendiri meliputi 

Enviromental Input 

Learning Teaching 
Proces 

Output Raw Input 

Instrumental Input 
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lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar tempat tinggal 

siswa. Sedangkan faktor instrumental terdiri dari kurikulum, program, sarana dan 

prasarana serta guru. Faktor lingkungan dan instrumental tersebut akan dirancang 

dan dimanipulasikan guna menunjang tercapainya keluaran atau hasil belajar yang 

dikehendaki.  

2.1.3 Hasil belajar  

Hasil belajar menurut Suprijono (2012: 5), adalah “pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan”. 

Menurut Anni, dkk. (2007: 5), “hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung oleh apa yang dipelajari oleh pembelajar”. 

Sedangkan Dimyati dan Mudjiono (2009: 250-1), mengemukakan bahwa  

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu 
dari sisi siswa dan guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 
tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada 
saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud 
pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sementara 
dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan 
pelajaran.  

 
Sejalan dengan pendapat tersebut Bloom dalam Sudjana (2010: 22-3) 

membaginya menjadi tiga ranah, yaitu: (1) ranah kognitif, berkaitan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek yaitu pengetahuan dan ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi; (2) ranah afektif, berkaitan 

dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban dan reaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi; dan (3) ranah psikomotoris, berkaitan 

dengan hasil belajar keterampilan, dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek 

yaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 
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keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan 

ekspresif dan interpretatif. Dari ketiga ranah yang menjadi objek belajar tersebut, 

ranah kognitif merupakan ranah yang paling sering dinilai guru berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran. Sementara itu, Gagne 

dalam Suprijono (2012: 5-6), menyebutkan bahwa hasil belajar berupa : (1) 

informasi verbal; (2) keterampilan intelektual; (3) strategi kognitif; (4) 

keterampilan motorik; (5) dan sikap. 

Informasi verbal yaitu kemampuan mengungkapkan pengetahauan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah, maupun penetapan aturan. 

Keterampilan intelektual yaitu kemampuan memperesentasikan konsep dan 

lambang. Kemampuan intelektual terdiri dari kemampuan mengkategorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip 

keilmuan. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas 

kognitif yang bersifat khas. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kognitif yang meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam pemecahan masalah. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan 

serangkaian gerakan jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisasi gerak jasmani. Sikap adalah kemamapuan menerima dan menolak 

objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kompetensi-kompetensi yang diperoleh siswa dengan kriteria tertentu dari 
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pengalaman belajar yang dipengaruhi oleh faktor internal, faktor lingkungan, dan 

faktor instrumental. 

2.1.4 Karakteristik Siswa SD 

Menurut Anwar dan Harmi (2011: 58), karakteristik siswa didefinisikan 

sebagai “ciri dari kualitas perseorangan siswa yang pada umumnya meliputi 

antara lain kemampuan akademik, usia, dan tingkat kedewasaan, motivasi 

terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, psikomotorik, kemampuan 

bekerjasama, dan keterampilan sosial”. Sementara itu, menurut Semiawan (2008: 

20), “bermain adalah medium, di mana si anak mencobakan diri, bukan saja 

fantasinya tetapi juga benar nyata secara aktif”. Adapun karakteristik siswa 

tingkat SD menurut Sumantri dan Syaodih (2008: 6.3-4) yaitu: (1) senang 

bermain; (2) senang bergerak; (3) senang bekerja dalam kelompok; dan (4) senang 

merasakan, melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung.  

Bermain merupakan hal menarik dan mengasyikkan. Bermain dapat 

digunakan siswa sebagai ajang untuk menunjang perkembangannya yaitu 

melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak lain. Permainan akan menentukan 

bagaimana siswa harus berbuat agar dapat mencapai tujuan dan bermain secara 

sportif. Siswa belajar mematuhi peraturan yang ada dan belajar menjalankan 

perannya dalam permainan itu.  Karakteristik ini menuntut guru SD untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermuatan permainan khususnya 

untuk kelas rendah. Hal ini berkaitan dengan karakteristik siswa yang senang 

bergerak. Siswa menyukai pembelajaran yang banyak menjadikan anak aktif. 

Selain itu, siswa pada umumnya memiliki tingkat konsentrasi hanya 30 menit 

untuk diam menyimak materi.  
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Siswa juga bergaul dengan kelompok teman sebaya untuk belajar aspek-

aspek yang penting dalam proses sosialisasi seperti belajar memenuhi aturan-

aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar bertanggung jawab, dan belajar 

bersaing dengan orang lain secara sehat (sportif). Oleh karena itu, guru harus 

merancang model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bekerja atau 

belajar dalam kelompok serta belajar keadilan dan demokrasi. Guru dapat 

membagi siswa ke dalam kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk 

mempelajari atau menyelesaikan tugas secara kelompok.  

Siswa senang merasakan, melakukan/memperagakan sesuatu secara 

langsung. Siswa telah melakukan gerakan ketika menulis materi pelajaran. 

Namun, yang dilakukan kebanyakan siswa hanya sekedar melakukan perintah 

guru. Jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama maka siswa akan merasa 

bosan dan menimbulkan kegaduhan. Beberapa Siswa lebih menyukai aktivitas 

yang menyenangkan dan bervariasi seperti melakukan eksperimen, demonstrasi, 

dan melakukan permainan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap 

siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Guru yang memahami 

karakteristik siswa akan memperoleh gambaran  yang lengkap dan terperinci 

tentang kemampuan awal, jenis pengalaman, kemampuan dan gaya belajar, serta 

latar belakang sosial budaya di sekitar siswa yang melatarbelakangi 

perkembangan sosial dan mental mereka. Guru perlu memahami kemampuan 

berpikir anak agar tidak memaksakan materi yang tidak sesuai dengan 

kemampuan anak dan menyesuaikan bagaimana cara anak belajar. 
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Siswa memiliki berbagai cara belajar. Beberapa siswa belajar dengan cara 

melihat apa yang orang lain lakukan, menyimak dengan seksama informasi yang 

sedang diterima kemudian mencatatnya secara runtut. Adapula siswa yang tidak 

suka menulis namun, hanya mengandalkan pada kemampuan mendengar dan 

mengingat saja. Berbeda dengan kedua cara belajar tersebut terdapat pula siswa 

yang lebih menyukai terlibat secara langsung dalam pembelajaran melalui praktik-

praktik dan kegiatan lain yang menjadikan mereka bergerak dan melakukan 

sesuatu.    

Guru harus memahami perbedaan yang ada pada siswa dan menyadari 

bahwa hal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu akibat berbagai faktor. 

Penguasaan siswa terhadap materi pelajaran memiliki tingkat kemampuan yang 

berbeda satu sama lain. Materi yang bersifat abstrak tidak dapat diterima siswa 

dalam bentuk tulisan maupun kata-kata saja melainkan melalui benda-benda 

konkret yang dapat berupa gambar, tiruan benda, maupun benda asli. Terdapat 

siswa yang cepat dalam menerima pelajaran adapula yang lambat. Jika terdapat 

siswa yang tertinggal dibandingkan siswa yang lain maka guru tidak boleh 

menganggap bahwa siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran dengan baik karena 

penyebabnya dapat berasal dari luar diri siswa melainkan dapat berasal dari faktor 

guru. Oleh karena itu, guru hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan refleksi diri 

atas kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Refleksi diri merupakan 

kegiatan guru untuk meninjau kembali kegiatan pembelajaran yang telah 

berlangsung untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang  menjadi penghambat 

proses pembelajaran.  
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2.1.5 Performansi Guru 

Guru yang memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi akan bekerja 

secara bersungguh-sungguh sehingga mencapai kepuasan atas usaha dan hasil 

yang dicapai. Mangkunegara dalam Wahyudi (2012: 128), menyatakan bahwa 

“kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya”. Guru yang memiliki kinerja tinggi merupakan guru yang 

mampu mempelajari dan tanggap terhadap lingkungan sekitarnya serta memahami 

tindakan yang seharusnya dilakukan. Guru merasa senang untuk melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, baik untuk 

dirinya sendiri maupun untuk meningkatkan aspek pendidikan lainnya khususnya 

terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut Mitchell dalam Wahyudi 

(2012: 130-1), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: (1) kualitas kerja; 

(2) ketepatan; (3) inisiatif; (4) kapabilitas; dan (5) komunikasi. 

Kualitas kerja yang baik menunjukkan bahwa kinerja yang dimiliki baik. 

Sebaliknya, apabila kualitas pekerjaannya jelek maka kinerjanya lemah. Bekerja 

seharusnya dilakukan secara tepat sesuai dengan petunjuk, cepat, dan rapi. 

Inisiatif dan daya kreativitas yang tinggi diperlukan dalam upaya menyelesaikan 

tugas yang dibebankan kepadanya. Pemanfaatan potensi secara optimal serta terus 

berusaha menemukan kreativitas-kreativitas baru dapat meningkatkan hasil 

kerjanya. Bekerja dilakukan dengan senang hati dan menerimanya sebagai 

tantangan. Bekerja tidak dapat selalu dilakukan sendiri melainkan membutuhkan 

bantuan orang lain. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan dalam 
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berkomunikasi yang baik. Mitchell dalam Wahyudi ( 2012: 131), mengemukakan 

bahwa “apabila segala sesuatu dikomunikasikan dengan baik maka kondisi yang 

dihadapi dapat teratasi dengan baik”. Jadi, guru wajib menjaga dan meningkatkan 

kinerja yang dimiliki agar guru cepat dan tanggap dalam menemukan solusi 

permasalahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. 

Guru memiliki peran penting terutama dalam membantu siswa untuk 

membangun sikap positif dalam belajar, membangkitkan rasa ingin tahu, dan 

menciptakan kondisi-kondisi untuk sukses dalam belajar. Peran guru dalam 

pendidikan formal pada umumnya dijadikan sebagai teladan baik perilaku 

maupun penampilannya. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar guru 

harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat melaksanakan perannya secara 

profesional. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang 

untuk dapat melakukan sesuatu dengan baik yang diperoleh melalui pendidikan 

dan latihan. Menurut Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru, bahwa standar kompetensi guru dikembangkan 

secara utuh dari empat kompetensi utama yaitu: (1) kompetensi pedagogik; (2) 

kompetensi kepribadian; (3) kompetensi sosial; dan (4) kompetensi profesional. 

Masing-masing kompetensi tersebut lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut: 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran. 

Kemampuan yang dimaksud antara lain meliputi pemahaman terhadap siswa, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  
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Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang berkaitan dalam 

performansi pribadi seorang pendidik, seperti berpribadi mantap, stabil, dewasa, 

arif, berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Guru harus 

menjadi teladan dan membangkitkan motivasi belajar bagi siswa dengan 

menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi serta bangga menjadi guru 

dengan rasa percaya diri. Guru dituntut menjadikan dirinya sebagai pola panutan 

orang-orang di sekelilingnya sehingga memiliki wibawa agar siswa dapat 

menghormatinya.  

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang 

agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Kompetensi sosial ini 

termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggungjawab 

sosial. Guru diharuskan memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan 

siswa, tenaga kependidikan, bahkan dengan anggota masyarakat. 

Kompetensi profesional merupakan berbagai kemampuan yang diperlukan 

agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Guru dikatakan bekerja 

secara profesional apabila memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi untuk 

bersungguh-sungguh menciptakan kiat-kiat sukses dalam memperoleh prestasi. 

Kompetensi profesional meliputi keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan 

bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan 

tugasnya dan rasa kebersamaan dengan rekan kerjanya. Guru mampu menguasai 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen bab 1 pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa “guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Kegiatan di 

dalam pembelajaran meliputi penyampaian pesan berupa pengetahuan, nilai-nilai, 

dan keterampilan kepada siswa. Pembelajaran dilakukan guru dengan 

memberdayakan lingkungan sehingga tercipta kondisi bagi siswa untuk 

melaksanakan proses belajar dan mengembangkan potensi melalui interaksi yang 

dilakukan secara bertahap dan teratur. Guru senantiasa membimbing siswa serta 

memberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran.  

 Kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran antara lain menyusun program 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi dan analisis 

evaluasi. Rencana pembelajaran disusun dengan mempertimbangkan berbagai 

kondisi dan faktor-faktor lain yang dapat menghambat maupun berperan dalam 

menunjang keberhasilan pembelajaran. Rencana yang baik memerlukan 

penampilan yang baik pula dalam pelaksanaannya, tidak jarang kondisi yang 

terjadi tidak sesuai disebabkan cara penyampaiannya yang kurang mendapatkan 

respon. Kesan siswa terhadap guru di awal pembelajaran menentukan 

keberlangsungan keinginan siswa untuk tetap mencurahkan perhatiannya.   

Guru yang masuk ke dalam kelas dengan pakaian rapi, bersih, dan 

menampilkan ekspresi penuh semangat akan menarik perhatian siswa. Apalagi 

jika guru membawa benda-benda atau media yang dapat membuat siswa bertanya-
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tanya pembelajaran seperti apakah yang akan mereka lalui. Volume suara guru 

tidak boleh terlalu pelan dan terlalu keras diimbangi dengan cara penyampaian 

yang tepat untuk menghindari kesan pembawaan yang tegang dan kaku. Guru 

dapat mengajak siswa untuk mengucapkan kata-kata semangat dan melakukan 

gerakan-gerakan tertentu sehingga kelas dapat terkondisi untuk siap melaksanakan 

tahap pembelajaran selanjutnya.  

Pembelajaran tidak hanya sekedar penyampaian materi oleh guru, 

sementara siswa menghafal materi. Pembelajaran yang bermakna memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengolah materi melalui pengalaman mereka 

sendiri. Pembelajaran memiliki tujuan yang jelas  dan disusun secara sistematis 

baik pengelolaan waktu, kegiatan siswa, media/alat bantu, serta lingkungan 

belajar yang nyaman. Guru perlu memperhatikan apakah kelas sudah cukup baik 

untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kelas dapat dilengkapi dengan sumber-

sumber belajar yang dibutuhkan seperti gambar-gambar, benda tiruan, atau hasil 

karya siswa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebersihan, banyaknya 

cahaya, dan pengelolaan tempat duduk siswa. Pengelolaan tempat duduk 

hendaknya diatur agar semua siswa cukup jelas mengamati dan menyimak pesan 

yang diberikan guru.  

Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Kegiatan dan alat 

evaluasi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran baik jenis maupun bentuknya. 

Evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi guru untuk menentukan tindakan 

yang akan dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Bagi siswa evaluasi 
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digunakan untuk memperoleh informasi untuk meluruskan pemahaman siswa 

yang masih keliru.  

2.1.6 Hakikat PKn 

Zamroni dalam Hidayat dan Azra (2008: 8), menyatakan bahwa 

“pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk 

mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis 

melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru”. Sedangkan 

Somantri dalam Hidayat dan Azra (2008: 8) menyatakan pendidikan 

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

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

kegiatan belajar mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang 

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

pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan segala sesuatu yang 

dibutuhkan untuk hidup bernegara.  

Darmadi (2010: 34), menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan 

berupaya untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik, bertanggung 

jawab dan mampu mengenalkan Pancasila dan UUD 1945. Permendiknas No. 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

menyatakan bahwa  “kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan siswa akan status, hak, 

dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia”. 
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PKn merupakan pendidikan untuk mempersiapkan siswa dalam 

menjalankan perannya sebagai individu dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai 

pancasila yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari 

untuk menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya. 

PKn adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana 

seseorang mempelajari sikap dan perilaku sehingga yang bersangkutan memiliki 

pengetahuan, sikap, dan berjiwa demokrasi yang menguntungkan bagi dirinya 

juga bagi masyarakat dan bangsa.  

2.1.7 Pembelajaran PKn di SD 

Pendidikan di sekolah merupakan pendidikan yang bersifat formal melalui 

susunan perencanaan yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dan 

pelaksanaannya mengacu kepada kurikulum. Menurut undang-undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 19, bahwa 

“kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu”. Kurikulum dibuat untuk setiap 

jenjang pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 37 bahwa pada jenjang 

pendidikan dasar terdapat mata pelajaran wajib terdiri atas Pendidikan Agama, 

Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan Keterampilan/Kejuruan.   

Ruminiati (2007: 1-30) menyatakan bahwa “PKn SD merupakan mata 

pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang 

mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila/budaya bangsa 
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seperti yang terdapat pada kurikulum PKn SD”.  Kedalaman muatan kurikulum 

pada setiap mata pelajaran dituangkan pada setiap kompetensi yang tercantum 

dalam kurikulum. Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa ruang lingkup mata 

pelajaran kewarganegaraan meliputi aspek: (1) persatuan dan kesatuan bangsa; (2) 

norma, hukum, dan peraturan; (3) Hak Asasi Manusia; (4) kebutuhan warga 

negara; (5) konstitusi negara; (6) kekuasaan dan politik; (7) Pancasila; dan (8) 

globalisasi. Ruang lingkup PKn tersebut mengajarkan nilai, moral, dan norma di 

masyarakat yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada siswa serta 

bertujuan supaya mereka dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang 

tidak  hanya cerdas, tetapi juga berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 

dan UUD 1945. 

Winataputra (2009: 1.29), menyatakan bahwa “tuntutan pedagogis dalam 

pembelajaran PKn diartikan sebagai pengalaman belajar yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam 

lingkup isi dan kompetensi dasar”. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) 2006 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, secara 

terperinci tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung 

jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara serta anti-korupsi; (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 
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hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) berinteraksi dengan bangsa-

bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Winataputra (2009: 1.39), menyatakan bahwa “PKn merupakan mata 

pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat 

multidimensional. PKn sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat 

pada umumnya karena PKn merupakan pendidikan nilai, demokrasi, moral, sosial, 

dan masalah pendidikan politik”. Sementara itu, Kurnia (2008: 3.20), menyatakan 

bahwa 

Moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tetapi sesuatu yang 
berkembang dan dapat diperkembangkan/dipelajari. Perkembangan 
moral merupakan proses internalisasi nilai/norma masyarakat sesuai 
dengan kematangan dan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan 
diri terhadap paturan yang berlaku dalam kehidupannya.  
 

Perkembangan moral mencakup aspek kognitif yaitu pengetahuan tentang 

baik/buruk atau benar/salah, dan aspek afektif yaitu sikap moral mengenai 

bagaimana cara pengetahuan moral itu dipraktikkan. Sikap moral dikenalkan dan 

diajarkan oleh guru melalui pendidikan. Siswa perlu mengetahui nilai-nilai yang 

perlu dipertahankan dan nilai-nilai yang berkembang karena berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Sementara itu, guru berperan dalam mendidik siswa menjadi 

anak yang baik, dan bersikap moral secara baik dan benar. 

Proses pembelajaran memiliki tujuan agar siswa mencapai kompetensi 

yang telah dirancang sebelumnya. Keberhasilan suatu pembelajaran dipengaruhi 

oleh beberapa elemen pembelajaran, antara lain performansi guru dan siswa. 

Performansi guru dalam pembelajaran akan mempengaruhi mutu pendidikan. 
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Semakin baik performansi guru dalam pembelajaran, maka akan semakin baik 

pula mutu pendidikan. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Guru yang melaksanakan kegiatan 

pembelajaran belum dapat dikatakan berhasil apabila tidak membawa perubahan 

pada diri siswa. Pembelajaran seharusnya dapat mengarahkan siswa pada proses 

belajar. Mengingat setiap proses pembelajaran perlu dipersiapkan maka setiap 

tujuan pembelajaran perlu dirumuskan sedemikian rupa agar dapat diukur tingkat 

keberhasilannya. Materi disampaikan guru berdasarkan perencanaan sebelumnya. 

Guru perlu memperhatikan bahwa model pembelajaran yang digunakan juga 

sesuai dengan materi yang akan disajikan kepada siswa karena tidak semua model 

pembelajaran dapat diterapkan dan sesuai dengan karakter materi.  

PKn sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah perlu menyesuaikan diri 

dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kemampuan siswa yang perlu 

dikembangkan yaitu mampu untuk menyesuaikan diri, memilih, dan 

mengembangkan lingkungannya. Siswa diharapkan mampu menghayati hak dan 

kewajibannya sebagai warga masyarakat, serta menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan PKn secara maksimal maka 

diperlukan suasana pembelajaran yang demokratis.  

2.1.8 Materi Globalisasi di Kelas IV 

Globalisasi berasal dari kata global. Global dari kata globe yang artinya 

dunia atau bola dunia. Globalisasi menunjuk pada proses, yaitu proses menuju 

lingkup dunia. Globalisasi artinya proses mendunia. Adanya globalisasi 
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disebabkan oleh kemajuan sarana transportasi, kemajuan sarana komunikasi dan 

informasi (Winarno dan Kusumawati, 2009: 60).  

Menurut Dewi, Firdaus, dan Widayati (2008: 45), pengaruh positif dari 

adanya globalisasi yaitu kemajuan di bidang komunikasi, transportasi, dan 

IPTEK. Sedangkan pengaruh negatif dari adanya globalisasi yaitu: (1) gaya hidup 

bebas, narkoba, dan kekerasan menjadi mudah masuk ke dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia; (2) masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri atau 

individualisme; (3) masyarakat menjadi konsumtif. Menurut Dewi, Firdaus, dan 

Widayati (2008: 46-8), perubahan perilaku masyarakat akibat globalisasi antara 

lain gaya hidup, makanan, pakaian, dan komunikasi.   

Globalisasi berdampak buruk terhadap gaya hidup masyarakat. Contohnya 

ada sebagian masyarakat kita meniru gaya hidup bangsa lain yang tidak sesuai 

dengan kepribadian bangsa kita, seperti mabuk-mabukan, suka berpesta pora, 

berperilaku kasar serta kurang menghormati orang yang lebih tua. Gaya hidup 

seperti itu harus kita jauhi karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

di masyarakat. 

Makanan pokok bangsa Indonesia sebagian besar adalah nasi. Namun, ada 

juga yang berasal dari jagung maupun sagu. Makanan pokok tersebut sebelum 

disajikan harus diolah terlebih dahulu, dan proses pengolahannya membutuhkan 

waktu yang lama. Globalisasi mempengaruhi kebanyakan orang mulai cenderung 

beralih mengonsumsi makanan yang cepat saji. Cepat saji maksudnya adalah 

makanan yang singkat dalam penyajiannya dan tidak menunggu proses 

pemasakan yang lama. Makanan cepat saji biasa disebut fast food. Contoh 
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makanan yang ada karena globalisasi: pizza, spagheti, burger, hot dog, 

hamburger, sushi, steak, puyunghai, dan donat. Selain makanan juga ada 

minuman dalam kaleng, sehingga mudah dan dapat langsung diminum.  

Pakaian berfungsi untuk kesopanan. Pada zaman dahulu pakaian sangat 

sederhana yang penting bisa digunakan untuk menutup aurat, melindungi tubuh, 

serta menjaga kesopanan. Sekarang pakaian digunakan sebagai trend, modelnya 

bermacam-macam. Negara yang dianggap trend center pakaian adalah Prancis 

(Paris). Mode dari Paris banyak ditiru oleh negara-negara di dunia. Misalnya, 

model atau bentuk pakaian sekarang ini kebanyakan pakaian minim dan terbuka, 

yang dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Contoh lain 

adalah jas yang merupakan budaya bangsa barat sudah digunakan oleh sebagian 

masyarakat kita pada acara-acara resmi atau resepsi. Begitu pula dengan celana 

jeans dan T-shirt. Masyarakat kita sudah terbiasa menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Komunikasi adalah suatu hubungan seseorang dengan orang lain. 

Komunikasi dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih. Dahulu komunikasi 

antarwilayah menggunakan jasa pos yaitu surat yang sampainya bisa mencapai 

satu sampai dua hari, kemudian berkembang dengan telepon rumah. Kini 

berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda wilayah sangat mudah, cepat, dan 

murah. Sarana yang digunakan misalnya telepon kabel, telepon seluler, internet, e-

mail, dan faksimile.  

Beberapa sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai bangsa yang 

bermartabat dan memiliki jati diri yang luhur.  Menurut Winarno dan Kusumawati 
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(2009: 78-81), di antaranya yaitu: (1) mempertebal keimanan dan meningkatkan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) ikut berperan dalam kegiatan 

organisasi keagamaan dalam mengatasi perubahan; (3) belajar dengan giat untuk 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat berperan maksimal dalam 

menjalani era globalisasi; (4) mencintai dan menggunakan produk dalam negeri; 

(5) mencintai kebudayaan bangsa sendiri dari pada kebudayaan asing; (6) 

melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan menguasai kebudayaan 

tersebut, baik seni maupun adat istiadatnya; (7) memilih informasi dan hiburan 

dengan selektif agar menjaga dari pengaruh negatif; dan (8) menjauhi kebiasaan 

buruk gaya hidup dunia barat yang bertentangan nilai dan norma yang berlaku, 

seperti meminum minuman keras, menggunakan narkotika dan obat-obatan 

terlarang, dan pergaulan bebas. 

Globalisasi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk 

kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil pikiran, perasaan, dan akal budi manusia 

yang diwujudkan dalam suatu karya. Kebudayaan merupakan kepribadian suatu 

bangsa. Beberapa contoh budaya bangsa adalah lagu daerah, tarian daerah, alat 

musik daerah, seni pertunjukan, dan berbagai budaya khas lainnya. 

Kebudayaan Indonesia harus dapat terus bertahan di era globalisasi. Kita 

harus melestarikannya. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara menampilkan 

kebudayaan Indonesia di  dalam negeri dan juga memperkenalkannya ke luar 

negeri. Salah satu cara memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke negara lain 

yaitu mengadakan misi kebudayaan internasional. Tujuan dilakukannya misi 

kebudayaan internasional yaitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke 
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mancanegara, sehingga diharapkan dapat menarik wisatawan ke Indonesia. Pada 

akhirnya, hal ini akan menambah devisa negara yang merupakan keuntungan bagi 

bangsa Indonesia.  

Menurut Sarjan dan Nugroho (2008: 98-100) tim kesenian yang pernah 

tampil dalam rangka misi kebudayaan internasional antara lain: (1) kelompok 

kesenian Bougenville yang berasal dari Kalimantan Barat, diundang ke Madrid 

Spanyol (21-28 Oktober 2003) untuk mengikuti Festival Asia; (2) tim kesenian 

Sumatra Selatan tampil dalam acara Festival Gendang Nusantara (10-15 April 

2003) di Malaysia untuk mewakili  Indonesia; (3) tim kesenian Nanglang Danasih 

tampil di Roma, Italia dalam acara Festival Seni Internasional; (4) tim kesenian 

Bali mempertunjukkan Sendratari Ramayana dalam Festival Kebudayaan 

Internasional di India; (5) tim kesenian Bali menampilkan tari Pakarena 

(Sulawesi), Saman (Aceh), dan sejumlah tari lainnya di Chili dan Peru; (6) tim 

kesenian Jaipong dan Rampak Gendang tampil dalam Festival Internasional 

Babylon di Irak; dan (7) Ki Manteb Sudarsono, dalang wayang kulit dari 

kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menampilkan kepiawaiannya mendalang 

di beberapa negara di Eropa.  

2.1.9 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran menurut Sudjana dalam Sugihartono, dkk (2007: 80), 

merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh guru yang dapat 

menyebabkan siswa melakukan kegiatan belajar.  Sedangkan Gagne dalam Rifa’i 

dan Anni (2009: 193), menyatakan bahwa  

Pembelajaran berorientasi pada bagaimana siswa berperilaku, 
memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan 
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proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari 
lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi, yang 
selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk 
ingatan jangka panjang. Hasil belajar itu memberikan kemampuan 
kepada siswa untuk melakukan berbagai penampilan. 

 
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hal 

terpenting dalam pembelajaran adalah adanya interaksi yang baik di antara 

komponen-komponen pembelajaran yang meliputi guru, siswa, dan ligkungan 

belajar. Model pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran, seperti dikemukakan oleh Joyce dan Weil dalam Abimanyu 

(2008: 2-4), adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu yang berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran siswa sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah Cooperative 

Learning. Slavin dalam Isjoni (2012: 22), menyatakan bahwa “pembelajaran 

kooperatif berasal dari kata “kooperatif” yang artinya mengerjakan sesuatu secara 

bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai suatu 

kelompok atau satu tim”. Sedangkan Nur dalam Isjoni (2012: 27), menyatakan 

bahwa “model pembelajaran yang mengelompokan siswa untuk tujuan 

menciptakan pendekatan pembelajaran yang berhasil mengintegrasikan 

keterampilan sosial yang bermuatan akademik”. Sementara itu, Lie (2010: 9), 

menyatakan bahwa “nilai-nilai gotong royong dalam budaya Indonesia sangat 

memungkinkan digunakannya metode pembelajaran cooperative learning dalam 
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proses belajar mengajar di sekolah dasar”. John Dewey dalam Lie (2010: 41), 

menyatakan bahwa  “sekolah seharusnya menjadi miniatur masyarakat. Oleh 

karena itu, sekolah atau ruang kelas sejauh mungkin perlu mencerminkan 

keanekaragaman dalam masyarakat”. 

Graham dalam Bayraktar (2010: 63) menyebutkan bahwa: “Students help 

each other to enhance their academic success and practice their skills as result. 

Therefore the cooperative learning method is an effective teaching method in 

motivating low-skilled students and especially in helping them develop”. 

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa siswa saling membantu untuk 

meningkatkan keberhasilan akademis mereka. Oleh karena itu, model 

pembelajaran kooperatif adalah metode pengajaran yang efektif dalam 

memotivasi siswa yang memiliki keterampilan rendah dan terutama membantu 

proses pengembangan diri mereka.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran yang dirancang guru untuk membentuk 

situasi dan kondisi yang memungkinkan siswa mendalami materi pelajaran 

melalui kelompok secara aktif. Penerapan kelompok kecil sangat efektif 

diterapkan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing 

siswa. Potensi siswa dapat dikembangkan melalui pengalaman langsung dalam 

kegiatan berkelompok sehingga memungkinkan siswa berpartisipasi secara aktif. 

Interaksi yang terjadi dalam kelompok akan membuat siswa merasa bahwa teman 

kelompok menginginkan mereka melakukan yang terbaik dari diri mereka. 

Dengan kata lain, kegiatan belajar kooperatif meningkatkan hubungan kerja 
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antarsiswa selama kegiatan pembelajaran. Tugas anggota kelompok adalah 

mencapai ketuntasan materi yang disajikan oleh guru, dan saling membantu teman 

sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan belajar. Oleh karena itu, pembagian 

kelompok belajar pada pembelajaran kooperatif dibentuk sesuai kriteria-kriteria 

tertentu agar kelompok dapat berjalan secara efektif. 

Roger dan Johnson dalam Suprijono (2012: 58) mengemukakan bahwa 

tidak semua belajar kelompok bisa dianggap sebagai pembelajaran kooperatif. 

Ketercapaian hasil maksimal pada model pembelajaran kooperatif harus 

melibatkan lima unsur. Lima unsur tersebut yaitu: (1) Positive interdependence 

(saling ketergantungan positif); (2) Personal responsibility (tanggung jawab 

perseorangan); (3) Face to face promotive interaction (interaksi promotif); (4) 

Interpersonal skill (komunikasi antar anggota); 5) Group processing (pemrosesan 

kelompok). Berikut penjelasan masing-masing unsur tersebut. 

Positive interdependence (saling ketergantungan positif), unsur ini 

menunjukkan bahwa dalam pembelajaran ada dua pertanggungjawaban kelompok. 

Pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok. Kedua, 

menjamin semua anggota kelompok secara individu mempelajari bahan yang 

ditugaskan tersebut. Setiap siswa ditugasi dengan tugas atau peran yang saling 

mendukung dan saling berhubungan, saling melengkapi, serta saling terikat 

dengan siswa lain dalam kelompok.  

Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan), tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah membentuk semua anggota kelompok menjadi 

pribadi yang kuat. Tanggung jawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin 
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semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, setelah 

mengikuti kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus dapat 

menyelesaikan tugas yang sama. 

Face to face promotive interaction (interaksi promotif), unsur ini dapat 

menghasilkan ketergantungan positif. Siswa berusaha menemukan cara dalam 

memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efeisien.  

Interpersonal skill (komunikasi antar anggota), untuk mengoordinasikan 

kegiatan siswa dalam pencapaian tujuan, siswa harus saling mengenal dan 

mempercayai. Siswa berkomunikasi dalam menyelesaikan konflik. Siswa saling 

membantu dalam merumuskan dan mengembangkan argumentasi serta 

meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang dihadapi. Siswa 

saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama.  

Group processing (pemrosesan kelompok), pemrosesan mengandung arti 

menilai. Pemrosesan kelompok dapat mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan 

masing-masing siswa dalam kelompok. Guru dapat mengetahui siapa yang 

membantu dan tidak membantu. Tujuan pemrosesan kelompok adalah 

meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap 

kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. 

Ibrahim dalam Taniredja (2011: 60) mengemukakan bahwa ciri-ciri 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut: (1) siswa bekerja dalam kelompoknya 

secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya; (2) kelompok dibentuk 

dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah; (3) bilamana 

mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin 
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yang berbeda-beda; dan (4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok 

daripada individu. Sementara itu, Arends dalam Asma (2006: 7-8) 

mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran kooperatif setidaknya mencapai tiga 

tujuan pembelajaran, yakni: (1) hasil belajar akademik; (2) penerimaan terhadap 

perbedaan individu; dan (3) pengembangan keterampilan sosial. 

Pembelajaran kooperatif selain mencakup beragam tujuan sosial juga 

memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademik penting lainnya. 

Pembelajaran kooperatif akan meningkatkan kesadaran siswa terhadap 

peningkatan hasil belajar yang diperoleh. Siswa berlatih menghargai prestasi 

siswa lain dalam kelompok yang menonjol dalam hal akademik. Siswa yang 

mempunyai kemampuan lebih tersebut berperan sebagai tutor sebaya untuk 

membantu siswa lain dalam memahami materi melalui pengungkapan ide atau 

gagasan yang dimiliki. Siswa tersebut secara tidak langsung akan meningkat 

kemampuan akademiknya karena untuk menjadi tutor memerlukan pemahaman 

dan kemampuan yang lebih. Siswa lain akan merasa lebih nyaman dalam belajar 

karena proses belajar dengan tutor teman sebaya akan membuat interaksi 

antarsiswa lebih santai dan tidak tegang. Siswa merasa lebih leluasa untuk 

mengungkapkan gagasannya bahkan mempunyai keberanian untuk bertanya. Bagi 

sebagian siswa mereka memilih untuk bertanya kepada teman dibandingkan 

bertanya kepada guru dengan alasan malu atau takut dengan gagasan yang akan 

disampaikan. 

Pembelajaran kooperatif mampu menanamkan keberagaman dan mau 

menerima perbedaan pada diri siswa. Pembelajaran kooperatif memberi peluang 
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dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akdemik. 

Kelompok yang terbentuk atas dasar perbedaan latar belakang dapat dijadikan 

siswa sebagai sarana belajar untuk menghilangkan kecurigaan dan perasaan-

perasaan negatif. Siswa diharapkan belajar saling menghargai satu sama lain. 

Model pembelajaran ini akan mengembangkan keterampilan berpikir 

maupun keterampilan sosial siswa seperti, bekerjasama, setia kawan, dan 

mengemukakan pendapat. Keterampilan semacam ini sangat dibutuhkan secara 

berkelanjutan pada kehidupan siswa. Artinya, keterampilan yang diperoleh siswa 

tidak hanya berhenti setelah pembelajaran telah usai. Pengalaman yang diperoleh 

selama bekerja dalam kelompok merupakan gambaran bagaimana cara 

menempatkan diri dalam suatu kelompok melalui perilaku-perilaku positif. 

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar dan keterampilan tersebut akan melekat 

pada diri siswa yang selanjutnya diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.  

Keunggulan pembelajaran koopertif menurut Jarolimek dan Parker dalam 

Isjoni (2012: 36) antara lain: (1) saling ketergantungan yang positif; (2) adanya 

pengakuan dalam dalam merespon perbedaan individu; (3) siswa dilibatkan dalam 

merencanakan dan pengelolaan kelas; (4) suasana kelas yang rileks dan 

menyenangkan; (5) terjadinya hubungan yang hangat dan bersahabat di antara 

siswa dengan guru; dan (6) memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan 

pengalaman emosi yang menyenangkan.  

Kelemahan pembelajaran koopertif menurut Slavin dalam Asma (2006: 

27), bahwa pembelajaran kooperatif adalah kontribusi dari siswa yang berprestasi 

rendah menjadi kurang dan siswa yang memiliki prestasi tinggi akan mengarah 
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pada kekecewaan, hal ini disebabkan oleh peran anggota kelompok yang pandai 

lebih dominan. Sementara itu, Noornia dalam Asma (2006: 27), menyatakan 

bahwa untuk menyelesaikan suatu materi pelajaran dengan pembelajaran 

kooperatif akan memakan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional, bahkan dapat menyebabkan materi tidak dapat 

disesuaikan dengan kurikulum yang ada apabila guru belum berpengalaman. 

2.1.10 Model Pembelajaran STAD 

STAD merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana. STAD merupakan model pembelajaran koopertif yang 

menekankan pada kemampuan dan aktivitas siswa baik secara individual maupun 

secara kelompok. Trianto (2007: 52), menyatakan bahwa “pembelajaran koopertif 

tipe STAD merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-

5 orang siswa secara heterogen”. 

Slavin dalam Goodell et.al (2012: 69), menyatakan bahwa  “In STAD, 

students are purposefully grouped based on previous academic performance to 

enhance the learning by all group members and to make the groups as 

comparable as possible”. Pernyataan Slavin tersebut dapat diartikan bahwa di 

dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa sengaja dikelompokkan 

berdasarkan prestasi akademik sebelumnya untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran yang dipengaruhi oleh semua anggota kelompok dan membuat 

kelompoknya sebanding dengan kelompok lain. 

Pembagian kelompok dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD akan 
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memotivasi siswa agar dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain 

dalam menguasai kemampuan dan pengetahuan yang diajarkan oleh guru. 

Meskipun kegiatan dilakukan secara kelompok, masing-masing anggota harus 

dapat menguasai dan berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Jadi, setelah kegiatan kelompok selesai dilaksanakan, masing-masing anggota 

setidaknya memiliki pegetahuan dan konsep yang sama terhadap permasalahan 

yang diberikan oleh guru.  Pengetahuan dan konsep tersebut selanjutnya menjadi 

bekal bagi siswa untuk mengerjakan tes individu yang dikerjakan tanpa bantuan 

siswa lain termasuk anggota satu kelompok.  

Slavin (2005: 143-6), menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terdiri dari 5 komponen utama, yaitu : (1) presentasi kelas; (2) tim; (3) 

skor kemajuan individual; (4) kuis; dan (5) rekognisi tim. Berikut penjelasan 

masing-masing komponen tersebut. 

Presentasi kelas merupakan pengajaran langsung yang dilakukan oleh guru 

untuk fokus pada pokok materi. Dengan demikian, siswa diharuskan sungguh-

sungguh dalam menyimak pelajaran agar mampu mengembangkan 

pemahamannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan disampaikan oleh 

guru.  

Tim atau kelompok dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terdiri dari 4 atau 5 siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas baik dalam hal 

kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan suku. Setiap anggota bertugas 

memecahkan masalah secara bersama-sama, saling mendukung, membantu, dan 

memberikan argumen.  



43 
 

 
 

Pelaksanaan kuis individual diadakan sekitar satu atau dua periode setelah 

guru memberikan presentasi dan sekitar satu atau dua periode praktik tim. Kuis 

individu diberikan pada setiap kegiatan akhir pelajaran atau dapat juga diberikan 

setelah materi pelajaran sudah memenuhi indikator tertentu. Bentuk kuis individu 

disesuaikan dengan materi dan alokasi waktu yang tersedia. Siswa tidak 

diperkenankan untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis. 

Skor kemajuan individual diberikan kepada siswa untuk memberikan 

tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan 

memberikan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Skor yang diperoleh 

masing-masing siswa akan mempengaruhi skor rata-rata kelompok mereka agar 

memperoleh predikat kelompok terbaik.  

Rekognisi tim merupakan kegiatan pemberian sertifikat atau bentuk 

penghargaan lainnya apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran masing-masing kelompok dengan skor rata-rata 

yang memenuhi kriteria akan mendapatkan penghargaan berdasarkan peringkat 

yang diperoleh.  

Menurut Asma (2006: 51), model  pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terdiri dari tujuh tahap, yaitu: (1) persiapan pembelajaran; (2) penyajian materi; 

(3) belajar kelompok; (4) pemeriksaan hasil kegiatan kelompok; (5) tes; (6) 

penentuan skor peningkatan individual; dan (7) penghargaan kelompok. 

Penjelasan tahap-tahap tersebut ialah sebagai berikut:  

Pada tahap persiapan, guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan 

digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
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kooperatif tipe STAD. Perangkat pembelajaran disusun sebelum jadwal 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan sumber-

sumber belajar. Perangkat pembelajaran dijadikan guru sebagai pedoman agar 

pembelajaran berlangsung secara terarah dan  sistematis. Perangkat pembelajaran 

yang dimaksud meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sumber 

belajar, dan LKS beserta lembar jawabannya. Guru selanjutnya menyiapkan data 

siswa dalam kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5 orang. 

Pembentukan kelompok diusahakan agar terdiri kemampuan siswa yang 

heterogen. Jika kondisi siswa memungkinkan maka pembagian kelompok 

memperhatikan latar belakang siswa. Apabila di dalam kelas sebagian besar siswa 

memiliki latar belakang yang sama maka pembentukan kelompok dapat 

didasarkan pada prestasi akademik. Langkah terakhir dalam persiapan yaitu 

menentukan skor dasar. Skor dasar merupakan skor rata-rata kuis sebelumnya. 

Skor awal pada kelas kooperatif adalah nilai ulangan sebelumnya. Skor awal 

dapat berubah setelah diadakan kuis. Misalnya, pada pembelajaran lebih lanjut 

setelah siswa mengerjakan tes, maka hasil tes tersebut dapat dijadikan skor awal. 

Jika guru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD maka setelah 

memberikan tes pengetahuan awal, skor tes tersebut dapat dipakai sebagai skor 

dasar. 

Tahap penyajian materi menggunakan waktu sekitar 20-45 menit. Model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD selalu diawali dengan kegiatan guru untuk 

menjelaskan materi. Penyajian materi dapat dimulai dengan menjelaskan tujuan 

pembelajaran, memberikan motivasi untuk berkooperatif, menggali pengetahuan 
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prasyarat, dan sebagainya. Penyajian materi dapat menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, diskusi, dan sebagainya, disesuaikan dengan isi bahan ajar dan 

kemampuan siswa. 

Pada tahap kegiatan belajar kelompok guru terlebih dahulu menjelaskan 

peraturan, langkah-langkah kegiatan, dan sikap yang perlu dikembangkan siswa 

untuk bekerja dalam kelompok sesuai dengan kriteria. Guru juga harus mengatur 

tempat duduk sebagai salah satu pengelolaan kelas agar menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif dalam pelaksanaan pembelajaran. Pengaturan tempat duduk 

memiliki tujuan untuk mengurangi timbulnya kekacauan yang dapat 

menyebabkan gagalnya pembelajaran kooperatif. Kegiatan selanjutnya, guru 

membagi lembar kegiatan, lembar tugas, dan lembar kunci jawaban untuk 

dikerjakan siswa bersama kelompoknya. 

Tahap pemeriksaan terhadap hasil kegiatan kelompok dilakukan dengan 

mempresentasikan hasil kegiatan kelompok di depan kelas oleh wakil dari setiap 

kelompok. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian. Pada tahap ini pula 

dilakukan pemeriksaan hasil kegiatan kelompok dengan memberikan kunci 

jawaban dan setiap kelompok memeriksa sendiri hasil pekerjaannya serta 

memperbaiki jika masih terdapat kesalahan-kesalahan. 

Tahap selanjutnya yaitu siswa mengerjakan soal-soal tes individual. Siswa 

tidak diperkenankan bekerjasama dengan siswa lain. Pada tahap ini setiap siswa 

mengerahkan kemampuannya dan menunjukkan apa yang diperoleh pada kegiatan 

kelompok dengan cara menjawab soal tes sesuai dengan kemampuannya. Tahap 

selanjutnya, guru membuat daftar skor peningkatan setiap individu yang nantinya 
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dimasukkan menjadi skor kelompok. Peningkatan rata-rata skor setiap individual 

akan menentukan pencapaian nilai kelompok. Hasil kuis yang diperoleh kemudian 

digunakan untuk menghitung skor peningkatan individual berdasarkan selisih 

perolehan skor kuis terdahulu (skor dasar) dengan skor kuis terakhir. Berdasarkan 

skor peningkatan individual dihitung poin perkembangan dengan menggunakan 

pedoman yang disusun Slavin (2005: 159) sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Perhitungan Skor Perkembangan 

Skor Kuis Poin Perkembangan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

10-1 poin di bawah skor awal 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor awal) 

5 poin 

10 poin 

20 poin 

30 poin 

30 poin 

 

Pemberian penghargaan kelompok yang memperoleh poin tertinggi 

menurut Slavin (2005: 160), merumuskan perhitungannya sebagai berikut:  

 
 

Berdasarkan poin perkembangan yang diperoleh, terdapat tiga tingkatan 

penghargaan yang diberikan pada tahap terakhir yaitu: 

(1) Kelompok yang memperoleh poin rata-rata 10, sebagai kelompok baik. 

(2) Kelompok yang memperoleh poin rata-rata 15, sebagai kelompok hebat. 

(3) Kelompok yang memperoleh poin rata-rata 20, sebagai kelompok super. 

Kriteria perolehan poin tersebut dapat ditentukan guru sesuai dengan 

kebutuhan. 
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2.2 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian yang relevan mengangkat tentang penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada jenjang pendidikan yang berbeda telah 

banyak di publikasikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif diterapkan 

dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Berikut beberapa 

penelitian beserta hasil penelitian yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD: 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh Hidayati pada tahun 

2010 dengan judul “Upaya Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa Kelas IV MI 

Darul Ulum Gondangwetan dengan Pendekatan Kooperatif Model STAD” 

diperoleh rata-rata nilai siswa sebesar 74,02 dan persentase siswa yang 

memperoleh skor ≥ 64 hanya 34 siswa, sehingga nilai ketuntasan belajarnya 67%. 

Setelah diadakan perbaikan evaluasi melalui siklus II, rata-rata nilai siswa yaitu 

78,92 dan persentase siswa yang memperoleh nilai ≥ 64 sebanyak 46 siswa atau 

92%.  

Hasil penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa model pembelajaran   

STAD efektif diterapkan dalam pembelajaran yaitu hasil penelitian Sri Haryanti 

pada tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

P.IPS melalui Model Kooperatif Tipe STAD (Students Teams-Achievment 

Divisions) di Kelas V SD I Istiqomah Ungaran Semarang Kabupaten Semarang”. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor tes dari siklus Hasil penelitian 

menunjukkan prestasi belajar pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 66,67 dengan 
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ketuntasan belajar 76,67%, pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 80,67 dengan 

ketuntasan belajar 100%. Hasil lain menunjukkan rerata presentase aktivitas siswa 

pada siklus I adalah 41,00% termasuk belum memuaskan, pada siklus II rerata 

persentase aktivitas siswa mencapai 75,25% yang termasuk dalam kategori sangat 

baik.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berhasil meningkatkan 

hasil belajar siswa pada sekolah, mata pelajaran, dan kelas yang berbeda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2010) menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada 

siswa kelas IV MI Darul Ulum Gondangwetan, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sri Haryanti (2009) menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD I Istiqomah 

Ungaran Semarang Kabupaten Semarang. Kedua penelitian tersebut memiliki 

kesamaan yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Keberhasilan penelitian tersebut memberikan motivasi bagi guru untuk 

melakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Guru memilih menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

tidak hanya untuk meningkatkan hasil belajar siswa saja, tetapi juga untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV serta performansi guru dalam 

pembelajaran PKn materi Globalisasi. Fokus penelitian ini yaitu peningkatan 

performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa yang 
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dilaksanakan di SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap untuk 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV pada materi globalisasi. 

 
2.3 Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengalami 

beberapa kali perubahan nama namun, secara umum pendekatan dan sistem 

penyampaiannya tidak berubah. PKn merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat 

abstrak dan verbal yang berbeda dengan ilmu-ilmu terapan yang bersifat pasti. 

Materi pelajaran PKn menekankan pada pengetahuan untuk dihafal sedangkan 

dalam penyampaiannya menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada guru. 

Aktivitas siswa lebih banyak duduk rapi mendengarkan guru, meniru atau 

mencontoh cara-cara yang diterapkan guru, serta menyelesaikan soal-soal atau 

tugas-tugas yang diberikan guru. Akibatnya, banyak terdapat siswa yang kurang 

memahami materi pelajaran karena kurangnya kebebasan siswa dalam 

mengungkapkan pendapatnya. Aktivitas antarsiswa seperti saling bekerjasama, 

bertukar pendapat, serta kegiatan lain yang menunjang proses pembelajaran juga 

sangat terbatas. Padahal, dengan adanya interaksi antarsiswa dapat 

memungkinkan adanya informasi-informasi baru. Keterbatasan tersebut 

berdampak pada hasil belajar yang diperoleh siswa rendah. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi hal tersebut guru perlu menerapkan model pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran 

yang dapat diterapkan. Model pembelajaran kooperatif tipe  STAD memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan siswa lainnya dalam 
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menemukan informasi-informasi baru. Guru berperan dalam membimbing dan 

membantu dalam menemukan ide atau konsep tersebut, sehingga terjadi interaksi 

antara guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. 

Kerangka berpikir dapat digambarkan dengan bagan berikut ini: 

 

 

 

  

 
 

 

Bagan 2.2. Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan dari kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: “Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap. 

Kondisi Awal 
 

Pembelajaran PKn 
di sekolah masih 
berpusat pada guru. 
 
Hasil  belajar siswa  
beberapa siswa pada 
materi globalisasi 
masih rendah. 

Tindakan 
(Acting) 

 
Guru menggunakan 
model pembelajaran 
kooperatif tipe 
STAD dalam 
pembelajaran PKn 
materi globalisasi. 

Kondisi Akhir 
 
Penerapan model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
STAD dapat 
meningkatkan 
hasil belajar siswa 
kelas IV SD 
Negeri Cinyawang 
03
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Prosedur penelitian tindakan kelas menurut 

Arikunto, Suhardjono, dan Supardi (2009:16) yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dilihat  melalui bagan di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Bagan 3.1 Skema Prosedur Penelitian 

Bagan di atas menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh dalam 

pelaksanaan penelitian secara garis besar, yaitu sebagai berikut: 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II Refleksi 

? 
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3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Tahap 

perencanaan menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana dan oleh siapa  

tindakan ini akan dilakukan (Suhardjono, 2011 :89). Kegiatan yang dilakukan 

dalam perencanaan antara lain identifikasi masalah, menetapkan alasan mengapa 

penelitian dilaksanakan, merumuskan masalah,  menetapkan cara atau metode 

pembelajaran baru, menentukan cara untuk menguji hipotesis, dan membuat 

secara rinci rancangan tindakan.  

Kegiatan identifikasi masalah dilakukan oleh guru dengan 

mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran PKn materi pokok 

globalisasi dengan mengamati aktivitas belajar siswa dan daftar nilai siswa. 

Kegiatan dilanjutkan dengan merumuskan dan hipotesis pemecahan masalah yang 

ditemukan. Guru memilih untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada pelajaran PKn materi globalisasi untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa serta performansi guru.  

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 

pembelajaran PKn materi pokok globalisasi di kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 

kabupaten Cilacap. Kegiatan diawali dengan memberikan materi globalisasi 

secara klasikal. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi tiga kelompok heterogen. Guru 

memberikan (Lembar Kerja Siswa) LKS yang sama kepada setiap kelompok 

untuk dijadikan tugas diskusi. Masing-masing kelompok mengerjakan LKS sesuai 

petunjuk dan alokasi waktu yang disediakan. Hasil disksusi diperesentasikan di 

depan kelas oleh perwakilan kelompok dan setelah kelompok terakhir guru 
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bersama siswa membahas tugas tersebut untuk meluruskan jawaban siswa yang 

masih keliru. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian soal evaluasi untuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang baru saja diberikan. Kegiatan 

diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada kelompok sesuai dengan kriteria 

yang ditentukan. 

3.1.3 Observasi/Pengamatan 

Observasi adalah kegiatan pengamatan  yang dilakukan oleh pengamat, 

dalam hal ini adalah guru. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui 

jalannya kegiatan penelitian. Observasi dilakukan oleh guru dan juga dapat di 

bantu oleh teman sejawat. Guru melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa melalui lembar aktivitas siswa dengan mengacu pada deskriptor aktivitas 

siswa yang sudah disiapkan. Sementara itu, performansi guru selama proses 

pembelajaran diamati dan dinilai oleh observer melalui lembar Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). Perencanaan pembelajaran dinilai melalui lembar 

APKG 1, sedangkan pelaksanaan pembelajaran dinilai dan diamati melalui APKG 

2. Hasil pengamatan digunakan untuk melakukan perbaikan pada siklus 

selanjutnya. 

3.1.4 Refleksi  

Kegiatan refleksi dilakukan berdasarkan hasil observasi dari pelaksanaan 

kegiatan. Refleksi merupakan evaluasi serta menetapkan kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini. Menurut Taniredja, Pujiati, dan Nyata (2011: 41), 

kegiatan refleksi merupakan kegiatan yang mengkaji: 1) apa yang telah dan belum 

terjadi; 2) mengapa hal tersebut terjadi; 3) dan apa yang perlu dilaksanakan 

selanjutnya.  
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Refleksi digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan kelancaran 

kegiatan sesuai rencana yang telah disusun. Refleksi juga dapat digunakan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Apabila masih 

ditemukan beberapa kekurangan maka hasil refleksi ini akan digunakan sebagai 

acuan untuk menyusun perencanaan pada siklus berikutnya. Namun, apabila hasil 

refleksi menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran dari siklus 

sebelumnya, maka tidak perlu menambah siklus lagi. 

 
3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu 

siklus I dan siklus II. Masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan, 1 kali 

pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). Pertemuan 1 digunakan 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, pertemuan 2 digunakan untuk 

melaksanakan pembelajaran dan tes formatif.  

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Prosedur pelaksanaan tindakan pada siklus I terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan, dan refleksi. Prosedur tersebut 

diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

3.2.1.1 Perencanaan 

Perencanaan dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Perencanaan yang dipersiapkan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I antara 

lain: (1) mengidentifikasi masalah yang dihadapi guru dan siswa dalam proses 
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yang dilaksanakan pembelajaran sebelum siklus I; (2) merancang rencana 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

materi globalisai sesuai KD yang telah ditetapkan; (3) merancang alat peraga, 

media, dan lembar kegiatan siswa; (4) menyusun lembar pengamatan aktivitas 

siswa dan performansi guru beserta deskriptor; (5) menyusun soal evaluasi untuk 

setiap pertemuan dan soal tes formatif siklus I sesuai KD yang telah ditetapkan.  

3.2.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan yang dilakukan antara lain: (1) guru menyiapkan rencana 

pembelajaran; (2) guru menyiapkan alat peraga, media, dan lembar kegiatan siswa 

yang akan digunakan; (3) guru mengkondisikan siswa duduk dengan rapi; (4) 

guru mengucapkan salam dan membimbing siswa untuk berdo’a; (5) guru 

melakukan presensi siswa sebelum pelajaran dimulai; (6) guru membimbing siswa 

mempersiapkan alat tulis dan menulis tanggal pembelajaran; (7) guru 

menyampaikan apersepsi untuk membimbing persepsi dan pegetahuan siswa ke 

arah materi pelajaran; (8) guru menyajikan materi globalisasi; (9) guru membagi 

siswa menjadi tiga kelompok heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 

siswa; (10) guru memberikan lembar kerja siswa kepada masing-masing 

kelompok dengan soal yang sama; (11) guru membimbing diskusi kelompok; (12) 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas; (13) 

guru memberikan evaluasi kepada masing-masing siswa untuk dikerjakan secara 

individu; (14) guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok 

berdasarkan nilai rata-rata peningkatan setiap kelompok dengan memberikan 
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predikat tim baik, hebat, dan super; (15) pada akhir siklus I, siswa mengerjakan 

tes formatif I. 

3.2.1.3 Pengamatan 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan performansi guru, aktivitas 

belajar siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi globalisasi di 

kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap. Observasi terhadap 

aktivitas dan performansi guru pada siklus I selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.2.1.3.1 Performansi Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Performansi guru yang diamati yaitu: (1) penguasaan materi; (2) 

keterampilan guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

mata pelajaran PKn materi pokok Globalisasi. 

3.2.1.3.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa yang diamati terdiri dari lima indikator yaitu: (1) 

keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran; (2) keaktifan siswa dalam bertanya 

kepada guru; (3)  keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya; (4) 

kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok; (5) keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan atau pendapat.  

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis rangkaian kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Refleksi bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa, 

refleksi dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap tahap yang 

dilaksanakan pada siklus I. Hasil refleksi digunakan sebagai masukan untuk 

memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya pada siklus II. 
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3.2.2 Perencanaan Siklus II 

Prosedur pelaksanaan tindakan pada siklus I terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan, dan refleksi. Prosedur tersebut 

diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

3.2.2.1 Persiapan 

Perencanaan pembelajaran pada siklus II antara lain: (1) mengidentifikasi 

masalah yang dihadapi guru dan siswa dalam proses yang dilaksanakan pada 

pembelajaran siklus I; (2) merancang rencana pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD materi globalisai sesuai KD yang telah 

ditetapkan; (3) merancang pengembangan alat peraga, media, dan lembar kegiatan 

siswa; (4) menyusun lembar pengamatan aktivitas siswa dan performansi guru 

beserta deskriptor; (5) dan menyusun soal evaluasi untuk setiap pertemuan dan 

soal tes formatif siklus II sesuai KD yang telah ditetapkan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan yang diakukan antara lain: (1) guru menyiapkan rencana 

pembelajaran; (2) guru menyiapkan alat peraga, media, dan lembar kegiatan siswa 

yang akan digunakan; (3) guru mengkondisikan siswa duduk dengan rapi; (4) 

guru mengucapkan salam dan membimbing siswa untuk berdo’a; (5) guru 

melakukan presensi siswa sebelum pelajaran dimulai; (6) guru membimbing siswa 

mempersiapkan alat tulis dan menulis tanggal pembelajaran; (7) guru 

menyampaikan apersepsi untuk membimbing persepsi dan pegetahuan siswa ke 

arah materi pelajaran; (8) guru menyajikan materi globalisasi; (9) guru membagi 

siswa menjadi tiga kelompok heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 
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siswa; (10) guru memberikan lembar kerja siswa kepada masing-masing 

kelompok dengan soal yang sama; (11) guru membimbing diskusi kelompok; (12) 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas; (13) 

guru memberikan evaluasi kepada masing-masing siswa untuk dikerjakan secara 

individu; (14) guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok 

berdasarkan nilai rata-rata peningkatan setiap kelompok dengan memberikan 

predikat tim baik, hebat, dan super; (15) dan pada akhir siklus II, siswa 

mengerjakan tes formatif II.  

3.2.2.3 Pengamatan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan performansi guru, 

aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi 

globalisasi di kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap. Observasi 

pada siklus II selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.2.2.3.1 Performansi Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Performansi guru yang diamati yaitu: (1) penguasaan materi; (2) dan 

keterampilan guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

mata pelajaran PKn materi pokok Globalisasi. 

3.2.2.3.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa yang diamati terdiri dari lima indikator yaitu: (1) 

keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran; (2) keaktifan siswa dalam bertanya 

kepada guru; (3)  keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya; (4) 

kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok; (5) dan keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan atau pendapat. 
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3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh semua 

tindakan yang sudah dilakukan pada siklus II. Berdasarkan data yang sudah 

terkumpul, kemudian melakukan evaluasi untuk mengetahui prestasi belajar yang 

sudah dicapai siswa serta kelebihan dan kekurangan pada proses pembelajaran. 

Hasil analisis pada siklus I dan siklus II terhadap prestasi belajar siswa 

akan dijadikan patokan bagi guru dalam menarik kesimpulan apakah hipotesis 

tindakan tercapai atau tidak. Selain itu, hasil refleksi dapat mengukur pencapaian 

apakah nilai performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar, aktivitas 

siswa telah memenuhi indikator keberhasilan.  

 
3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas IV SD Negeri Cinyawang 

03 Kabupaten Cilacap sejumlah 15 siswa, terdiri dari 11 putra dan 4 putri. 

 
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian  

3.4.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Cinyawang 03 yang berlokasi di 

Jalan Kamboja Nomor 04 Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan Kabupaten 

Cilacap.  

3.3.2 Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan program semester SD Negeri 

Cinyawang 03 yaitu pada bulan Maret-April semester genap tahun ajaran 

2012/2013.  



60 
 

 
 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

beberapa cara. Berikut akan dijelaskan sumber data, jenis data, teknik 

pengumpulan data, dan alat pengumpul data yang digunakan. 

3.5.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan meliputi siswa, guru, dan data dokumen 

kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap, yaitu: 

(1) Siswa kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap 

Data yang diambil berupa hasil belajar siswa dan hasil observasi aktivitas 

siswa selama mengikuti pembelajaran. 

(2) Guru SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap 

Performansi dan kompetensi yang dimiliki guru kelas IV  SD Negeri 

Cinyawang 03 kabupaten Cilacap yang diamati melalui APKG I dan 

APKG II mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

(3) Data dokumen SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap 

Dokumen siswa kelas IV  SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap 

berupa daftar nama siswa, daftar nilai siswa materi globalisasi tahun 

pelajaran 2011/2012, dan daftar nilai ulangan tengah semester II tahun 

pelajaran 2012/2013. 

3.5.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data 

yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Penjelasan masing-masing jenis data 

tersebut lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut : 



61 
 

 
 

3.5.2.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, 

dan gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono 2010: 9). Data 

yang dihimpun dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru.   

3.5.2.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka, atau data kualitatif yang 

diubah ke dalam bentuk angka (Riduwan 2010: 32). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa nilai sebagai hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes 

formatif I pada siklus I, tes formatif II pada siklus II, serta data hasil observasi 

terhadap performansi guru dan aktivitas belajar siswa yang telah dikonversikan ke 

dalam bentuk angka.  

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik tes dan non tes. 

Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang teknik pengumpulan data tersebut: 

3.5.3.1 Teknik Tes  

Teknik tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yaitu dari hasil 

tes formatif siswa pada siklus I dan siklus II. Tes formatif dilaksanakan pada 

setiap akhir siklus. Hasil tes formatif siswa juga digunakan untuk menghitung 

nilai rata – rata kelas dan menghitung tuntas belajar klasikal. 

3.5.3.2 Teknik Non Tes 

Teknik non tes digunakan guru dalam kegiatan pengamatan dan 

dokumentasi. Guru melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dalam 
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proses pembelajaran. Pengamatan terhadap performansi peneliti dilakukan oleh 

rekan guru/teman sejawat. Sementara itu, dokumentasi yang berupa daftar nilai 

siswa kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap pada tahun pelajaran 

2011/2012 digunakan sebagai acuan guru untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa. 

3.5.4 Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpulan data merupakan instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu : 

3.5.4.1 Tes 

Tes diberikan kepada siswa sebagai alat evaluasi untuk mengukur hasil 

belajar siswa. Tes diberikan pada akhir setiap pembelajaran dan akhir setiap siklus 

yaitu pada pertemuan kedua. Soal tes ini terdiri dari soal pilihan ganda dan 

jawaban singkat. 

3.5.4.2 Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan dalam penelitian ini berupa lembar pengamatan 

aktivitas siswa dan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Lembar 

pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk mencatat hasil pengamatan terhadap 

aktivitas siswa selama pembelajaran. Sementara itu, APKG digunakan untuk 

mengamati performansi guru. APKG I digunakan untuk menilai kemampuan guru 

dalam merencanakan pembelajaran. APKG II digunakan untuk menilai 

performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran. 
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3.6 Teknik Analisis Data  

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data diperoleh. Berdasarkan 

data dan hasil pengolahan data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis. Semua 

data dikaji dan dibahas bersama antara peneliti dengan observer. Selanjutnya, 

kegiatan refleksi dan kegiatan penyimpulan. Sub bab ini akan membahas tentang 

teknik analisis data meliputi data kualitatif yaitu performansi guru dan aktivitas 

belajar siswa serta data kuantitatif yaitu hasil belajar siswa. 

3.6.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu aktivitas belajar 

siswa dan performansi guru. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.6.1.1 Menentukan Nilai Performansi Guru 

Terdapat dua kategori yang diamati dalam performansi guru, yaitu 

pengamatan dalam perencanaan (APKG I) dan pelaksanaan pembelajaran (APKG 

II). Kemampuan guru dalam membuat RPP dinilai dari 6 indikator yang telah 

ditentukan. Menurut Dirjendikti (1999: 12), rumus untuk menilai kemampuan 

guru dalam membuat RPP yaitu: 

APKG I =  

Keterangan: 

APKG I =  Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam Perencanaan Pembelajaran 

A  =  Merumuskan kompetensi dasar/indikator 

B  =  Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar 
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C  = Merencanakan skenario kegiatan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD 

D  =  Merancang pengelolaan kelas 

E  = Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian 

F = Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dinilai dari 7 

indikator yang telah ditentukan. Menurut Dirjendikti (1999: 30), rumus untuk 

menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yaitu: 

APKG II =    

Keterangan: 

APKG II  =  Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

P  = Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Q  = Melaksanakan kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

R  = Mengelola interaksi kelas 

S  = Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan 

sikap positif siswa terhadap belajar 

T  = Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran PKn 

U = Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

V = Kesan umum kinerja guru/calon guru 

Nilai performansi guru diperoleh dari gabungan nilai kemampuan guru 

dalam membuat RPP dan dalam melaksanakan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Menurut Aunurrahman dkk (2009: 9.10), 
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untuk mengubah skor APKG 1 dan APKG 2 menjadi skala nilai 0-100 yaitu 

sebagai berikut: 

APKG I =    

 
APKG II =    

Kemampuan guru dalam membuat RPP berbobot 1, sedangkan 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran memiliki berbobot 2. Rumus 

yang digunakan untuk menilai keseluruhan performansi guru yaitu: 

NA=  

Keterangan: 

NA    =  Nilai akhir performansi guru 

APKG 1 =  Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam membuat RPP 

APKG 2  = Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam melaksanakan  

       pembelajaran 

Skala nilai performansi guru menurut Pedoman Akademik Unnes (2010: 

55) yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Pedoman Penilaian APKG 

Nilai Huruf Bobot  Predikat  
86 – 100 A 4,00 Baik sekali 
81 – 85 AB 3,50 Lebih dari baik 
71 – 80 B 3,00 Baik  
66– 70 BC 2,50 Lebih dari cukup  
61 – 65 C 2,00 Cukup 
56 – 60 CD 1,50 Kurang dari cukup 
51 – 55 D 1,00 Kurang   
≤50 E 0,00 Gagal (tidak lulus)  

 
(Pedoman akademik UNNES 2010: 55) 
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3.6.1.2 Menentukan Nilai Aktivitas Siswa 

Nilai aktivitas belajar siswa diamati guru difokuskan pada kriteria berikut: 

(1) keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran; (2) keaktifan siswa dalam 

bertanya kepada guru; (3) keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil 

diskusinya; (4) kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok; (5) dan 

keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat.  

Setiap kriteria yang diamati memiliki skor maksimal 4. Apabila masing-

masing kriteria memperoleh skor 4, skor maksimal keseluruhan berjumlah 20. 

Menurut Yonny (2010: 175-6), nilai keaktifan belajar masing-masing siswa siswa 

dihitung dengan rumus:  

 

 
Hasil Perolehan nilai aktivitas belajar siswa dianalisis dengan pedoman: 

Tabel 3.2. Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa 

Persentase Kriteria 
75%-100% Sangat Tinggi 

50%-74,99% Tinggi 
25%-49,99% Sedang 
0%-24,99% Rendah 

 
(Yonny, 2010: 175-6) 

 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil pelaksanaan  tes formatif siswa pada 

siklus I dan siklus II. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membuat 

rekapitulasi nilai tes tertulis siswa yang selanjutnya dihitung melalui rumus-rumus 

berikut:  
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3.6.1.1 Hasil Belajar 

Nilai akhir hasil belajar masing-masing siswa menurut Djamarah (2005: 

331), dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

 

Keterangan : 

NA = Nilai akhir 

∑X = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 

N = Jumlah keseluruhan skor maksimal  

3.6.1.2 Nilai Rata-Rata Kelas 

Menurut Djamarah (2005:309), untuk menentukan nilai rata-rata kelas 

dihitung dengan rumus berikut: 

 

Keterangan: 

 = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

 = Jumlah siswa 

M   = Rata-rata kelas 

3.6.2.3 Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 

Menurut Aqib dkk (2010: 41), untuk menentukan persentase tuntas belajar 

klasikal dihitung dengan menggunakan rumus: 

=  

Keterangan: 

  = Tuntas belajar klasikal 
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 = Banyak siswa yang memperoleh nilai ≥ 64 

 = Jumlah siswa 

3.6.2 Indikator Keberhasilan 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi 

globalisasi mata pelajaran PKn dikatakan berhasil apabila indikator keberhasilan 

yang ditentukan dapat tercapai. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini 

meliputi aktivitas belajar siswa, hasil belajar, dan performansi guru. Berikut ini 

akan dijelaskan secara rinci indikator keberhasilan tersebut. 

3.6.3.1 Performansi Guru 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikatakan berhasil 

meningkatkan performansi guru apabila nilai performansi guru yang diperoleh 

minimal B (nilai > 71-80). 

3.6.3.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikatakan berhasil 

apabila dapat meningkatkan aktivitas siswa, sehingga berada pada kriteria sangat 

tinggi yaitu mencapai  75 %. 

3.6.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikatakan berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa apabila: (1) hasil belajar setiap siswa mencapai 

nilai KKM ≥ 65 (SD Negeri 2 Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap); (2) nilai rata-

rata kelas mencapai sekurang-kurangnya 75; (3) dan persentase tuntas belajar 

klasikal tercapai, yaitu sekurang-kurangnya 75% jumlah siswa yang mendapatkan 

skor > 65 (KKM SD Negeri 2 Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada siklus I dan II dalam 

pembelajaran PKn materi globalisasi melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada siswa kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap 

menunjukkan adanya peningkatan pembelajaran. Hasil penelitian yang diperoleh 

berupa data kuantitatif yang ditunjukkan dari hasil belajar siswa serta data 

kualitatif yang ditunjukkan dari aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

Hasil penelitian pada setiap siklus diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Tindakan siklus I dilaksanakan tanggal 23-30 Maret 2013. Analisis data 

pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari pengamatan terhadap performansi guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. Deskripsi 

data  yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus I digunakan guru untuk 

refleksi dan revisi sebagai upaya melakukan perbaikan pelaksanaan siklus II.  

4.1.1.1 Performansi Guru   

Pengamatan terhadap performansi guru dilakukan oleh Rahmat Widodo, 

S.Pd.SD. Pengamatan dilakukan pada setiap pelaksanaan pembelajaran baik pada 

pertemuan 1 maupun pertemuan 2. Kemampuan guru pada masing-masing 

pertemuan dinilai dengan menggunakan lembar APKG berserta deskriptornya.  
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Lembar APKG  yang digunakan terdiri dari APKG I yaitu penilaian 

terhadap RPP yang dibuat guru sedangkan APKG II mengenai pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Rekapitulasi hasil penilaian guru dalam membuat RPP Siklus I terdapat pada tabel 

4.1 berikut. Data selengkapnya dapat dilihat di lampiran 18 dan lampiran 20. 

Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan Guru dalam Membuat RPP 
Siklus I 

 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 
1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran/indikator 4 4 
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran, dan sumber belajar 3 3,33 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 3,4 3,4 
4. Merancang pengelolaan kelas 3 3 
5. Menentukan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat 

penilaian 3 3 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 3,5 
Jumlah 19,9 20,23 
Rata-rata 3,32 3,38 
Rata-rata APKG 1  3,35 
Nilai APKG 1  83,61 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai kemampuan guru dalam membuat 

RPP siklus I mencapai 83,61. Sementara itu, perolehan nilai kemampuan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran STAD yang dinilai dengan menggunakan APKG 

II tersebut tidak jauh berbeda dengan perolehan nilai APKG I. Rekapitulasi nilai 

APKG terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus I pertemuan 1 dan 2 terdapat 

pada tabel 4.2 berikut. Data selengkapnya dapat dilihat di lampiran 19 dan 

lampiran 21.  
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Tabel 4.2. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan Guru 
dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3 3 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,33 3,5 
3. Mengelola interaksi kelas 3,2 3,6 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 3,2 3 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 
pembelajaran matematika 3 3,33 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3,5 3,5 
7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,5 3,5 

Jumlah  22,73 24,43 
Rata-rata  3,25 3,35 
Rata-rata APKG 2  3,30 
Nilai APKG 2  82,82 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa nilai kemampuan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I mencapai 82,82. Nilai performansi guru 

pada siklus I dapat diperoleh dari nilai APKG 1 dan APKG 2  dengan bobot dan 

rumus yang telah ditentukan. APKG 1 memiliki nilai bobot 1 sedangkan APKG 2 

memiliki nilai bobot 2. Rekapitulasi nilai performansi guru siklus I dapat dilihat 

pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3. Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Siklus I 
 

No. Aspek Penilaian Nilai Bobot Nilai 
Akhir 

1. Kemampuan guru membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran (APKG 1) 83,61 1 83,61 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran (APKG 2) 82,82 2 165,64 

Jumlah 3 249,25 
Nilai Performansi Guru  83,08 
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Performansi guru pada rentang nilai 86-100 termasuk dalam kriteria A, 

rentang nilai 81-85 termasuk dalam kriteria AB, rentang nilai 71-80 termasuk 

dalam kriteria B, rentang nilai 66-70 termasuk dalam kriteria BC, rentang nilai 61-

65 termasuk dalam kriteria C, rentang nilai 56-60 termasuk dalam kriteria CD, 

rentang nilai 51-55 termasuk dalam kriteria D, dan rentang nilai ≤ 50 termasuk 

dalam kriteria E. Berdasarkan tabel 4.3 di atas hasil pengamatan yang dilakukan 

oleh Rahmat Widodo, S.Pd.SD. menunjukkan nilai performansi guru pada siklus I 

mencapai nilai 83,08 (AB).  

4.1.1.2 Paparan Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas belajar siswa merupakan gambaran keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru 

melalui lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Rekapitulasi hasil pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa siklus I pertemuan 1 dan 2 selama pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Data selengkapnya dapat dilihat di lampiran 14 dan lampiran 15 : 

Tabel 4.4. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 
  

No. Indikator yang Diamati Pertemuan (%) Rata-rata 
(%) 1 2 

1. Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 56,67 71,67 64,17 

2. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 51,67 68,33 60 

3. Keberanian siswa dalam mempresentasikan 
hasil diskusinya 68,33 76,67 72,25 

4. Kemampuan siswa bekerja sama dalam 
kelompok 65 76,67 70,84 

5. Keberanian siswa dalam mengemukakan 
tanggapan atau pendapat 60,00 56,67 58,34 

Jumlah 325,60% 
Rata-rata 65,12% 
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Aktivitas siswa dikatakan memenuhi kriteria sangat tinggi apabila berada 

pada rentang persentase 75%-100%, kriteria tinggi apabila berada pada rentang 

persentase 50%-74,99%, kriteria sedang apabila berada pada rentang persentase 

25%-49,99%, dan kriteria rendah apabila berada pada rentang persentase 0%-

24,99%. Tabel 4.4 menunjukkan aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan 

pembelajaran siklus I mencapai 65,12% dan termasuk dalam kriteria tinggi. 

Aktivitas siswa lebih meningkat pada pertemuan kedua. Persentase tersebut 

diperoleh dari hasil pengamatan guru yang mengacu pada lima indikator aktivitas 

belajar siswa. Masing-masing indikator terdiri dari empat deskriptor. Pemberian 

skor pengamatan aktivitas siswa didasarkan pada jumlah deskriptor yang 

ditunjukkan siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Persentase perolehan 

skor pada lembar observasi diakumulasi untuk menentukan persentase aktivitas 

siswa siklus I yang diperoleh dari rata-rata persentase aktivitas siswa pada tiap 

pertemuan.  

4.1.1.3 Paparan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I diperoleh dari tes 

formatif yang dilakukan pada akhir siklus I yaitu pada pertemuan 2 tanggal 30 

Maret 2013. Rekapitulasi hasil belajar siswa siklus I pada materi globalisasi dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut. Data selengkapnya terdapat di lampiran 17. 

Tabel 4.5. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 
 

Hasil Belajar Siklus I Keterangan 
Banyak Siswa Persentase 

Nilai ≥ 65 10 66,67% Tuntas 
Nilai < 65 5 33,33% Tidak Tuntas 

Nilai Rata-rata 70,67  
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Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai rata-rata siswa 

sebesar 70,67. Hasil tersebut belum mencapai indikator keberhasilan seperti yang 

ditentukan yaitu  75, siswa dikatakan tuntas belajar jika siswa memperoleh nilai 

 65. Sementara itu, berdasarkan data hasil belajar siswa pada tabel 4.2, dapat 

diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar berjumlah 10 siswa dan yang tidak 

tuntas belajar dan 5 siswa lainnya tidak tuntas belajar. 

Ketuntasan belajar klasikal siklus I dapat dilihat pada bagan berikut:  

 
 

Bagan 4.1. Persentase Tuntas Belajar Klasikal Siklus I 

Berdasarkan bagan 4.1 di atas, persentase ketuntasan belajar siswa 

mencapai 66,67%. Perolehan tersebut belum mencapai indikator keberhasilan 

yang ditentukan yakni sebesar 75%. Sementara itu, model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang digunakan guru dalam penelitian ini mengharuskan 

guru untuk mengolah data peningkatan hasil belajar siswa pada kelompoknya 

masing-masing serta penghargaan yang diberikan kepada kelompok pada setiap 

pertemuan. Data yang diperoleh pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6. Data Perolehan Skor dan Penghargaan Kelompok Siklus I 
 

KELOMPOK 1 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

1. Kuat Hermawan 70 90 30 90 70 5 
2. Mutiyaningsih 56 60 20 60 70 20 
3. Arju Ridwana Robi 47 60 30 60 60 20 
4. Gayuh Prasetya 35 60 30 60 60 20 
5. Rahmat Hidayat 60 80 30 80 60 5 

Jumlah Skor 140 70 
Rata-Rata 28 14 
Penghargaan Kelompok TIM SUPER TIM BAIK 

 

KELOMPOK 2 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

1. Badrun Naja 76 100 30 100 90 10 
2. Lasmanto 47 40 10 40 70 30 
3. Arif Rahman 66 - - 66 70 20 
4. Pendi Maulana 72 80 20 80 90 20 
5. Sugih Risqi Khalilah 64 60 10 60 80 30 

Jumlah Skor 70 110 
Rata-Rata 17,5 22 
Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM SUPER 

 

KELOMPOK 3 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

1. Bahrun Mustafid 60 60 20 60 80 30 
2. Dwi Mukaromah 65 80 30 80 90 10 
3. Lukiman 50 60 20 60 40 5 
4. Riza Zakaria 70 80 10 80 70 10 
5. Tri Winarti 64 60 10 60 50 10 

Jumlah Skor 90 75 
Rata-Rata 18 15 
Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM HEBAT 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga 

penghargaan yang diberikan kepada kelompok. Pada pertemuan 1 semua 
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kelompok mendapatkan penghargaan sebagai tim hebat, sedangkan pada 

pertemuan 2 terdapat perubahan-perubahan yakni kelompok 1 mendapatkan 

predikat sebagai tim baik, kelompok 2 sebagai tim super, dan kelompok 3 sebagai 

tim hebat. Kelompok 1 dan 2 mengalami penurunan peringkat menjadi tim baik 

dikarenakan nilai individu dalam kelompok tersebut mengalami penurunan 

sehingga mempengaruhi nilai rata-rata skor kelompok. Sementara itu, kelompok 3 

mengalami peningkatan hasil belajar dan naik peringkat menjadi tim super. 

4.1.1.3 Refleksi 

Data yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus I meliputi hasil 

belajar siswa dan observasi proses pembelajaran yang dipusatkan pada observasi 

terhadap aktivitas siswa dan performansi guru. Dari data yang diperoleh, dapat 

dilihat secara garis besar hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berdasarkan 

ulasan tersebut, guru melakukan refleksi dan revisi sebagai upaya melakukan 

perbaikan pada siklus II.  

4.1.1.3.1 Performansi Guru 

Performansi guru pada pembelajaran siklus I ditunjukkan dengan nilai 

APKG yang diperoleh guru  yaitu 81,76 pada pertemuan 1 dan 83,88 pada 

pertemuan 2. Nilai tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan sebelumnya yaitu minimal guru memperoleh nilai 71 atau termasuk ke 

dalam kriteria B. Meskipun demikian penilaian yang dilakukan observer pada 

lembar Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) masih terdapat beberapa 

perolehan point rendah yang perlu diperhatikan guru untuk perbaikan 

pembelajaran selanjutnya. Perbaikan tidak hanya difokuskan pada nilai APKG 
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saja. Selain itu, guru juga perlu meninjau kembali pembelajaran yang telah 

dilaksanakan sehingga guru dapat menentukan pula hal-hal yang dapat dijadikan 

bahan koreksi. 

Beberapa kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang perlu 

diperhatikan antara lain penggunaan buku pelajaran yang digunakan sehingga 

berakibat pada terbatasnya pengembangan materi sehingga materi yang 

disampaikan kepada siswa masih kurang bervariasi terutama untuk memberikan 

contoh dampak positif dan negatif globalisasi. Selanjutnya, kemampuan untuk 

mengarahkan siswa pada pokok materi masih kurang mengena. Pertanyaan yang 

diajukan ketika kegiatan tanya jawab pada saat kegiatan pembelajaran masih 

bersifat spontan, sehingga guru belum optimal dalam melibatkan siswa terhadap 

proses pembelajaran.  

Kemampuan guru pada saat pelaksanaan pembelajaran yaitu pergantian 

dari pembelajaran klasikal ke pembelajaran kelompok sudah terorganisir dengan 

cukup baik. Namun, pengaturan arah tempat duduk siswa kurang diperhatikan 

sehingga ketika pembahasan lembar kerja siswa tidak semua kelompok dapat 

menyimak dengan baik.  

4.1.1.3.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Data hasil pengamatan aktivitas belajar siswa siklus I belum mencapai 

indikator keberhasilan, ditunjukkan dengan persentase aktivitas siswa selama 

pembelajaran masih rendah yaitu 65,12%. Siswa belum terlibat sepenuhnya dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan guru. Hal ini disebabkan karena guru belum 

dapat memberikan motivasi yang dapat menumbuhkan kerjasama antaranggota 
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kelompok. Kontrol guru terhadap kegiatan berkelompok baru sekedar 

menjelaskan petunjuk mengerjakan LKS dengan baik.  

Guru kurang memperhatikan banyaknya siswa yang belum terbiasa belajar 

dalam kelompok. Proses pengarahan dalam bekerja kelompok belum diberikan 

sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Terdapat kelompok yang kurang 

mendapatkan pengarahan dari guru. Akibatnya, interaksi antarsiswa dalam 

kelompok masih rendah. Kesadaran siswa untuk saling membantu temannya 

dalam memahami tugas yang diberikan masih kurang. Siswa yang pintar 

cenderung ingin cepat menyelesaikan tugas. Beberapa siswa cenderung masih 

pasif dalam mengemukakan pendapatnya.  

Guru belum melibatkan siswa secara optimal dalam memberikan tanggapan 

terhadap presentasi kelompok lain. Penguatan terhadap siswa yang aktif terkadang 

tidak diberikan secara langsung, sehingga suasana kompetitif antarsiswa masih 

kurang. Hal ini menyebabkan masih rendahnya antusias siswa terhadap 

pembelajaran terutama keberanian untuk bertanya. Dari lima indikator yang 

diamati indikator nomor 2 tentang keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

mendapatkan nilai rata-rata aktivitas siswa yang paling rendah yaitu 60 %. 

4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Rata-rata hasil belajar dari tes formatif yang telah dilaksanakan yaitu 70,67 

siswa yang mencapai KKM 65 sebanyak 10 siswa, tingkat ketuntasan kelas hanya 

66, 67%, sehingga persentase ketuntasan minimal (75%) belum tercapai. 

Perolehan hasil yang kurang memuaskan tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor. 
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Guru terlalu sering menggunakan kosakata baru tanpa menyertakan 

artinya. Sementara itu, sebagian besar siswa masih belum menghafal pengertian 

dari kosakata baru yang terdapat pada materi seperti kata individualis dan 

konsumtif, sehingga dalam proses pembelajaran guru harus sering mengulang 

kata-kata tersebut beserta artinya. Selain itu, perhatian guru belum merata ke 

semua siswa misalnya, guru terlalu sering mengarahkan perhatiannya kepada 

siswa yang aktif. Akibatnya, beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang 

disampaikan. Terkadang siswa mengobrol dengan teman sebangkunya tentang 

hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran sehingga tidak semua materi 

dapat diterima dan diserap dengan baik. Selanjutnya, hasil belajar yang kurang 

memuaskan tersebut diperoleh karena jumlah dan kriteria penilaian kuis individu 

yang disusun guru belum seimbang, sehingga nilai yang diperoleh masing-masing 

siswa terpaut jauh. Terdapat pula soal yang berpotensi memiliki lebih dari satu 

jawaban sehingga berdampak pada ketepatan siswa dalam menjawab soal. Di 

samping itu, siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal kuis individu dan soal tes 

formatif. Beberapa faktor yang disebutkan di atas menjadi penyebab rendahnya 

hasil belajar siswa. 

4.1.1.4 Revisi 

Deskripsi data pada hasil pelaksanaan tindakan siklus I menunjukkan 

beberapa poin yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan pembelajaran. Guru perlu 

melakukan perbaikan agar pembelajaran pada siklus selanjutnya dapat lebih 

memuaskan. Berdasarkan refleksi yang dilakukan guru merancang perbaikan yang 

diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran siklus II antara lain: 
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(1) Pemberian motivasi kepada kelompok berupa reward agar dapat 

bekerjasama dan meningkatkan kepedulian terhadap teman satu 

kelompok sehingga dapat menerima penghargaan sebagai tim terbaik.   

(2) Pemberian penguatan berupa tanda bintang dan smile kepada siswa yang 

aktif secara langsung pada saat pembelajaran serta pemberian hadiah 

kepada siswa favorit. Selain itu, guru dapat membuat papan pajangan 

untuk memajang foto kelompok dan siswa favorit pada setiap pertemuan. 

(3) Guru berpindah ke posisi-posisi tertentu untuk mempermudah guru untuk 

mengarahkan perhatian pada seluruh kelas.  

(4) Guru memperbanyak pertanyaan terstruktur untuk mengetahui daya serap 

siswa terhadap materi yang disampaikan.  

(5) Penggunaan media kartu untuk menunjang kegiatan LKS sehingga 

meningkatkan keantusiasan siswa terhadap tugas serta interaksi 

antaranggota kelompok. 

(6) Perbaikan RPP berupa penyesuaian jumlah soal dan kriteria penilaian pada 

pada kuis individu serta memperbaiki kualitas soal agar tidak 

menimbulkan jawaban ganda. 

(7) Perbaikan RPP dengan menambah buku pelajaran yang digunakan guna 

mengembangkan materi pembelajaran. 

(8) Guru memberikan pengarahan kepada siswa tentang kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan terutama mengenai arah tempat 

duduk kelompok sehingga semua siswa dapat mengikuti setiap kegiatan 

pembelajaran dengan jelas. 
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4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 13 April 2013, sedangkan 

pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 20 April  2013. Tindakan pembelajaran 

pada siklus II dilaksanakan dengan memperhatikan refleksi dan revisi pelaksanaan 

tindakan pembelajaran pada siklus I. Analisis data pelaksanaan tindakan siklus II 

terdiri dari pengamatan terhadap performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan 

hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. 

4.1.2.1 Performansi Guru 

Pengamatan terhadap performansi guru pada siklus II dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dilakukan pada 

pertemuan 1 dan 2. Performansi guru dinilai dari aspek kemampuan guru dalam 

membuat RPP dan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Pembelajaran yang dilakukan guru pada siklus II mengacu pada refleksi dan revisi 

tindakan pada siklus I. Guru telah melakukan perbaikan-perbaikan guna 

meningkatkan performansi yang dilaksanakan pada siklus II. Poin-poin APKG 

pada siklus I yang mendapatkan nilai rendah sudah mengalami peningkatan 

sehingga nilai performansi guru pada siklus II mengalami peningkatan. 

Peningkatan performansi guru dapat dilihat pada data hasil pengamatan lembar 

APKG 1 dan APKG 2 baik pertemuan 1 maupun pertemuan 2 yang dilakukan 

oleh Rahmat Widodo, S.Pd.,SD. Rekapitulasi hasil penilaian kemampuan guru 

dalam membuat RPP siklus II pada masing-masing pertemuan dapat dilihat pada 

tabel 4.7. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 29 dan lampiran 31: 

 



82 
 
 

 
 

Tabel 4.7. Rekapitulasi Hasil Penilaian Guru dalam Membuat RPP Siklus II 
 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran/ indikator 4 4 
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar 3,67 3,33 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 3,4 3,4 
4. Merancang pengelolaan kelas 3,5 4 
5. Menentukan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat 

penilaian 3,5 4 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 3,5 
Jumlah 21,57 22,23 

Rata-rata 3,6 3,71 

Rata-rata APKG 1  3,66 

Nilai APKG 1  91,26 
 

Tabel 4.7 menunjukkan peningkatan nilai kemampuan guru dalam 

membuat RPP siklus II mencapai 91,26. Sementara itu, hasil penilaian 

kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4.8. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 30 dan lampiran 32.  

Tabel 4.8. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan Guru 
dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3,5 4 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,67 3,5 
3. Mengelola interaksi kelas 3,4 3,6 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 3,4 3,4 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 
pembelajaran matematika 3,33 3,33 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3,5 3,5 
7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,5 3,75 

Jumlah  24,30 25,08 

Rata-rata  3,59 3,8 

Rata-rata  3,70 

Nilai APKG 2 88,17 
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Nilai kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II 

mencapai 89,17.  Nilai performansi guru pada siklus II diperoleh dari APKG 1 

dan 2. Rekapitulasi nilai performansi guru siklus II dapat dilihat pada tabel 4.9.  

Tabel 4.9. Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Siklus II 

No. Aspek Penilaian Nilai Bobot Nilai 
Akhir 

1. Kemampuan guru membuat rencana pelaksanaan 
pembelajaran (APKG 1) 91,26 1 91,26 

2. Kemampuan guru melaksanakan pembelajaran 
(APKG 2) 88,17 2 176,34 

Jumlah 3 267,5 
Nilai Performansi Guru  89,17 

 

Performansi guru pada rentang nilai 86-100 termasuk dalam kriteria A, 

rentang nilai 81-85 termasuk dalam kriteria AB, rentang nilai 71-80 termasuk 

dalam kriteria B, rentang nilai 66-70 termasuk dalam kriteria BC, rentang nilai 61-

65 termasuk dalam kriteria C, rentang nilai 56-60 termasuk dalam kriteria CD, 

rentang nilai 51-54 termasuk dalam kriteria D, dan rentang nilai ≤ 50 termasuk 

dalam kriteria E. Tabel 4.9 menunjukkan performansi guru pada proses 

pembelajaran siklus II sangat baik dan memenuhi syarat lulus dengan rata-rata 

nilai akhir 89,17. Peningkatan performansi guru dapat dilihat pada bagan berikut: 

 
 

Bagan 4.2. Peningkatan Performansi Guru dari Siklus I ke Siklus II 
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4.1.2.2 Paparan Aktivitas Belajar Siswa 

Data aktivitas belajar siswa merupakan gambaran keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran yang diperoleh berupa hasil pengamatan yang dilakukan guru 

melalui lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Rekapitulasi hasil pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut, 

dan untuk data selengkapnya dapat dilihat di lampiran 25 dan lampiran 26. 

Tabel 4.10. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 
 

No. Indikator yang Diamati Pertemuan (%) Rata-rata 
(%) 1 2 

1. 
Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 

88,33 90,00 89,17 

2. 
Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

75,00 80,00 77,50 

3. 
Keberanian siswa dalam mempresentasikan 
hasil diskusinya 71,67 80,00 75,84 

4. Kemampuan siswa bekerja sama dalam 
kelompok 78,67 85,00 81,84 

5. Keberanian siswa dalam mengemukakan 
tanggapan atau pendapat 73,33 76,67 75,00 

Jumlah 399,35% 
Rata-rata 79,87% 

 

Aktivitas siswa dikatakan memenuhi kriteria sangat tinggi apabila berada 

pada rentang persentase 75%-100%, kriteria tinggi apabila berada pada rentang 

persentase 50%-74,99%, kriteria sedang apabila berada pada rentang persentase 

25%-49,99%, dan kriteria rendah apabila berada pada rentang persentase 0%-

24,99%. Tabel 4.10 menunjukkan rata-rata persentase aktivitas belajar siswa pada 

siklus II secara keseluruhan mencapai 79,87%. Berdasarkan hasil pengamatan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase aktivitas belajar siswa dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD termasuk dalam kriteria sangat tinggi dan 
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mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu  75%. Aktivitas belajar 

siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan aktivitas 

belajar siswa dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

 
 

Bagan 4.3. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 
 

4.1.2.3  Paparan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa siklus II diperoleh dari tes formatif yang dilakukan 

pada akhir siklus II yaitu pada pertemuan ke-2 tanggal 20 April  2013 dengan 

materi globalisasi. Rekapitulasi hasil belajar siswa siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4.11, dan untuk data selengkapnya dapat dilihat di lampiran 28: 

Tabel 4.11. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus II 
 

Hasil Belajar Siklus II Keterangan Banyak Siswa Persentase 
Nilai  ≥ 65 14 93,33% Tuntas 

Nilai < 65 1 6,67% Tidak tuntas 

Nilai Rata-rata 81,67  
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Tabel 4.11 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 81,67. Berdasarkan data 

hasil belajar siswa pada tabel 4.11, dapat diketahui bahwa 14 siswa tuntas KKM 

dan hanya 1 siswa yang tidak tuntas KKM. Ketuntasan belajar klasikal siklus II 

secara visual dapat dilihat pada bagan berikut: 

 
Bagan 4.4 Persentase Tuntas Belajar Klasikal Siklus II 

 

Berdasarkan bagan 4.3 di atas, persentase ketuntasan belajar siswa yang 

tuntas mencapai 93,33%. Sementara itu, data peningkatan hasil belajar siswa 

beserta penghargaan kelompok setiap pertemuan pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.12. Data Perolehan Skor dan Penghargaan Kelompok Siklus II 
 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

KELOMPOK 1 
1. Rahmat Hidayat  60 90 30 90 70 5 

2. Lasmanto  70 70 20 70 85 30 
3. Pendi Maulana  90 80 10 80 90 20 

4. Tri Winarti  50 80 30 80 80 20 

5. Mutiyaningsih 70 80 30 80 75 10 

Jumlah Skor 120 85 

Rata-Rata 24 17 

Penghargaan Kelompok TIM SUPER TIM HEBAT 
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No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

KELOMPOK 2 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

1. Badrun Naja 90 100 20 100 95 10 

2. Arju Ridwana Robi 60 80 30 80 70 10 

3. Riza Zakaria  70 100 30 100 90 10 

4. Dwi Mukaromah 80 100 30 100 95 10 

5. Arif Rahman  70 70 20 70 90 30 
Jumlah Skor 130 70 

Rata-Rata 26 14 

Penghargaan Kelompok TIM SUPER TIM BAIK 

 

KELOMPOK 3 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

1. Bahrun Mustafid 80 90 20 90 80 10 
2. Kuat Hermawan 70 70 20 70 75 20 

3. Lukiman 40 40 20 40 60 30 

4. Gayuh Prasetya 60 70 20 70 70 20 

5. Sugih Risqi Khalilah 80 100 30 100 90 10 

Jumlah Skor 110 90 

Rata-Rata 22 18 
Penghargaan Kelompok TIM SUPER TIM HEBAT 

 

Data pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa terjadi banyak perubahan nilai 

dalam kelompok model pembelajaran kooperatif tipe STAD setelah melakukan 

pembelajaran di siklus II. Pada siklus II guru menempatkan siswa pada kelompok 

yang berbeda dari kelompok pada siklus I. Sebagian besar nilai siswa mengalami 

peningkatan skor kemajuan yang tinggi sehingga semua kelompok mendapatkan 

predikat sebagai tim super. Pada pertemuan kedua terdapat perubahan yakni 
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kelompok 1 dan 2 sebagai tim hebat dan kelompok 3 sebagai tim baik. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada bagan 4.5 

berikut: 

 
 

Bagan 4.5. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
 

4.1.2.3 Refleksi 

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran siklus II, penerapan model  

kooperatif tipe STAD pada materi globalisasi sudah mencapai hasil sesuai 

indikator keberhasilan. Peningkatan tersebut dicapai melalui perbaikan yang 

dilakukan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I yang dapat dilihat dari hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, dan performansi 

guru. Berikut akan diuraikan lebih rinci refleksi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran siklus II. 
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4.1.2.3.1 Performansi Guru 

Performansi guru mengalami kemajuan, ditunjukkan dengan hasil 

penilaian APKG yang diperoleh guru, 87,82 pada pertemuan 1 dan 90,59 pada 

pertemuan 2. Nilai ini diperoleh setelah guru melakukan perbaikan pada 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan kekurangan yang 

terdapat di siklus I, guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur untuk 

mengetahui daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan. Guru juga telah 

menambah buku pelajaran sebagai pedoman guru untuk mengembangkan materi 

pelajaran. Sementara itu, dalam melaksanakan pembelajaran, guru sudah 

melaksanakan tahap-tahap model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

cukup lancar. Guru memberikan pengarahan kepada siswa tentang kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan terutama mengenai arah tempat duduk 

kelompok sehingga siswa lebih optimal dalam mengikuti pembelajaran. Dengan 

demikian, pergantian pembelajaran klasikal ke dalam pembelajaran kelompok 

tersebut mengefisienkan waktu yang tersedia sehingga pembelajaran berjalan 

sesuai dengan rencana.  

4.1.2.3.2 Aktivitas Siswa 

Berdasarkan analisis data hasil belajar siswa pada siklus II perolehan skor 

aktivitas siswa mengalami peningkatan pada tiap pertemuan di siklus II. Aktivitas 

siswa pada pertemuan 1 mencapai 77,00%, sedangkan pertemuan 2 mencapai 

82,00%.  

Perbaikan pembelajaran yang dilakukan guru telah meningkatkan 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Antusias siswa untuk mengikuti 
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pembelajaran ditunjukkan dengan tingkat perhatian siswa terhadap pembelajaran 

yang dilakukan guru. Guru memberikan petunjuk kegiatan dengan jelas sehingga 

siswa mengikuti urutan kegiatan pembelajaran dengan baik serta memberikan 

kemudahan bagi guru dalam memantau kegiatan siswa. Penggunaan media kartu 

pada lembar kerja siswa meningkatkan interaksi siswa dalam bekerja kelompok. 

Demikian pula mengenai kesadaran siswa bahwa tugas kelompok merupakan 

tanggungjawab bersama. Selain itu, penguatan-penguatan yang diberikan guru 

menjadikan siswa termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Beberapa siswa mulai 

memberanikan diri bertanya jika menemui kesulitan dan mengemukakan hasil 

diskusi maupun pendapatnya.  

4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan ditunjukkan dengan rata-

rata nilai yang diperoleh siswa, 81,67. Pada pelaksanaan siklus II tidak semua 

nilai yang diperoleh siswa tuntas KKM. Jumlah siswa yang mencapai KKM 65 

sebanyak 14 siswa dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 93,33% 

sedangkan 6, 67% atau 1 siswa lainnya tidak tuntas KKM.  

Hasil belajar tersebut meningkat karena guru telah melakukan beberapa 

perbaikan. Pada saat pembelajaran guru berpindah ke posisi-posisi tertentu untuk 

mengarahkan perhatian pada seluruh kelas, sehingga siswa lebih jelas menerima 

materi yang disampaikan dan tidak mengobrol tentang hal-hal yang tidak 

berkaitan dengan pelajaran. Perbaikan juga dilakukan pada penyesuaian jumlah 

soal dan kriteria penilaian kuis individu serta memperbaiki kualitas soal agar tidak 

menimbulkan jawaban ganda.  
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4.1.2.4 Revisi 

Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus II, 

pembelajaran yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil karena seluruh aspek 

yang diteliti telah memenuhi indikator keberhasilan serta tidak perlu melakukan 

siklus selanjutnya. Hasil observasi berupa pengamatan terhadap aktivitas siswa 

juga mencapai perolehan nilai 79,87% dan termasuk ke dalam kriteria sangat 

tinggi. Hasil belajar berupa nilai rata-rata kelas 75 dan telah memenuhi nilai 

minimal 65 sebagai KKM serta ketuntasan belajar klasikal telah mencapai lebih 

dari 75%, yakni 93,33%. Performansi guru dalam pembelajaran telah memenuhi 

nilai minimal 71 yakni 89,17. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada pembelajaran PKn materi globalisasi telah selesai 

dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan, sehingga guru tidak perlu melakukan 

perbaikan tindakan melalui pelaksanaan tindakan siklus III. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian tindakan kelas yang diperoleh meliputi data performansi 

guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Hasil tersebut dijadikan 

sebagai dasar untuk pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam 

penelitian ini meliputi pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil 

penelitian. Pemaknaan temuan penelitian merupakan keselarasan hasil penelitian 

dengan teori yang ada, sedangkan implikasi penelitian merupakan konsekuensi 

dari hasil penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan secara rinci 

sebagai berikut: 
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4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai upaya 

perbaikan pembelajaran yang dilakukan guru menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada setiap pertemuan. Model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan interaksi 

antarsiswa dalam kelompok. Kelompok yang dibentuk secara heterogen dengan 

memperhatikan kemampuan akademik, motivasi terhadap mata pelajaran, 

pengalaman, kemampuan bekerjasama, dan keterampilan sosial siswa. 

Pembentukan dan proses berkelompok ini sesuai dengan tujuan PKn yang 

dikemukakan Zamroni dalam Hidayat dan Azra (2008: 8), bahwa pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk 

mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis 

melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD membantu siswa dalam 

mengembangakan keterampilan berkomunikasi dan mengembangkan nilai-nilai 

demokrasi melalui pengalaman mereka sesuai dengan pernyataan Rousseau dalam 

Sardiman (2011: 96), bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan 

pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri 

baik secara rohani maupun teknis. 

Kegiatan berkelompok menjadi sarana bagi siswa untuk belajar 

mengembangkan kemampuan verbal siswa dan membangun kesadaran siswa 

terhadap hak, kewajiban dan tanggungjawabnya pada tugas dan perannya dalam 

kelompok sehingga menambah wawasan pengetahuan serta keterampilan siswa. 
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Rangkaian kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sejalan dengan 

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

menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir dan berbuat. Penerimaan pelajaran 

melalui aktivitas siswa itu sendiri memberikan kesan yang tidak akan berlalu 

begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk 

yang berbeda.  

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Aktivitas siswa turut mempengaruhi hasil lainnya yakni hasil belajar siswa. 

Peningkatan kemampuan kognitif siswa ditunjukkan pada persentase ketuntasan 

belajar siswa hingga mencapai 93,33%. Hal ini membuktikan pendapat Siddiq 

(2008: 1-3) bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan oleh 

individu agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang 

tadinya tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu itu, 

atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Model pembelajaran 

STAD mengarahkan siswa ke dalam proses belajar yang mencapai ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor.  

Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa merupakan bukti bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD membantu guru dalam memecahkan 

permasalahan yang ditemui guru pada mata pelajaran PKn materi globalisasi serta 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi tidak hanya diajarkan 

secara verbalistik, melainkan melalui situasi dan pengalaman yang dikenal oleh 

siswa yaitu kegiatan berkelompok. Hal ini sejalan dengan pendapat Mitchell 
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dalam Wahyudi ( 2012: 131), “apabila segala sesuatu dikomunikasikan dengan 

baik maka kondisi yang dihadapi dapat teratasi dengan baik”. 

Guru selalu meningkatkan kinerjanya dengan senantiasa mengembangkan 

kompetensi-kompetensi yang dimiliki guna mencapai kegiatan pembelajaran yang 

ideal. Hal ini sesuai dengan pendapat Kunandar (2007: 55), bahwa kompetensi 

guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada pada diri guru 

agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Upaya peningkatan 

kinerja tersebut telah dilakukan guru yang dapat dilihat melalui hasil penilaian 

APKG 1 dan 2. Penilaian APKG dijadikan dasar bagi guru untuk meningkatkan 

kemampuan guru yang masih kurang optimal melaksanakan perannya sehingga 

kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan nilai 

APKG guru pada siklus I sebesar 83,08 (AB) dan meningkat pada siklus II 

sebesar 89,17 (A).   

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran PKn materi globalisasi di 

kelas IV SD Negeri Cinyawang 03 dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa serta performansi guru. Jika menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD maka guru harus merencanakan dan mempersiapkan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan secara matang. Persiapan guru antara lain 

tentang bagaimana guru membangkitkan motivasi siswa, bagaimana guru 

menyampaikan materi, bagaimana guru mengatur latar pembelajaran kelas, serta 

bagaimana guru membimbing siswa dalam kegiatan kelompok. 
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Motivasi yang ada pada diri siswa sangat menentukan respon mereka 

terhadap keberlangsungan pembelajaran. Jika guru melakukan apersepsi dengan 

baik maka kemungkinan siswa untuk merespon kegiatan pembelajaran akan baik. 

Guru melakukan apersepsi berupa media (gambar, video, dan benda konkret), 

berbagai macam tepuk atau dapat juga melalui lagu. Jika guru menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD, maka guru perlu mempersiapkan 

sarana dan prasarana yang memadai karena pada tahap penyajian materi guru 

harus fokus terhadap pokok materi yang dipelajari. Materi gloalisasi erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari hari maka guru perlu memilih dan 

mengembangkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar, benda-benda 

konkret, dan LCD projector yang dapat digunakan untuk membantu pengajuan 

permasalahan serta penyampaian materi kepada siswa.    

Materi globalisasi mengenalkan siswa pada lingkungan dan kebudayaan di 

sekitarnya bahkan yang berasal dari luar negeri. Jika guru menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, maka guru harus menyusun dan 

mengembangkan materi. Pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, alokasi 

waktu bagi guru untuk menyampaikan materi tidak banyak. Hal ini dikarenakan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menekankan pada kemampuan dan aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pengembangan materi diwujudkan guru 

dalam bentuk tugas kelompok yang diberikan sehingga dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan dengan kelompoknya.  

Tiap siswa memiliki pendapat dan cara yang berbeda dalam 

menyelesaikan persoalan yang diberikan. Jika guru menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe STAD maka guru harus  memperhatikan karakteristik 

siswa, karena merupakan kelompok yang heterogen. Di samping itu, kelas IV 

merupakan kelas tinggi yang yang berbeda dengan kelas rendah yang 

menggunakan pembelajaran tematik. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

akan melatih siswa fokus terhadap pokok materi yang sedang dikaji.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran 

PKn materi globalisasi di kelas IV SD Negeri Cinyawang 03  ini mampu 

membantu siswa mengaitkan materi yang dipelajari dengan lingkungannya, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami. Penerapan model 

pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih aktif dalam mengumpulkan data 

untuk memahami konsep materi globalisasi. Kegiatan berkelompok mengasah 

kemampuan siswa berpendapat dan memahami suatu persoalan dari segi positif 

dan negatif, sehingga siswa memahami mana yang baik dan mana yang buruk 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru harus 

memberikan bimbingan yang menyeluruh kepada setiap kelompok untuk saling 

bekerjasama, sehingga semua anggota kelompok terlibat aktif dalam proses 

belajar.   

Kegiatan berdiskusi dapat menyita banyak waktu. Jika guru akan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, maka guru harus 

memperhatikan alokasi waktu pembelajaran dan menyesuaikan dengan 

permasalahan yang diajukan. Alokasi waktu pembelajaran yang dapat digunakan 

pada penelitian ini yaitu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) untuk satu kali pertemuan. 

Guru harus menentukan alokasi waktu yang tepat untuk masing-masing kegiatan 



97 
 
 

 
 

seperti bagaimana cara guru menyajikan materi secara singkat dan jelas, 

bagaimana cara pengkondisian siswa baik pada saat pembentukan kelompok, 

proses kegiatan kelompok, maupun pengkondisian siswa untuk kembali pada 

posisi awal, serta bagaimana cara guru untuk mengakhiri proses pembelajaran.  

Performansi guru yang baik mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Jika guru ingin meningkatkan aktivitas belajar siswa maka guru harus 

memberikan motivasi, bimbingan, dan penguatan kepada siswa. Pada tahap 

pembelajaran kooperatif tipe STAD guru memberikan peghargaan kepada 

kelompok yang memenuhi kriteria tertentu. Hal tersebut memberikan motivasi 

tersendiri kepada siswa untuk selalu berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain itu, 

guru juga memberikan penguatan berupa tanda bintang dan smile kepada siswa 

yang aktif. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang paling aktif dengan 

perolehan tanda terbanyak di antara siswa lainnya. 

Guru mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan perencanaan 

pembelajaran secara tertulis maupun secara teknis, sehingga kegiatan 

pembelajaran berjalan lancar. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang 

dilasanakan, guru telah menguasai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada materi globalisasi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD telah 

berhasil meningkatkan pembelajaran PKn materi globalisasi pada siswa kelas IV 

SD Negeri Cinyawang 03 kabupaten Cilacap. Peningkatan pembelajaran tersebut 

secara rinci disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Peningkatan Performansi Guru 

Performansi guru dalam menerapkan model pembelajaran PKn pada 

materi globalisasi dinilai dari kemampuan guru dalam membuat RPP dan 

pelaksanaan pembelajaran. Nilai performansi guru pada siklus I 

mencapai 83,08% (AB) dan meningkat pada siklus II menjadi 89,17 (A).  

(2) Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Persentase aktivitas siswa pada siklus I mencapai 65,12%, sedangkan 

pada siklus II persentase meningkat menjadi 79,87%. Keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran dilihat dari hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa yang meliputi aspek keantusiasan siswa mengikuti 

pembelajaran, keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru, keberanian 

siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya, kemampuan siswa 

bekerjasama dalam kelompok, serta keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan atau pendapat. 
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(3) Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Pada siklus I, nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 70,67 dan 

persentase tuntas belajar klasikal 66,67%, sedangkan pada siklus II nilai 

rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 81,67 dengan persentase 

tuntas belajar klasikal 93,33%. 

5.2 Saran 

Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah 

disajikan, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu : 

(1)  Siswa   hendaknya   senantiasa   aktif  melaksanakan   kegiatan belajar 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru dengan penuh perhatian 

dan ketekunan. 

(2)  Siswa hendaknya aktif dalam kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 

guru dan bertanya ketika menemui kesulitan. 

(3)  Guru hendaknya menggunakan model pembelajaran kooperati tipe STAD 

sebagai alternatif model pembelajaran khususnya pada mata pelajaran 

PKn materi globalisasi di kelas IV.  

(4)  Rancangan pembelajaran sebaiknya disiapkan secara maksimal agar 

tercipta kondisi pembelajaran yang menarik tanpa mengesampingkan 

keefektifan penyampaian materi.  

(5)  Guru hendaknya mempersiapkan dan menggunakan media, alat peraga, 

dan sumber belajar yang dibutuhkan untuk membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.  
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(6)   Guru hendaknya membimbing siswa melalui situasi yang sesuai dengan 

karakter dan latar belakang siwa, sehingga pembelajaran bukan hanya 

sekedar proses menghafal melainkan pembelajaran bermakna yang akan 

melekat pada diri siswa.  

(7)   Guru hendaknya terus memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa    

untuk aktif dalam proses pembelajaran terutama pada kegiatan yang 

dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan 

sosialnya sehingga siswa benar-benar mengalami proses belajarnya 

dengan baik. 

(8)   Guru dapat melakukan variasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan metode lainnya, sehingga diperoleh metode yang lebih sesuai 

dengan karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa 

(9)   Guru hendaknya senantiasa melakukan inovasi pembelajaran agar siswa 

bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. 

(10)  Pihak sekolah hendaknya memberikan kesempatan dan motivasi, bagi 

guru yang hendak melakukan inovasi pembelajaran. 

(11)  Model pembelajaran kooperatif tipe STAD perlu disosialisasikan dan 

dijadikan alternatif dalam pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

(12) Sekolah hendaknya melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran 

misalnya menyediakan LCD untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 
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Lampiran 1 
Daftar Nilai UKK Kelas IV Mata Pelajaran PKn 

Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

No. Nama Siswa Nilai 
Ketuntasan KKM (65) 

Tuntas Tidak 
Tuntas 

1. Dimas Prayogi 64   
2. Agung Fauzi  72   
3. Bayu Pamuji 64   
4. Habib Yahya 53   
5. Istikomah 68   
6. Kori Komalasari 45   
7. Lukiman 64   
8. Tegar Wahyu Saputra 62   
9. Ahmad Bahar 86   
10. Ade Fatah 64   
11. Dwi Wahyu S 85   
12. Dewi Arum Sari 80   
13. Fitria Romadhoni 60   
14. Fathur Rohman 72   
15. Fathur Rohim 62   
16. Khotim Rosyadi 84   
17. Melaliatun Nasidah 62   
18. Maryatun 72   
19. Mahfud Sururi 50   
20. Mutingudin 87   
21. Risqi Nurhidayat 68   
22. Wening Ika Lestari 60   
23. Abdul Kohar 64   
24. Feni Sugiharti 58   

 Jumlah 1606   
 Persentase Ketuntasan 41,67% 10 14 
 Rata-rata Kelas 66,92   
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Lampiran 2 

Daftar Nilai Ulangan Tengah Semester II 

Mata Pelajaran PKn Materi Globalisasi 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Nama Siswa Nilai 
Ketuntasan KKM (65) 

Tuntas Tidak 
Tuntas 

1. Arif Rahman 66   
2. Lukiman 50   
3. Lasmanto 47   
4. Gayuh Prasetya 35   
5. Arju Ridwana Robi 47   
6. Badrun Naja 76   
7. Bahrun Mustafid 60   
8. Dwi Mukaromah 65   
9. Kuat Hermawan 70   
10. Mutiyaningsih 56   
11. Pendi Maulana 72   
12. Rahmat Hidayat 60   
13. Riza Zakaria 70   
14. Sugih Risqi Khalilah 64   
15. Tri Winarti 64   

 Jumlah 902   
 Persentase Ketuntasan 40% 6 9 
 Rata-rata Kelas 60,13   

 

      Cinyawang, 16 Maret 2013  
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Lampiran 3 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  
PADA MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD  

SIKLUS ... PERTEMUAN ... 

 

Keterangan : 

A : Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 
B :  Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
C :  Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 
D :  Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 
E :  Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
 

 
       

      Cinyawang,    2013  

 

Observer        Observer 
    

 

Rahmat Widodo S.Pd., SD.       Eka Pratiwi 
1401409025 

 

No Nama 
Aspek yang Dinilai Jml 

Skor Nilai A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. Arif Rahman      14 70
2. Lukiman     11 55
3. Lasmanto     14 70
4. Gayuh Prasetya     9 45
5. Arju Ridwana     9 45
6. Badrun Naja      14 70
7. Bahrun Mustafid      13 65
8. Dwi Mukaromah     12 60
9. Kuat Hermawan      14 70
10 Mutiyaningsih     10 50
11 Pendi Maulana      15 75
12 Rahmat Hidayat      16 80
13 Riza Zakaria     11 55
14 Sugih Risqi     12 60
15 Tri Winarti     11 55
Jumlah Nilai 34 31 41 39 36 181 855
Persentase (%)      60,33  
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Lampiran 4 

DESKRIPTOR  

PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

1. Keantusiasan Siswa Mengikuti Pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mencermati penjelasan, arahan, dan bimbingan dari guru. 

b. Siswa mencatat materi pelajaran yang diberikan. 

c. Siswa tidak banyak mengobrol dengan temannya.  

d. Siswa mengajukan pertanyaan bila merasa penjelasan guru belum jelas. 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

satu deskriptor tampak 
dua deskriptor tampak 
tiga deskriptor tampak 
empat deskriptor tampak 

 
2. Keaktifan Siswa dalam Bertanya Kepada Guru 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya dengan menunjukkan jari terlebih dahulu. 

b. Siswa menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

c. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

d. Siswa menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

satu deskriptor tampak 
dua deskriptor tampak 
tiga deskriptor tampak 
empat deskriptor tampak 

 
3. Kemampuan Siswa Bekerjasama dalam Kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa tidak membeda-bedakan teman. 

b. Siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah 
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c. Siswa saling menerima dan memberi pendapat antar kelompok 

d. Siswa mengutamakan kepentingan kelompok (tidak egois) 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

satu deskriptor tampak 
dua deskriptor tampak 
tiga deskriptor tampak 
empat deskriptor tampak 

 
4. Keberanian Siswa dalam Mempresentasikan Hasil Diskusinya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mempresentasikan hasil kerja menurut kesadaran sendiri (tanpa 

ditunjuk guru). 

b. Siswa menjelaskan presentasi hasil kerja kelompok dengan runtut. 

c. Siswa mempresentasikan hasil diskusi menggunakan Bahasa Indonesia. 

d. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

satu deskriptor tampak 
dua deskriptor tampak 
tiga deskriptor tampak 
empat deskriptor tampak 

 
5. Keberanian Siswa dalam Mengemukakan Tanggapan atau Pendapat 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru. 

b. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah. 

c. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi teman. 

d. Siswa mengemukakan tanggapan atau pendapat yang logis. 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

satu deskriptor tampak 
dua deskriptor tampak 
tiga deskriptor tampak 
empat deskriptor tampak 
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Lampiran 5 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus ... Pertemuan ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan karakter siswa yang diharapkan 

sesuai model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

             1        2       3          4  

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran. 

1.2 Merancang karakter siswa yang diharapkan  

yaitu berani, percaya diri, teliti, kerjasama,  

  tanggung jawab dan disiplin.  

     Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

1. NAMA GURU :  ………………………………………………….. 

2. SEKOLAH : ………………………………………………….. 

3. MATA PELAJARAN : ………………………………………………….. 

4. KELAS : ………………………………………………….. 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 

6. WAKTU :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER                :  ………………………………………………….. 
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2.2 Menentukan dan mengembangkan    

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran kooperatif tipe  STAD 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran      

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

  

   Rata-rata butir 5 = E 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

  

  Rata-rata butir 6 = F 

 

     

    

Cinyawang,   2013 

 Observer 
    
 
 

      Rahmat Widodo S.Pd., SD. 
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Lampiran 6 

 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan karakter siswa yang diharapkan 

sesuai model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

 Indikator : 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran. 

Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Rumusan tujuan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda. 

b. Rumusan tujuan dinyatakan lengkap, bila memenuhi 

rambu-rambu: 

-  subyek belajar (A = audience) 

-  tingkah laku yang diharapkan dapat diamati dan diukur     

(B = behaviour) 

- kondisi (C = condition), dan 

- kriteria keberhasilan (D = degree). 

c. Tujuan berurutan secara logis, dari yang mudah ke yang 

sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang 

konkret ke yang abstrak, dan dari ingatan hingga evaluasi. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
4 

Rumusan tujuan tidak jelas dan tidak lengkap. 
Rumusan tujuan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas 
tetapi lengkap. 
Rumusan tujuan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis, 
atau lengkap dan logis 
Rumusan tujuan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 

  
Indikator : 1.2 Merancang karakter siswa yang diharapkan  
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yaitu berani, percaya diri, teliti, kerjasama,  

tanggung jawab dan disiplin. 

  Penjelasan  : Karakter siswa  sebagai dampak pengiring hendaknya   

tertuang di dalam rencana pembelajaran. Dampak 

pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
4 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 
Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak operasional 
Dicantumkan dampak pengiring yang operasional tetapi 
tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 
Dicantumkan dampak pengiring yang operasional dan 
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

 
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli dan peta). 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi 
tidak sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 
tetapi tidak sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan satu macam media yang 
sesuai dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 
yang sesuai dengan tujuan.  

 
 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa (kontekstual). 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

Indikator : 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran (model  

pembelajaran kooperatif tipe STAD) 

Penjelasan : Kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  
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berupa mendengarkan penjelasan guru, observasi, 

diskusi, belajar kelompok, simulasi, melakukan 

percobaan, membaca, dan sebagainya. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

 Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. bervariasi (multimetode), 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang direncanakan, 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

i. memberikan peluang terjadinya proses kerja sama tim antarsiswa sesuai 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 
Tiga sampai empat deskriptor tampak 
Lima sampai enam deskriptor tampak 
Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

 
 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah model pembelajaran 

    kooperatif tipe  STAD 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang direncanakan guru 

sejak awal sampai akhir pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci.  
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci dan sesuai dengan tujuan 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 
secara rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai rencana 
kegiatan terstruktur dan mandiri 

 
 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan pada model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 
Alokasi waktu untuk setiap langkah dicantumkan tetapi 
tidak proporsional. 
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 
waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-
langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 

  
 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang cara memotivasi 

siswa: 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, 

penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 
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c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta menantang 

siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

 Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau pemahaman  
Terdapat pertanyaan penerapan. 
Terdapat pertanyaan analisis dan atau sintesis.  
Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau kreasi 

 
4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (setting)  pembelajaran  

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  
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 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Penataan latar (setting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (setting) pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan 

(perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau kelompok, dan atau 

klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 
5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 
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 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : penilaian awal, penilaian dalam 

proses, dan penilaian akhir. 

Jenis penilaian meliputi : tes lisan, tes tertulis, dan tes 

perbuatan. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak 
sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang 
sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 
antaranya sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya 
sesuai dengan tujuan. 

 
 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
 
4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 
memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 
termasuk penggunaan bahasa yang efektif. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 
memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 
termasuk penggunaan bahasa yang efektif disertai 
pencantuman kunci jawaban 

 
6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 
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 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 
 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 7 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus ... Pertemuan ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2       3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  Rata-rata butir 1 = P 

 

2. Melaksanakan kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

1. NAMA GURU :  ………………………………………………….. 

2. SEKOLAH : ………………………………………………….. 

3. MATA PELAJARAN : ………………………………………………….. 

4. KELAS : ………………………………………………….. 

5. TANGGAL : ………………………………………………….. 

6. WAKTU :  ………………………………………………….. 

7.   OBSERVER                :  ………………………………………………….. 
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2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan model pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = R 
 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 
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4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = S 
 
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran PKn 

5.1 Menguasai konsep nilai, moral, 

 dan norma Pancasila. 

5.2 Membangkitkan kesadaran tentang nilai, 

moral Pancasila, dan kewarganegaraan.    

5.3 Membangkitkan kepekaan nurani, 

percaya diri, empati, cinta kebaikan, 

kontrol diri, dan rasa tahu diri. 

                  Rata-rata butir 5 = T  

       

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = V 
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Lampiran 8 

DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau c tampak 
Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 
 Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru memeriksa 

dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 
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d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
2. Melaksanakan kegiatan model pembelajaran kooperati tipe STAD 

 Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental 

siswa untuk mulai belajar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa (apersepsi). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
 Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan. 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 
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 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin 

kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 

lingkungan). 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 
 Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 

lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
4 

Guru tidak menggunakan media  
Guru menggunakan satu media namun tidak sesuai 
dengan materi dan kebutuhan peserta didik. 
Guru menggunakan satu media dan sesuai dengan 
materi serta kebutuhan anak. 
Guru menggunakan lebih dari satu media dan sesuai 
dengan materi serta kebutuhan anak  
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 Indikator : 2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang   

logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada 

akhir pelajaran. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; atau b, c, dan d 
tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 
Indikator  : 2.5  Melaksanakan kegiatan model pembelajaran kooperatif  

    tipe STAD 

Penjelasan : Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah model 

pembelajaran yang menekankan adanya aktivitas dan interaksi 

antarsiswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 

menguasai materi untuk mencapai prestasi maksimal. 

   Jenis kegiatan dalam model pembelajaran kooperati tipe STAD 

meliputi penyajian materi pembelajaran, mengorganisasikan 

siswa dalam kelompok belajar, membimbing siswa dalam 

kelompok, membimbing siswa dalam melakukan presentasi hasil 

kerja kelompok, pelaksanaan tes individual, pemeriksaan hasil 

tes, dan penghargaan kelompok. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sesuai 

dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

b. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara runtut sesuai tahap-tahap 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

c. Pelaksanaan kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sesuai 

dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 

d. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke 

kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

e. Guru berperan sebagai fasilitator sesuai dengan kegiatan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

f.  Siswa terlibat secara optimal dalam kegiatan (klasikal, kelompok atau 

individual). 

g. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi 

stagnasi. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 
Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang  ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat / lima deskriptor tampak 
Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 

    Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 
usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada 
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan 
efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 
dipahami siswa. 

  
 Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
 
2 
 
 
3 

 
4 

 
 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan / 
pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan / pendapat 
siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan pertanyaan / 
pendapat, sesekali menggali respons atau pertanyaan 
siswa dan memberi respons yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 
pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 
kepada  siswa. 
Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 
temannya atau menampung respons dan pertanyaan 
siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 

Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 

termasuk gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan 

atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.  

  
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 

  a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah diperolehnya. 

 b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

 c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

 d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi.  
  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
 Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. 

Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses 

pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
tetapi tidak lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
secara lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 
dengan melibatkan siswa. 
Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau 
ringkasan atau meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 
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 Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku 

kurang sopan/negatif *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara 

guru dengan siswa. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan 

d tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak 

menuntut dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam 

penilaian terhadap  indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari 

alternatif berikut : (1) apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan 

d, sehingga deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal 

yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga 

salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi 

nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila 

keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai 

dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak 

diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  
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 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

    Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan : 

  a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

  b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

  c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 

   d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 
 Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

  
Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 
 
2 
3 
4 
 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 
membutuhkan. 
Memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. 
Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya 
sendiri. 
Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 
membutuhkan.  
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 *) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, 

nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan  

      kekurangannya. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan penyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam 

belajar. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
 Indikator : 4.5  Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

 b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

 c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

 d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat 

kepada siswa yang belum berhasil. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran PKn. 

 Indikator  : 5.1 Menguasai konsep nilai, moral, dan norma Pancasila. 

 Penjelasan  : Indikator ini untuk mengukur pemahaman guru mengenai 

konsep nilai, moral, dan norma Pancasila. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Menguasai konsep-konsep Pancasila. 

 b. Menguasai nilai-nilai yang terkait dengan konsep-konsep Pancasila. 

 c. Menguasai tuntutan moral yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. 

 d. Menguasai norma-norma yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. 

 
Skala 

Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
 Indikator : 5.2  Membangkitkan kesadaran tentang nilai, moral Pancasila, 

dan kewarganegaraan. 

 Penjelasan : Indikator ini untuk mengukur upaya guru dalam 

mengembangkan kepekaan, kepedulian, dan tanggung jawab 

terhadap nilai, norma Pancasila, dan kewarganegaraan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Menyajikan konflik moral (rekaan atau kenyataan, misalnya seorang anak 

mencuri uang untuk membeli obat bagi  ibunya yang sakit keras). 

  b. Meminta siswa memberi alasan baik-buruk dalam konflik moral. 

 c. Menyajikan contoh perilaku yang dapat diterima masyarakat. 

 d. Meminta siswa memberi alasan mengapa perilaku tertentu dapat diterima. 

 



135 
 

 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau c tampak 
Deskriptor a dan b atau c dan d tampak 
Deskriptor a, b dan c atau a, c dan d tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 
 Indikator  : 5.3  Membangkitkan kepekaan nurani, percaya diri, empati, 

cinta kebaikan, kontrol diri, dan rasa tahu diri. 

 Penjelasan : Indikator ini mencakup kepekaan nurani, percaya diri, empati, 

cinta kebaikan, kontrol diri, dan rasa tahu diri dalam 

menghadapi berbagai peristiwa dalam kehidupan masyarakat. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Meminta siswa mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya (kata hati) 

terhadap suatu peristiwa. 

 b. Memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan sampai 

tuntas. 

 c. Meminta siswa untuk menempatkan dirinya pada posisi yang lain dalam 

situasi tertentu (misalnya menempatkan diri pada orang yang kelaparan, 

kesusahan, suka cita). 

 d. Meminta siswa memberikan contoh perilaku terpuji yang pantas 

dilakukan. 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

 Indikator  : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
4 
 

Tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran. 
Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas kepada 
siswa 
Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 
ditunjukkan siswa. 
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 
ditunjukkan siswa. 

 
 Indikator  : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai dengan 
tujuan. 
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 
Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 
7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator  : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa). 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator  : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah 

atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
Indikator  : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 
1 
 
2 
3 
 
4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 
memperbaiki. 
Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa. 
Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 
kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 
Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 
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*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4).  

Indikator  : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Berbusana rapi dan sopan. 

 b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang bersangkutan. 

  c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

 d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 9 
SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  : SD Negeri 03 Cinyawang 
Mata Pelajaran : PKn 
Kelas   : IV  
Semester  : 2 (dua) 
Standar Kompetensi  : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Waktu

(Menit) Sumber Belaja 
Teknik Bentuk 

Instrumen Contoh Instrumen 

4.1 Memberikan 
contoh sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya. 

· Globalisasi. Menggali informasi dari
berbagai sumber tentang
makna globalisasi. 
 
Pengaruh positif dan 
pengaruh negatif 
globalisasi. 
 
Berdiskusi masalah 
pengaruh globalisasi di 
lingkungannya dengan 
contoh nyata. 

4.1.1 Menjelaskan 
maksud globalisasi.
 
4.1.2 Menjelaskan 
pengaruh positif 
dan 
pengaruh negatif  
dari globalisasi. 
 
4.1.3 Mampu 
memberikan contoh 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya. 
 

 
 
 
 
 

Tes tulis. Tes uraian. Jelaskan apa yang di- 
maksud dengan 
globalisasi! 
 
Jelaskan pengaruh 
positif dan negatif dari 
globalisasi! 
Berikan contoh 
sederhana pengaruh 
globalisasi di 
lingkunganmu! 

6 × 35 Buku BSE PKn 
Kelas IV. 
Penulis: Prayoga 
Bestari. 
Penerbit: 
Depdiknas. 
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4.2 Mengidentifikasi 
jenis budaya 
Indonesia yang 
pernah ditampilkan 
dalam misi 
kebudayaan 
internasional. 

· Globalisasi. Mencari informasi dari 
berbagai sumber tentang 
ragam budaya Indonesia 
yang ditampilkan dalam 
misi kebudayaan 
internasional. 
 
Menggali informasi dari 
berbagai sumber tentang 
jalur yang dilalui untuk 
menampilkan ragam 
budaya Indonesia dalam 
misi kebudayaan 
internasional. 

4.2.1 
Mendeskripsikan 
ragam budaya 
Indonesia yang 
ditampilkan dalam 
misi kebudayaan 
internasional. 
 
4.2.2 Menjelaskan 
jalur yang dapat 
dilalui untuk 
menampilkan 
ragam budaya 
Indonesia dalam 
misi kebudayaan 
internasional. 

Tes tulis. Tes uraian. Sebut dan jelaskan 
ragam budaya 
Indonesia yang 
ditampilkan dalam 
misi kebudayaan 
internasional! 
 
Sebutkan 3 jalur yang 
dapat dilalui untuk 
menampilkan ragam 
budaya Indonesia 
dalam misi 
kebudayaan 
internasional! 

6 × 35 Buku BSE PKn 
Kelas IV. 
Penulis: Prayoga    
Bestari. 
Penerbit: 
Depdiknas. 

4.3 Menentukan sikap 
terhadap pengaruh 
globalisasi yang 
terjadi di 
lingkungannya. 

· Globalisasi. Mencari informasi dari 
berbagai sumber tentang 
hal-hal yang perlu 
dipersiapkan untuk 
menghadapi globalisasi. 
 
Berdiskusi tentang sikap
atau tindakan yang harus
dilakukan dalam 
kehidupan sehari-hari 
untuk menghadapi 
globalisasi. 
 
Berdiskusi tentang 
dampak positif dan 
negatif dari tayangan 
televisi bagi anak. 

4.3.1 Menjelaskan 
hal-hal yang harus 
dipersiapkan untuk 
menghadapi 
globalisasi. 
 
4.3.2 Menunjukkan 
sikap atau tindakan

yang harus dilakukan 
untuk menghadapi 
globalisasi. 
 

4.3.3 
Mendeskripsikan 
pengaruh positif 
dan negatif dari 
tayangan televisi 
dan internet bagi 
anak. 

Tes tulis. Tes uraian. Jelaskan hal-hal yang 
perlu dipersiapkan 
untuk menghadapi 
globalisasi! 
 
Berilah contoh 
tindakan yang harus 
dilakukan untuk 
menghadapi 
globalisasi! 
 
Jelaskan apa pengaruh 
positif dan negatif dari 
tayangan televisi bagi 
anak! 

6 × 35 Buku BSE PKn 
Kelas IV. 
Penulis: Prayoga    
Bestari. 
Penerbit: 
Depdiknas. 



141 
 

 
 

Lampiran 10 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  : SD Negeri 03 Cinyawang 
Mata Pelajaran : PKn 
Kelas   : IV  
Semester  : 2 (dua) 
Standar Kompetensi  : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi 
Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Media 

Penilaian 
 Alokasi 

Waktu 
Sumber 
Belajar 

Nilai 
Karakter 

Teknik Bentuk Instrume
n 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Siklus I Pertemuan 1 

4.1  
Memberikan 
contoh 
sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya. 
 

4.1.1 Menjelaskan 
pengertian 
globalisasi. 

4.1.2 
Menyebutkan 
contoh 
globalisasi 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

4.1.3 
Menyebutkan 
pengaruh positif 
globalisasi. 

 

1. Kegiatan Awal (10 
menit) 

a. Guru 
mengkondisikan 
siswa. 

b. Guru melakukan 
apersepsi dengan 
menunjukkan 
handphone serta 
melakukan tanya 
jawab.  

c. tujuan pembelajaran. 
 

2. Kegiatan Inti (40 
menit) 

flashdish, 
laptop, 
handphone, 
modem, serta 
gambar-
gambar yang 
berkaitan 
dengan 
globalisasi. 

Test 
tertulis 
 
Pengamata
n 

Jawab 
Singkat 
 
Pilihan 
Ganda 

LKS 
 
Kuis 
individu 

2 JP (2 x 
35 menit) 

Silabus PKn 
kelas 4 
semester 
genap tahun 
ajaran 
2012/2013. 

 
Bestari, 
Prayoga. 
2008. 
Pendidikan 
Kewargane
garaan 
Menjadi 
Warga 

karakter 
siswa yang 
diharapkan
: 
 
berani, 
percaya 
diri, teliti, 
kerjasama, 
tanggung 
jawab dan 
disiplin. 
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4.1.4 
Menyebutkan 
pengaruh 
negatif 
globalisasi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Eksplorasi (10 menit) 
1) Guru menjelaskan 

pengertian 
globalisasi, contoh 
globalisasi serta 
dampak positif dan 
dampak negatif dari 
globalisasi. 

b. Elaborasi (25 menit) 
1) Guru membagi siswa 

dalam 3 kelompok 
yang beranggotakan 
4-5 siswa. 

2) Guru membagikan 
LKS kepada masing-
masing kelompok 
tentang dampak 
positif dan negatif 
dari globalisasi  

3) Masing-masing 
perwakilan kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 

4) Guru bersama siswa 
membahas jawaban 
LKS. 

c. Konfirmasi (5 menit) 
1) Guru memberikan 

penguatan terhadap 
hasil kerja siswa. 

2) Guru melakukan 
tanya jawab tentang 
hal-hal yang belum 
dimengerti siswa. 

Negara 
yang Baik 
untuk Kelas 
IV Sekolah 
Dasar/Madr
asah 
Ibtidaiyah. 
Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 
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3. Kegiatan Akhir (20 

menit) 
a. Siswa mengerjakan 

soal kuis 
individu/evaluasi.  

b. Guru bersama siswa 
mengoreksi jawaban 
kuis. 

c. Guru menghitung 
skor kelompok dan 
memberikan 
penghargaan kepada 
tim yang memiliki 
predikat SUPER. 
HEBAT, dan BAIK. 

d. Guru bersama siswa 
membuat kesimpulan 
materi pelajaran. 

e. Guru menutup 
pelajaran. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siklus I Pertemuan 2 

4.1  
Memberikan 
contoh 
sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya. 
 

4.1.1 
Menyebutka
n pengaruh 
globalisasi 
pada 
makanan. 

4.1.2 
Menyebutka
n pengaruh 
globalosasi 

1.  Kegiatan Awal (10 
menit) 

a. Guru mengkondisikan 
siswa.  

b. Guru melakukan 
apersepsi dengan 
menunjukan gambar 
pesta ulang tahun. 

c. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 

laptop, LCD, 
modem, 
makanan dan 
minuman 
yang dikemas 
dengan botol, 
kaleng, dan 
plastik, 
gambar, 
video upin 

Tes tertulis 
 
Pengamatan  

Jawaba
n 
singkat 
 
Pilihan 
ganda 

LKS 
 
Soal tes 
formatif 

2 JP (2 x 
35 menit) 

Silabus PKn 
kelas 4 
semester 
genap tahun 
ajaran 
2012/2013. 

 
Bestari, 
Prayoga. 
2008. 

karakter 
siswa yang 
diharapkan
: 
 
berani, 
percaya 
diri, teliti, 
kerjasama, 
tanggung 
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pada 
permainan. 

4.1.4 Menyebutk
an 
pengaruh 
globalisasi 
pada gaya 
hidup. 

4.1.4 
Menyebutka
n pengaruh 
globalisasi 
pada 
komunikasi. 

4.1.5 Menentukan 
sikap 
terhadap 
pengaruh 
globalisasi. 

 

 
2. Kegiatan Inti (40 

menit) 
a. Eksplorasi (10 menit) 
1) Guru menjelaskan 

pengaruh globalisasi. 
b. Elaborasi (25 menit) 
1) Guru membagi siswa 

dalam 3 kelompok 
yang beranggotakan 
4-5 siswa. 

2) Siswa mengerjakan 
LKS secara 
berkelompok. 

3) Masing-masing 
perwakilan 
kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 

c. Konfirmasi (5 menit) 
1) Guru memberikan 

penguatan terhadap 
hasil kerja siswa. 

2) Guru melakukan tanya 
jawab dengan siswa 
tentang hal-hal yang 
belum dimengerti 
siswa. 
 

3. Kegiatan Akhir (20 
menit) 

a. Guru memberikan 
kuis dan tes formatif 
untuk dikerjakan 

ipin, serta 
ppt. 

Pendidikan 
Kewargane
garaan 
Menjadi 
Warga 
Negara 
yang Baik 
untuk Kelas 
IV Sekolah 
Dasar/Madr
asah 
Ibtidaiyah. 
Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 

 
Dewi, Resi 
Kartika dkk. 
2008.  
Pendidikan 
Kewargane
garaan 4 
untuk 
Sekolah 
Dasar dan 
Madrasah 
Ibtidaiyah 
Kelas IV. 
Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 

jawab dan 
disiplin. 
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siswa secara 
individu. 

b. Guru bersama siswa 
mengoreksi jawaban 
kuis individu dan tes 
formatif. 

c. Guru menghitung 
skor kelompok dan 
memberikan 
penghargaan  kepada 
tim yang memiliki 
predikat SUPER. 
HEBAT, dan BAIK. 

d. Guru bersama siswa 
membuat kesimpulan 
materi pelajaran 

e. Guru menutup 
pelajaran. 
 

Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 
 

Siklus II Pertemuan 1 

4. 2 
Mengidentifi-
kasi jenis 
budaya 
Indonesia yang 
pernah 
ditampilkan 
dalam misi 
kebudayaan 
internasional. 
 

4.2.1 
Menyebutkan 
jenis-jenis 
keanekaragaman 
kebudayaan di 
Indonesia. 
4.2.2 
Menyebutkan 
contoh 
kebudayaan 
beberapa daerah 
di Indonesia. 

1. Kegiatan Awal (10 
menit) 

a. Guru 
mengkondisikan 
siswa.  

b. Guru melakukan 
apersepsi melalui 
video tentang 
kebudayaan suku 
tertentu. 

c. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 

Laptop,LCD, 
video dan 
gambar yang 
berkaitan 
dengan 
globalisasi. 

Tes tertulis 
 
Pengamatan  

Jawaba
n 
singkat 
 
Pilihan 
ganda 

LKS 
 
Kuis 
Individu 

2 JP 
(2 x 35 
menit) 

Silabus PKn 
kelas 4 
semester 
genap tahun 
ajaran 
2012/2013. 
 
Prayoga. 
2008. 
Pendidikan 
Kewarganeg
araan 

karakter 
siswa yang 
diharapkan
: 
 
berani, 
percaya 
diri, teliti, 
kerjasama, 
tanggung 
jawab dan 
disiplin. 
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2. Kegiatan Inti (40 

menit) 
a. Eksplorasi (10 

menit) 
1) Guru menjelaskan 

pengertian 
kebudayaan. 

2) Guru menjelaskan 
bentuk-bentuk 
kebudayaan daerah  

b. Elaborasi (25 menit) 
1) Guru menjelaskan 

kepada siswa tentang 
posisi yang benar 
serta kegiatan 
kelompok yang akan 
dilaksanakan siswa.   

2) Guru membagi siswa 
dalam 3 kelompok 
beranggotakan 4-5 
siswa. 

3) Siswa bersama 
kelompoknya dalam 
menyelesaikan LKS.  

4) Perwakilan 
kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 

c. Konfirmasi (5 menit) 
1) Guru memberikan 

penguatan terhadap 
hasil kerja siswa. 

2) Guru melakukan 

Menjadi 
Warga 
Negara yang 
Baik untuk 
Kelas IV 
Sekolah 
Dasar/Madr
asah 
Ibtidaiyah. 
Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 
 
Dewi, Resi 
Kartika dkk. 
2008. 
Pendidikan 
Kewarganeg
araan 4 
untuk 
Sekolah 
Dasar dan 
Madrasah 
Ibtidaiyah 
Kelas IV. 
Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 



147 
 

 
 

tanya jawab dengan 
siswa tentang hal-hal 
yang belum 
dimengerti siswa.  

3) Guru juga 
mengajukan 
pertanyaan  
 

3. Kegiatan Akhir (20 
menit) 

a. Siswa mengerjakan 
soal evaluasi. 

b. Guru menghitung 
skor kelompok dan 
memberikan 
penghargaan kepada 
tim yang memiliki 
predikat SUPER. 
HEBAT, dan BAIK. 

c. Guru memberikan 
reward kepada siswa 
favorit.  

d. Guru bersama siswa 
membuat 
kesimpulan serta 
menutup pelajaran. 

 
 
 
Priyatna, 
Opih dkk. 
2009. 
Pendidikan 
Kewarganeg
araan 4 
untuk Siswa 
SD/MI Kelas 
IV. Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 
(halaman 
109) 

Siklus II Pertemuan 2 

4. 2 
Mengidentifi-
kasi jenis 
budaya 
Indonesia yang 

4.2.1 
Menjelaskan jenis 
kebudayaan yang 
sesuai dengan 
kepribadian 

1. Kegiatan Awal (10 
menit) 

a. Guru 
mengkondisikan 
siswa. 

Laptop, LCD, 
speaker, ppt, 
file musik 
lagu dan 
video yang 

Tes tertulis 
 
Pengamatan  

Jawaba
n 
singkat 
 
Pilihan 

LKS 
 
Soal tes 
formatif 

2 JP 
(2x35 
menit) 

Silabus PKn 
kelas 4 
semester 
genap tahun 
ajaran 

karakter 
siswa yang 
diharapkan
: 
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pernah 
ditampilkan 
dalam misi 
kebudayaan 
internasional. 
 

bangsa Indonesia.  
4.2.2 
Menyebutkan 
cara yang dapat 
dilakukan untuk 
memperkenalkan 
kebudayaan 
Indonesia di 
tingkat 
internasional. 
4.2.3 
Menyebutkan 
manfaat 
ditampilkannya 
kebudayaan 
daerah bangsa 
Indonesia di luar 
negeri. 
4.2.4 
Menyebutkan 
contoh 
kebudayaan 
daerah bangsa 
Indonesia yang 
pernah 
ditampilkan di 
luar negeri. 
 

b. Guru melakukan 
apersepsi dengan 
menayangkan video 
Super Junior dan 
tanya jawab  

c. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (37 
menit) 

a. Eksplorasi (10 
menit) 

1) Guru menjelaskan 
jenis kebudayaan.  

2) Guru menjelaskan 
cara yang dapat 
dilakukan untuk 
memperkenalkan 
kebudayaan 
Indonesia di tingkat 
internasional. 

3) Guru melakukan 
tanya jawab bersama 
siswa melalui 
pertanyaan 
terstruktur  

b. Elaborasi (22 menit) 
1) Guru membagi siswa 

dalam 3 kelompok 
yang beranggotakan 
4-5 siswa. 

2) Guru membagikan 
LKS berupa soal 
yang dikemas 
melalui media kartu.  

dinyanyikan 
coboy junior 
dan Super 
Junior, serta 
gambar artis 
Agnes 
Monica, 
Sule, dan 
Gita Gutawa, 
smash, dan 
cherrybell. 

ganda 2012/2013. 
 
Bestari, 
Prayoga. 
2008. 
Pendidikan 
Kewarganeg
araan 
Menjadi 
Warga 
Negara yang 
Baik untuk 
Kelas IV 
Sekolah 
Dasar/Madr
asah 
Ibtidaiyah. 
Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 
 
Dewi, Resi 
Kartika dkk. 
2008. 
Pendidikan 
Kewarganeg
araan 4 
untuk 
Sekolah 
Dasar dan 
Madrasah 

berani, 
percaya 
diri, teliti, 
kerjasama, 
tanggung 
jawab dan 
disiplin. 
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3) Siswa bekerjasama 
dengan 
kelompoknya dalam 
menyelesaikan LKS.  

4) Masing-masing 
perwakilan 
kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 

5) Guru bersama siswa 
membahas jawaban 
LKS. 

c. Konfirmasi (5 menit) 
1) Guru memberikan 

penguatan terhadap 
hasil kerja siswa. 

2) Guru melakukan 
tanya jawab dengan 
siswa tentang hal-hal 
yang belum 
dimengerti siswa. 
 

3. Kegiatan Akhir 
(23menit) 

a. Guru memberikan 
soal tes formatif. 

b. Guru bersama siswa 
mengoreksi jawaban. 

c. Guru menghitung 
skor kelompok dan 
memberikan 
penghargaan kepada 
tim yang memiliki 
predikat SUPER. 

Ibtidaiyah 
Kelas IV. 
Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 
 
Sarjan dan 
Agung 
Nugroho. 
2008. 
Pendidikan 
Kewarganeg
araan. 
Jakarta: 
Depdiknas. 
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              Cinyawang, 9 Maret 2013 

HEBAT, dan BAIK. 
d. Guru bersama siswa 

membuat 
kesimpulan materi 
pelajaran  

e. Guru menutup 
pelajaran. 
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Lampiran 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SD Negeri Cinyawang 03 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Siklus   : I 

Pertemuan Ke  : 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

4. 1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

 

C. INDIKATOR 

4.1.1 Menjelaskan pengertian globalisasi. 

4.1.2 Menyebutkan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. 

4.1.3 Menyebutkan pengaruh positif globalisasi. 

4.1.4 Menyebutkan pengaruh negatif globalisasi.  

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian globalisasi. 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan minimal 3 contoh 

globalisasi dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan minimal 2 pengaruh 

positif globalisasi. 

4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan minimal 2 pengaruh 

negatif globalisasi. 
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Karakter Siswa yang Diharapkan 

berani, percaya diri, teliti, kerjasama, tanggung jawab dan disiplin. 

 

E. MATERI AJAR 

Globalisasi berasal dari kata Globe yang berarti tiruan bola bumi. 

Kemudian globe menjadi global yang berarti universal atau keseluruhan yang 

saling berkaitan. Globalisasi adalah suatu proses masuknya sesuatu ke ruang 

lingkup dunia, artinya hampir seluruh masyarakat di seluruh dunia merasakan 

perubahan-perubahan akibat adanya globalisasi. Globalisasi merupakan 

keadaan yang tidak lagi menjadikan jarak, ruang, dan waktu sebagai batas 

akibat adanya kemajuan di bidang teknologi informasi. Globalisasi ditandai 

dengan adanya kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi, 

ekonomi, dan IPTEK.  

Contoh globalisasi di lingkungan sekitar yaitu kita dapat 

berkomunikasi dengan sanak saudara atau sahabat di negeri yang jauh melalui 

alat telekomunikasi. Kita juga dapat menempuh perjalanan jauh hanya 

beberapa jam dengan pesawat. Apa yang kita butuhkan dapat dengan mudah 

kita temui di toko-toko atau supermarket.  

Dampak/akibat positif dari globalisasi yaitu: 

1. Meningkatkan semangat untuk belajar. 

2. Meningkatkan semangat kerja. 

3. Kemajuan di bidang ekonomi dan transportasi.. 

4. Mudah mendapatkan informasi. 

Dampak negatif dari globalisasi yaitu: 

1. Gaya hidup/kebiasaan yang buruk 

2. Sikap Individualis (mementingkan diri sendiri). 

3. Masyarakat menjadi konsumtif. 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu: 
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a. ceramah 

b. tanya jawab 

c. pemberian tugas 

2. Model Pembelajaran yang digunakan yaitu: 

a. model pembelajaran kooperatif STAD. 

 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media yang Digunakan 

Media yang digunakan berupa benda-benda konkret seperti flashdish, 

laptop, handphone, modem, serta gambar-gambar yang berkaitan dengan 

globalisasi. 

2. Sumber Belajar 

a. Silabus PKn kelas 4 semester genap tahun ajaran 2012/2013. 

b. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Menjadi 

Warga Negara yang Baik untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk dengan rapi. 

b. Guru membimbing siswa untuk mempersiapkan alat tulis. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan handphone serta 

melakukan tanya jawab dengan siswa melalui beberapa pertanyaan 

yaitu: 

“Anak-anak, apakah nama benda yang ibu pegang?” 

“Apakah fungsi handphone?” 

“Sebutkan manfaat handphone yang kalian ketahui” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

“Anak-anak, setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan kalian 

dapat menjelaskan pengertian globalisasi, memberikan contoh, serta 

menyebutkan dampak positif dan negatif dari globalisasi”.  
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2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru menjelaskan pengertian globalisasi. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk menjelaskan 

contoh globalisasi melalui benda-benda konkret serta gambar yang 

berkaitan dengan globalisasi. 

3) Guru menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari 

globalisasi. 

b. Elaborasi (25 menit) 

1) Guru membagi siswa dalam 3 kelompok yang beranggotakan 4-5 

siswa. 

2) Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok tentang 

dampak positif dan negatif dari globalisasi (terlampir). 

3) Guru membimbing siswa untuk bekerjasama dengan kelompoknya 

dalam menyelesaikan LKS.  

4) Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi. 

5) Guru bersama siswa membahas jawaban LKS. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja siswa. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang 

belum dimengerti siswa. 

3) Guru meluruskan pemahaman siswa yang masih keliru. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru memberikan kuis individu (terlampir). 

b. Guru bersama siswa mengoreksi jawaban kuis. 

c. Guru membimbing siswa untuk kembali ke posisi semula. 

d. Guru menghitung skor kelompok dan memberikan penghargaan 

kepada tim yang memiliki predikat SUPER, HEBAT, dan BAIK. 

e. Guru bersama siswa membuat kesimpulan materi pelajaran. 

f. Guru menutup pelajaran. 
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I. PENILAIAN 

1. Prosedur tes   : penilaian proses dan hasil 

2. Teknik penilaian  : tes 

3. Jenis penilaian  : tes tertulis 

4. Alat penilaian  : jawaban singkat  

5. Kriteria Penilaian  : jawaban benar x 2 

  Jawaban salah x 0 

 
Keterangan : 

 NA = Nilai Akhir 

 ∑X = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 

 N = Jumlah keseluruhan skor maksimal  

      Cinyawang, 23 Maret 2013  
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Lampiran 1 

Gambar yang Digunakan
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Lampiran 2 

Waktu 15 menit     Lembar Kerja Siswa 

Kerjakan bersama teman satu kelompok dengan cara memasangkan dampak positif globalisasi dengan contohnya serta 

dampak negatif globalisasi dengan contohnya! 

 

No Dampak Positif 

1 Meningkatkan semangat untuk 

belajar. 

2 Meningkatkan semangat kerja. 

3 Kemajuan di bidang ekonomi dan 

transportasi. 

4 Mudah mendapatkan informasi. 

 

Andi dapat menonton berita di televisi tentang bencana gempa bumi yang 
terjadi di Negara Jepang. 

Pak Tono dapat sampai ke Kota selama 6 jam dengan menggunakan 
becak. Sedangkan Pak Budi hanya memerlukan waktu 1 jam dengan 
menggunakan sepeda motor.   

Seorang penulis dalam sehari hanya dapat menghasilkan 10 lembar tulisan 
dengan menggunakan mesin ketik. Jika menggunakan komputer ia dapat 
menghasilkan lebih dari 50 lembar. 

Santi belajar lebih lama ketika rumahnya sudah menggunakan lampu 
listrik daripada lampu teplok. 
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No Dampak Negatif 

1 Gaya hidup/kebiasaan yang buruk 

2 Sikap individualis (mementingkan 

diri sendiri). 

3 Masyarakat menjadi konsumtif. 

 

Nama Anggota Kelompok:  

1.  

2.  

3.  

4.  

Pak Badrun selalu mementingkan pekerjaannya sehingga jarang berada di 
rumah dan tidak mau membantu tetangga yang sedang kesulitan.  

Pergi bermain bersama teman-teman tanpa pamit kepada orang tua dan 
pulang larut malam. 

Rusti membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan karena terpengaruh 
iklan di televisi. 
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Lampiran 3 

Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

 

No Dampak Positif 

1 Meningkatkan semangat untuk 

belajar. 

2 Meningkatkan semangat kerja. 

3 Kemajuan di bidang ekonomi dan 

transportasi. 

4 Mudah mendapatkan informasi. 

 

 

Andi dapat menonton berita di televisi tentang bencana gempa bumi yang 
terjadi di Negara Jepang. 

Pak Tono dapat mengantar 1 karung dagangan dengan menggunakan 
becak. Sedangkan Pak Budi dapat mengantar 20 karung dagangan dengan 
menggunakan sepeda mobil sehingga mendapatkan untung lebih banyak.   

Seorang penulis dalam sehari hanya dapat menghasilkan 10 lembar tulisan 
dengan menggunakan mesin ketik. Jika menggunakan komputer ia dapat 
menghasilkan lebih dari 50 lembar. 

Rusti membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan karena terpengaruh 
iklan di televisi. 
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No Dampak Negatif 

1 Gaya hidup/kebiasaan yang buruk 

2 Sikap individualis (mementingkan 

diri sendiri). 

3 Masyarakat menjadi konsumtif. 

 

 

 

 

 

 

 

Pak Badrun selalu mementingkan pekerjaannya sehingga jarang berada di 
rumah dan tidak mau membantu tetangga yang sedang kesulitan.  

Pergi bermain bersama teman-teman tanpa pamit kepada orang tua dan 
pulang larut malam. 

Rusti membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan karena terpengaruh 
iklan di televisi. 
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Lampiran 4 

Waktu 7 menit   Kuis individu 

 

 

 

 

 

Kerjakan secara individu dengan cara mengisi soal di bawah ini dengan 

jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan di bidang teknologi komunikasi, 

 ...  , ekonomi, dan IPTEK.  

2. Dampak negatif globalisasi salah satunya yaitu sikap mementingkan diri 

sendiri atau disebut juga sikap .... 

3. Kemudahan dalam memperoleh informasi merupakan pengaruh  ... dari 

globalisasi. 

4. Kita dapat menghubungi saudara yang jauh melalui handphone yang 

merupakan kemajuan di bidang .... 

5. Peristiwa luar negeri dapat kita saksikan di siaran berita melalui .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : 
No. Absen : 
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Lampiran 5 

Kunci Jawaban Kuis Individu 

 

1. transportasi 

2. individualis 

3. positif 

4. komunikasi 

5. televisi 
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Lampiran 12 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SD Negeri Cinyawang 03 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Siklus   : I 

Pertemuan Ke  : 2 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 
B. KOMPETENSI DASAR 

4. 1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

 
C. INDIKATOR 

4.1.1 Menyebutkan pengaruh globalisasi pada gaya hidup. 

4.1.2 Menyebutkan pengaruh globalisasi pada makanan. 

4.1.3 Menyebutkan pengaruh globalisasi pada komunikasi.  

4.1.4 Menyebutkan pengaruh globalosasi pada permainan. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 

pengaruh globalisasi dilihat dari berbagai segi yaitu gaya hidup, makanan 

, komunikasi, dan permainan. 

2. Melalui media disertai tanya jawab bersama siswa, guru menjelaskan 

materi tentang contoh pengaruh globalisasi pada gaya hidup, makanan , 

komunikasi, dan permainan. 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan minimal 2 contoh 

pengaruh globalisasi pada gaya hidup, makanan, komunikasi, dan 

permainan. 
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4. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mennentukan sikap terhadap 

pengaruh globalisasi. 

Karakter Siswa yang Diharapkan 

berani, percaya diri, teliti, kerjasama, tanggung jawab dan disiplin. 

 
E. MATERI AJAR 

Menurut Dewi dkk (2008: 46-7) perubahan perilaku masyarakat akibat 

globalisasi antara lain gaya hidup, makanan, pakaian, dan komunikasi.   

Globalisasi dapat berdampak baik maupun buruk terhadap gaya hidup 

masyarakat. Contohnya ada sebagian masyarakat kita meniru gaya hidup 

bangsa lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, seperti mabuk-

mabukan, suka berpesta pora, konsumtif, menggunakan narkoba, melakukan 

kekerasan/perilaku yang melanggar peraturan, berperilaku kurang sopan serta 

kurang menghormati orang yang lebih tua. Gaya hidup seperti itu harus kita 

jauhi karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

Makanan pokok bangsa Indonesia sebagian besar adalah nasi. Namun, 

ada juga yang berasal dari jagung maupun sagu. Makanan pokok tersebut 

sebelum disajikan harus diolah terlebih dahulu, dan proses pengolahannya 

membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya globalisasi kebanyakan 

orang mulai cenderung beralih mengonsumsi makanan yang cepat saji. Cepat 

saji maksudnya adalah makanan yang singkat dalam penyajiannya dan tidak 

menunggu proses pemasakan yang lama. Makanan cepat saji sekarang banyak 

dan mudah sekali ditemui. Selain makanan juga ada minuman dalam kaleng, 

sehingga mudah dan dapat langsung diminum. Contoh makanan yang ada 

karena globalisasi: pizza, spagheti, burger, hot dog, hamburger, sushi, steak, 

puyunghai, dan donat. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan/minuman 

instan dapat membahayakan kesehatan. 

Pakaian juga berfungsi untuk kesopanan. Pakaian yang dipakai pada 

zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Pada zaman dahulu pakaian 

sangat sederhana yang penting bisa digunakan untuk menutup aurat, 

melindungi tubuh, serta menjaga kesopanan. Pakaian memiliki model yang 
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bermacam-macam. Negara yang dianggap pusat model pakaian adalah 

Prancis (tepatnya di Kota Paris). Model pakaian dari Paris banyak ditiru oleh 

negara-negara di dunia. Misalnya model atau bentuk pakaian sekarang ini 

kebanyakan pakaian minim dan terbuka, yang dianggap tidak sesuai dengan 

kebudayaan bangsa Indonesia. Contoh lain adalah baju jas yang merupakan 

budaya bangsa barat sudah digunakan oleh sebagian masyarakat kita pada 

acara-acara resmi atau resepsi. Begitu pula dengan celana jeans dan T-shirt.  

Komunikasi juga merupakan contoh pengaruh dari globalisasi. 

Komunikasi adalah suatu hubungan seseorang dengan orang lain. 

Komunikasi dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih. Dahulu 

komunikasi antara wilayah menggunakan jasa pos yaitu surat yang sampainya 

bisa mencapai satu sampai dua hari, kemudian berkembang dengan telepon 

rumah. Namun, sekarang ini berkomunikasi dapat dilakukan meskipun 

berbeda wilayah dengan mudah, cepat, dan murah. Sarana yang digunakan 

misalnya telepon kabel, telepon seluler, internet, dan e-mail.  

Pengaruh globalisasi pada permainan contohnya yaitu munculnya 

berbagai mainan anak yang mahal seperti robot-robotan, playstation, dan 

mobil remot. Berbeda dengan permainan anak pada zaman dahulu yang tidak 

memerlukan banyak biaya seperti, lompat tali, petak umpet, gundu/kelereng, 

suramanda, gatheng/bola bekel. 

Sikap kita harus selektif terhadap pengaruh globalisasi yaitu 

menyaring atau memilih budaya luar negeri yang sesuai dengan kepribadian 

bangsa Indonesia. 

 
F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu: ceramah, tanya jawab, dan 

pemberian tugas. 

2. Model Pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. 

 
G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat dan Media  



166 
 

 
 

Alat yang digunakan : Laptop, LCD, modem 

Media: benda-benda konkret seperti makanan dan  minuman instan yang 

dikemas dalam kaleng, botol atau plastik, gambar-gambar serta video 

upin-ipin, dan powerpoint. 

2. Sumber Belajar 

a. Silabus PKn kelas 4 semester genap tahun ajaran 2012/2013. 

b. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Menjadi 

Warga Negara yang Baik untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

c. Dewi, Resi Kartika dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 untuk 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk dengan rapi. 

b. Guru membimbing siswa untuk mempersiapkan alat tulis. 

c. Guru mengulas kembali pelajaran yang telah lalu mengenai pengertian 

globalisasi. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan menunjukan gambar pesta ulang 

tahun dilanjutkan tanya jawab bersama siswa melalui beberapa 

pertanyaan yaitu: 

“Anak-anak, gambar apakah yang ibu tunjukan?” 

“Coba kalian sebutkan benda apa saja yang biasanya terdapat pada 

acara ulang tahun?” 

“Menurut kalian, apakah pesta ulang tahun membutuhkan biaya yang 

banyak?” 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

“Anak-anak, setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan kalian 

dapat memberikan contoh pengaruh globalisasi pada gaya hidup, 
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makanan, komunikasi, dan permainan serta mennentukan sikap 

terhadap pengaruh globalisasi.”  

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap gaya hidup 

masyarakat. 

2) Guru menampilkan powerpoint kemudian melakukan tanya jawab 

dengan siswa untuk menjelaskan contoh pengaruh globalisasi pada 

melalui video, gambar serta benda-benda konkret yang berkaitan 

dengan globalisasi. 

b. Elaborasi (25 menit) 

1) Guru membagi siswa dalam 3 kelompok yang beranggotakan 4-5 

siswa. 

2) Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok tentang 

contoh pengaruh globalisasi makanan, komunikasi, dan permainan 

(terlampir). 

3) Guru membimbing siswa untuk bekerjasama dengan kelompoknya 

dalam menyelesaikan LKS.  

4) Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi. 

5) Guru bersama siswa membahas jawaban LKS. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja siswa. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang 

belum dimengerti siswa. 

3) Guru meluruskan pemahaman siswa yang masih keliru. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara individu (terlampir). 

b. Guru memberikan tes formatif untuk dikerjakan siswa secara individu. 
c. Guru bersama siswa mengoreksi jawaban kuis individu dan tes 

formatif. 
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d. Guru menghitung skor kelompok dan memberikan penghargaan 
kepada tim yang memiliki predikat SUPER, HEBAT, dan BAIK. 

e. Guru bersama siswa membuat kesimpulan materi pelajaran. 
f. Guru menutup pelajaran. 

 
I. PENILAIAN 

1. Prosedur tes   : penilaian proses dan hasil 
2. Teknik penilaian  : tes 
3. Jenis penilaian  : tes tertulis 
4. Alat penilaian  : jawaban singkat  
5. Kriteria Penilaian  : Kuis Individu = jawaban benar x 2 

  Tes formatif = jawaban benar x 1 
 

 
Keterangan : 

NA = Nilai Akhir 

∑X = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 

N = Jumlah keseluruhan skor maksimal     

      Cinyawang, 30 Maret 2013  



169 
 

 
 

Lampiran 1  

Alat dan Media yang Digunakan 
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Lampiran 2 

Waktu: 10 menit       Lembar Kerja Siswa 

Kerjakan bersama teman sekelompokmu dengan cara melengkapi tabel di bawah ini! 

No. Pengaruh 
Globalisasi Contoh 

1. Gaya hidup 
Gaya hidup buruk luar negeri yang tidak boleh ditiru yaitu: 
a.  
b. 

2. Pakaian 
Cara berpakaian yang tidak baik yaitu: 
a. 
b.  

3. Makanan Makanan instan :                     ...                   ,                   ...                      ,                    ... 
Minuman instan :                     ...                   ,                   ...                      ,                    ... 

4. Komunikasi 
Kita dapat berkomunikasi dengan memanfaatkan: 
a. 
b. 

5. Permainan 
Permainan modern yaitu: 
a. 
b.  

Nama Anggota Kelompok: 1. 
        2. 
        3. 
        4. 
        5. 
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Lampiran 3 

       Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

 

No. Pengaruh 
Globalisasi Contoh 

1. Gaya hidup 
Gaya hidup buruk luar negeri yang tidak boleh ditiru yaitu: 
a. berpesta pora 
b. narkoba 

2. Pakaian 
Cara berpakaian yang tidak baik yaitu: 
a. pakaian minim 
b. pakaian ketat 

3. Makanan Makanan instan : supermi, sarden, burger                
Minuman instan : coca-cola, sprite, marimas                                   

4. Komunikasi 
Kita dapat berkomunikasi dengan memanfaatkan: 
a. internet 
b.handphone 

5. Permainan 
Permainan modern yaitu: 
a.tamiya 
b. robot-robotan 
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Lampiran 4 

Waktu: 5 menit   Kuis Individu 

 

 

 

 
 
 
Kerjakanlah secara individu dengan cara mengisi soal-soal berikut dengan 

jawaban yang singkat dan tepat! 

 

1. Orang yang menggunakan narkoba hanya untuk kesenangan merupakan 

pengaruh globalisasi terhadap    ...   masyarakat.  

2. Kota yang menjadi pusat model negara-negara di dunia yaitu Kota .... 

3. Mengkonsumsi mi instan setiap hari dapat membahayakan .... 

4. Kita dapat mengirim isi pesan surat dengan mudah dan cepat melalui internet 

yang disebut .... 

5. Jenis permainan modern seperti playstation membutuhkan biaya yang lebih         

...  daripada jenis permainan tradisional seperti suramanda dan petak 

umpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : 
No. Absen : 
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Lampiran 5 

Kunci Jawaban Kuis Individu 

 

1. gaya hidup 

2. Perancis 

3. kesehatan 

4. e-mail 

5. mahal 
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Lampiran 6 

Kisi-kisi Soal Tes Formatif 

 
Satuan Pendidikan : SD Kelas/ Semester  : IV/ 2 

Mata Pelajaran : PKn       Materi Pokok  : Globalisasi 

Siklus : 1        Pertemuan ke  : 2 

 

 

NO KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR SOAL JENIS 

SOAL 

RANAH KOGNITIF / TINGKAT 
KESUKARAN / NOMOR SOAL 

JUMLAH 
(%) 

C1 C 2 C 3  
M SD S M SD S M SD S  

1 Memberikan contoh 

sederhana pengaruh 

globalisasi di 

lingkungannya. 

 

 

Ditanyakan gaya hidup 
masyarakat di era 
globalisasi. 

Pilihan 
ganda 

   1      10% 

Disajikan tabel, siswa 
dapat menentukan 
kelompok alat transportasi 
tradisional. 

Pilihan 
ganda 

    2     10% 

Ditanyakan perilaku akibat 
pengaruh buruk 
globalisasi.  

Pilihan 
ganda 

     3    10% 

Siswa dapat menetukan 
pernyataan yang benar 

Pilihan 
ganda 

     4    10% 

Standar Kompetensi: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 
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tentang pengaruh positif  
globalisasi di bidang 
komunikasi. 

  Siswa dapat menyebutkan 
perilaku negatif 
globalisasi. 

Pilihan 
ganda 

5         10 % 

Ditanyakan budaya luar 
negeri yang bertentangan 
dengan kepribadian bangsa 
Indonesia. 

Pilihan 
ganda 

    6     10 % 

Siswa dapat menyebutkan 
contoh pengaruh 
globalisasi pada makanan. 

Pilihan 
ganda 

 7        10 % 

Disajikan gambar, siswa 
dapat menyebutkan pizza 
sebagai makanan yang 
berasal dari luar negeri. 

Pilihan 
ganda 

  8       10 % 

Ditanyakan nama tempat 
yang dapat digunakan 
untuk memperoleh 
informasi peristiwa masa 
lampau dengan mudah dan 
cepat. 

Pilihan 
ganda 

       9  10 % 

Ditanyakan Sikap kita 
terhadap budaya asing 
yang masuk ke Negara 
Indonesia 

Pilihan 
ganda 

        10 10 % 

Jumlah 1 1 1 1 2 2  1 1 100% 
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Lampiran 7 

Waktu 10 menit.  Soal Tes Formatif I 

       Nama : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada 

salah satu huruf a, b, c atau d!  

1. Di era globalisasi gaya hidup tradisional semakin tersisih, dan masyarakat 

mulai menganut gaya hidup .... 

a. apa adanya 

b. sederhana 

c. kuno 

d. modern 

2. Perhatikan tabel di bawah ini! 

I II III IV 
Becak Kapal Gerobag Dokar 
Rakit Helikopter perahu dayung kereta api 

Alat transportasi tradisional terdapat pada kolom .... 
a. I dan IV 
b. III dan II 
c. I dan III 
d. II dan IV 

3. Perilaku akibat pengaruh negatif dari globalisasi salah satunya yaitu .... 

a. berperilaku sesuai norma 

b. menghindari pemakaian narkoba 

c. tidak meniru perilaku konsumtif  

d. mementingkan diri sendiri 

4. Pernyataan berikut yang mencerminkan pengaruh positif globalisasi di bidang 

komunikasi yaitu .... 

a. Santi menonton film Doraemon setiap hari minggu. 

b. Andi menelepon ibunya yang bekerja di Malaysia. 

c. Doni menonton siaran langsung pertandingan sepakbola yang ada di Inggris. 

d. Tono pergi berlibur ke Belanda dengan menggunakan pesawat terbang. 

5. Perilaku konsumtif merupakan salah satu contoh buruk pengaruh globalisasi 

pada ... masyarakat. 
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a. teknologi 

b. gaya hidup 

c. politik 

d. ekonomi 

6. Budaya luar negeri yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia 

yaitu .... 

a. individualis 

b. disiplin 

c. giat bekerja 

d. tanggungjawab 

7. Restoran cepat saji membuktikan globalisasi sudah berpengaruh pada .... 

a. pakaian 

b. gaya hidup 

c. makanan 

d. permainan 

8.                                Nama makanan luar negeri di samping yaitu .... 

a. spagetty 

b. donat 

c. burger 

d. pizza 

9. Santo ingin mencari gambar dan video tentang bencana gunung meletus yang 

terjadi tahun lalu. Santo seharusnya pergi ke .... 

a. warnet 

b. wartel 

c. warteg 

d. warkop 

10. Sikap kita terhadap budaya asing yang masuk ke Negara Indonesia yaitu .... 

a. menerima semua budaya asing  

b. mengikuti gaya hidup individualis 

c. memilih budaya yang sesuai kepribadian bangsa 

d. memanfaatkannya untuk melanggar peraturan 
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Lampiran 9 

Kunci Jawaban Tes Formatif I 

 

1. d 

2. c 

3. d 

4. b 

5. b 

6. a 

7. c 

8. d 

9. a 

10. c 
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Lampiran 12 
DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV PADA SIKLUS I 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

No. Nama Siswa Siklus I 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Arif Rahman -  
2. Lukiman  
3. Lasmanto  
4. Gayuh Prasetya  
5. Arju Ridwana Robi  
6. Badrun Naja  
7. Bahrun Mustafid  
8. Dwi Mukaromah  
9. Kuat Hermawan  
10. Mutiyaningsih  
11. Pendi Maulana  
12. Rahmat Hidayat  
13. Riza Zakaria  
14. Sugih Risqi Khalilah  
15. Tri Winarti  

Jumlah siswa hadir   
 
       Cinyawang, 30 Maret 2013 
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Lampiran 13 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

PADA MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD  
SIKLUS 1 PERTEMUAN 1  

 

No Nama 
Aspek yang Dinilai Jml 

Sko
r 

Nilai A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. Arif Rahman                14 70 
2. Lukiman                11 55 
3. Lasmanto                14 70 
4. Gayuh Prasetya                9 45 
5. Arju Ridwana                9 45 
6. Badrun Naja                14 70 
7. Bahrun                13 65 
8. Dwi                12 60 
9. Kuat Hermawan                14 70 
1 Mutiyaningsih                10 50 
1 Pendi Maulana                15 75 
1 Rahmat Hidayat                16 80 
1 Riza Zakaria                11 55 
1 Sugih Risqi                12 60 
1 Tri Winarti                11 55 
Jumlah Nilai 34 31 41 39 36 185 925 
Persentase (%) 56,67 51,67 68,33 65,00 60,00 13,2 66,07
Keterangan : 

A : Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 
B :  Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
C :  Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 
D :  Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 
E :  Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 
 

 
       
      Cinyawang, 23 Maret 2013  
Observer     Observer 
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Lampiran 14 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  
PADA MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD  

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 
 

No Nama 
Aspek yang Dinilai Jml 

Skor NilaiA B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1. Arif Rahman                12 60 
2. Lukiman                14 70 
3. Lasmanto                14 70 
4. Gayuh Prasetya                10 50 
5. Arju Ridwana R.                12 60 
6. Badrun Naja                18 90 
7. Bahrun Mustafid                14 70 
8. Dwi                16 80 
9. Kuat Hermawan                15 75 
10. Mutiyaningsih                11 55 
11. Pendi Maulana                17 85 
12. Rahmat Hidayat                15 75 
13. Riza Zakaria                12 60 
14. Sugih Risqi K.                16 80 
15. Tri Winarti                11 55 
Jumlah Nilai 43 41 46 46 34 207 103
Persentase (%) 71,67 68,33 76,67 76,67 56,67 13,8 69 
Keterangan : 
A : Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 
B :  Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
C :  Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 
D :  Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 
E :  Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
 

 
       
      Cinyawang, 30 Maret 2013 

 
Observer     Observer 
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Lampiran 15 
Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa  

Mata Pelajaran PKn Materi Globalisasi 

Siklus 1 Pertemuan 1 

 

No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan KKM (65) 
Tuntas Tidak Tuntas 

1. Arif Rahman - - - 
2. Lukiman 40   
3. Lasmanto 40   
4. Gayuh Prasetya 60   
5. Arju Ridwana Robi 60   
6. Badrun Naja 100   
7. Bahrun Mustafid 60   
8. Dwi Mukaromah 80   
9. Kuat Hermawan 90   
10. Mutiyaningsih 60   
11. Pendi Maulana 80   
12. Rahmat Hidayat 80   
13. Riza Zakaria 80   
14. Sugih Risqi Khalilah 60   
15. Tri Winarti 50   

 Jumlah 950   
 Persentase Ketuntasan 42,86% 6 8 
 Rata-rata Kelas 67, 86   

       

       Cinyawang, 23 Maret 2013 
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Lampiran 16 
Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Tes Formatif 1 

Mata Pelajaran PKn Materi Globalisasi 

Siklus 1 Pertemuan 2 

 

No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan KKM (65) 
Tuntas Tidak Tuntas 

1. Arif Rahman 70   
2. Lukiman 40   
3. Lasmanto 70   
4. Gayuh Prasetya 60   
5. Arju Ridwana Robi 60   
6. Badrun Naja 90   
7. Bahrun Mustafid 80   
8. Dwi Mukaromah 80   
9. Kuat Hermawan 70   
10. Mutiyaningsih 70   
11. Pendi Maulana 90   
12. Rahmat Hidayat 60   
13. Riza Zakaria 70   
14. Sugih Risqi Khalilah 80   
15. Tri Winarti 50   

 Jumlah 1060   
 Persentase Ketuntasan 66,67% 10 5 
 Rata-rata Kelas 70,67   

       

       Cinyawang, 30 Maret 2013  
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Lampiran 18  
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 1)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus 1 Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan karakter siswa yang diharapkan 

sesuai model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

1          2        3          4  

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran. 

1.2 Merancang karakter siswa yang diharapkan  

       yaitu berani, percaya diri, teliti, kerjasama,  

           tanggung jawab dan disiplin.  

     Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

1. NAMA GURU :  Eka Pratiwi 

2. SEKOLAH : Sekolah Dasar Negero 03 Cinyawang 

3. MATA PELAJARAN : PKn 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 23 Maret 2013 

6. WAKTU :  07.30-08.40 

7.   OBSERVER                   :  Rahmat Widodo S.Pd., SD. 

4 
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2.2 Menentukan dan mengembangkan    

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah model 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran      

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur,  jenis,  dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

  

   Rata-rata butir 5 = E 

 

3 

3, 4 

3 

3 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

  

  Rata-rata butir 6 = F 

 

 
 

 
 

  

 

Cinyawang, 23 Maret 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 5 
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Lampiran 19 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus 1 Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2       3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  Rata-rata butir 1 = P 

 

2. Melaksanakan kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

1. NAMA GURU :  Eka Pratiwi 

2. SEKOLAH : Sekolah Dasar Negero 03 Cinyawang 

3. MATA PELAJARAN : PKn 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 23 Maret 2013 

6. WAKTU :  07.30-08.40 

7.   OBSERVER                   :  Rahmat Widodo S.Pd., SD. 

3 
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2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan model pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = R 
 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

3,33 

3,2 
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kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = S 
 
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran PKn 

5.1 Menguasai konsep nilai, moral, 

 dan norma Pancasila. 

5.2 Membangkitkan kesadaran tentang nilai, 

moral Pancasila, dan kewarganegaraan.    

5.3 Membangkitkan kepekaan nurani, 

percaya diri, empati, cinta kebaikan, 

kontrol diri, dan rasa tahu diri. 

                  Rata-rata butir 5 = T  

       

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = V 

 

 

3,2 

3 

3,5 

3,5 
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Cinyawang, 23 Maret 2013 
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Lampiran 20 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus 1 Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan karakter siswa yang diharapkan 

sesuai model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

1          2        3          4  

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran. 

1.2 Merancang karakter siswa yang diharapkan  

       yaitu berani, percaya diri, teliti, kerjasama,  

           tanggung jawab dan disiplin.  

     Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

4 

1. NAMA GURU :  Eka Pratiwi 

2. SEKOLAH : Sekolah Dasar Negero 03 Cinyawang 

3. MATA PELAJARAN : PKn 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 30 Maret 2013 

6. WAKTU :  07.30-08.40 

7.   OBSERVER                   :  Rahmat Widodo S.Pd., SD. 
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2.2 Menentukan dan mengembangkan    

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah model  

Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran      

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur,  jenis,  dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

  

   Rata-rata butir 5 = E 

3,33 

3,4 

3 

3 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

  

  Rata-rata butir 6 = F 

 

 
 

 
 

  

   

Cinyawang, 30 Maret 2013 

 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 
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Lampiran 21 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus 1 Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2       3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  Rata-rata butir 1 = P 

 

2. Melaksanakan kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

1. NAMA GURU :  Eka Pratiwi 

2. SEKOLAH : Sekolah Dasar Negero 03 Cinyawang 

3. MATA PELAJARAN : PKn 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 30 Maret 2013 

6. WAKTU :  07.30-08.40 

7.   OBSERVER                   :  Rahmat Widodo S.Pd., SD. 

3 
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2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan model pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = Q 

 
4. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = R 
 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

3,5 

3,6 
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kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = S 
 
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran PKn 

5.1 Menguasai konsep nilai, moral, 

 dan norma Pancasila. 

5.2 Membangkitkan kesadaran tentang nilai, 

moral Pancasila, dan kewarganegaraan.    

5.3 Membangkitkan kepekaan nurani, 

percaya diri, empati, cinta kebaikan, 

kontrol diri, dan rasa tahu diri. 

                  Rata-rata butir 5 = T  

       

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = V 

 

3 

3,33 

3,5 

3,5 
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Cinyawang, 30 Maret 2013 
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Lampiran 22 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SD Negeri Cinyawang 03 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Siklus   : II 

Pertemuan Ke  : 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 
B. KOMPETENSI DASAR 

4. 2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam 

misi kebudayaan internasional. 

 
C. INDIKATOR 

4.2.1 Menyebutkan jenis-jenis keanekaragaman kebudayaan di Indonesia. 

4.2.2 Menyebutkan contoh kebudayaan beberapa daerah di Indonesia. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan 

pengertian kebudayaan. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 

minimal 3 jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. 

3. Melalui media gambar disertai tanya jawab bersama siswa, guru 

menjelaskan materi tentang kebudayaan daerah di Indonesia. 

4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengklasifikasikan minimal 3 

contoh kebudayaan daerah ke dalam jenis kebudayaan tertentu. 

 
Karakter Siswa yang Diharapkan 

berani, percaya diri, teliti, kerjasama, tanggung jawab dan disiplin. 
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E. MATERI AJAR 

Kebudayaan berasal dari kata ”budaya”. Kata “budaya” berasal dari 

bahasa sansekerta yaitu “buddhayah” yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“budi” yang artinya akal. Kebudayaan adalah hasil pikiran, perasaan, dan akal 

budi manusia yang diwujudkan dalam suatu karya. Tokoh pendidikan 

nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ”kebudayaan 

ialah buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat”.  

Kebudayaan merupakan kepribadian suatu bangsa. Corak kebudayaan 

yang berkembang di suatu masyarakat atau bangsa sangat erat hubungannya 

dengan alam lingkungan hidup masyarakat atau bangsa itu. Lingkungan alam 

akan mempengaruhi bentuk corak kehidupan masyarakatnya. Masyarakat 

yang tinggal di daerah pesisir akan mengembangkan kebudayaan maritim. 

Masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman akan mengembangkan 

kebudayaan pertanian (agraris). 

Kebudayaan yang berkembang pada masing-masing daerah berbeda-

beda yang disebut kebudayaan daerah. Meskipun berbeda-beda kita harus 

saling menghargai satu sama lain sesuai dengan semboyan bangsa kita yaitu 

Bhineka Tunggal Ika yang mengandung arti “berbeda-beda, tetapi tetap satu 

jua.”. Tahukah kamu bahwa kebudayaan daerah merupakan unsur pembentuk 

kebudayaan nasional? Mengapa demikian? 

Kebudayaan nasional tidak mungkin ada tanpa adanya kebudayaan 

daerah. Karena itu dalam pengembangan kebudayaan nasional, peranan 

kebudayaan daerah sangatlah penting. Kebudayaan nasional adalah 

kebudayaan milik suatu bangsa. Dengan demikian, kebudayaan nasional 

bukan lagi milik suatu suku bangsa tertentu, tetapi menjadi milik semua suku 

bangsa yang ada di wilayah suatu negara. 

Budaya nasional Indonesia adalah budaya bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu sebagai bangsa Indonesia kita harus dapat melestarikan, membina, 

dan mengembangkan kebudayaan nasional kita. Kebudayaan nasional dapat 

mempersatukan bangsa Indonesia Keanekaragaman budaya di Indonesia 

terdiri atas: 
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1. bahasa daerah  5. cerita daerah 9. alat musik tradisonal 

2. rumah adat  6. lagu daerah  10. seni kerajinan 

3. pakaian adat  7. senjata tradisional 11. seni pertunjukkan 

4. tarian adat  8. upacara adat 12. sistem kekerabatan 

 

Tabel 1. Contoh Kebudayaan di Indonesia 

No Nama 
Daerah Tari Daerah Rumah Adat Senjata 

Tradisional 
1 Jawa Tengah Gandrung/Gambyon

g 
Joglo Keris 

2 Jawa Timur  Remong Silasa Jabuh Clurit 
3 Jawa Barat Jaipong Keraton 

Kesepuhan 
Cirebon 

Kujang 

4 Sumatra Utara Tor tor Bolon Piso surit 
6 Sulawesi Utara Polopalo Pewaris Keris 
7 Sulawesi Selatan Kipas Tongkonan Badik 
8 Kalimantan 

Timur 
Gong Lamin Mandau 

9 Papua Selamat datang Honay Pisau belati 
10 Yogyakarta Serimpi Bangsal Kencono Keris 
11 Lampung Jangget Rakyat Keris 
12 Jambi Sekapur sirih Panjang Keris 
14 Aceh Saman Krong Bade Rencong 
15 Bali Pendet Gapura Candi 

Bentar 
Keris 

16 Nusa Tenggara 
Timur 

Perang Musalaki Sundu 

17 Riau Joget lambak Selaso Badik 
 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, 

pemberian tugas. 

2. Model Pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. 

 
G.  MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media  

Alat yang digunakan: laptop, LCD 
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Media yang digunakan berupa ppt, video serta gambar-gambar yang 

berkaitan dengan bentuk kebudayaan daerah. 

 

2. Sumber Belajar 

a. Silabus PKn kelas 4 semester genap tahun ajaran 2012/2013. 

b. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Menjadi 

Warga Negara yang Baik untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

c. Dewi, Resi Kartika dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 untuk 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

d. Priyatna, Opih dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 4 untuk 

Siswa SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. (halaman 109) 

 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk dengan rapi. 

b. Guru mempersilakan ketua kelas menyiapkan dan memimpin do’a. 

c. Guru membimbing siswa untuk mempersiapkan alat tulis. 

d. Guru melakukan apersepsi melalui video tentang kebudayaan suku 

tertentu kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yaitu: 

“Anak-anak, tayangan video apakah yang baru saja kalian saksikan?” 

“Apakah judul lagu tersebut?” 

 “Berdasarkan video tersebut apakah perbedaan yang dapat kalian 

temukan?” 

“Rumah, pakaian, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang terdapat pada 

suatu daerah merupakan kebudayaan daerah” 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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“Anak-anak, setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan kalian 

dapat menjelaskan pengertian kebudayaan, jenis-jenis kebudayaan, 

dan meyebutkan contoh kebudayaan daerah yang ada di Indonesia.”  

 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru menjelaskan pengertian kebudayaan. 

2) Guru menjelaskan bentuk-bentuk kebudayaan daerah melalui 

gambar dan benda konkret disertai pertanyaan terstruktur yang 

sudah disiapkan oleh guru. 

b. Elaborasi (25 menit) 

1) Guru menjelaskan kepada siswa tentang posisi yang benar serta 

kegiatan kelompok yang akan dilaksanakan siswa.   

2) Guru membagi siswa dalam 3 kelompok beranggotakan 4-5 siswa. 

3) Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok tentang 

contoh kebudayaan daerah berupa media kartu kemudian 

mengklasifikasikannya ke dalam jenis kebudayaan tertentu. 

4) Guru membimbing siswa untuk bekerjasama dengan kelompoknya 

dalam menyelesaikan LKS.  

5) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

6) Guru bersama siswa membahas jawaban LKS. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja siswa. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang 

belum dimengerti siswa.  

3) Guru juga mengajukan pertanyaan seperti: “Sebutkan contoh seni 

pertunjukan yang terdapat di sekitar tempat tinggal kalian!” 

4) Guru meluruskan pemahaman siswa yang masih keliru. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara individu (terlampir). 

b. Guru bersama siswa mengoreksi jawaban kuis individu. 
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c. Guru menghitung skor kelompok dan memberikan penghargaan 

berupa piagam dan reward kepada tim yang memiliki predikat 

SUPER, HEBAT, dan BAIK. 

d. Guru memberikan reward kepada siswa yang mendapatkan predikat 

siswa favorit.  

e. Guru bersama siswa membuat kesimpulan materi pelajaran. 

f. Guru menutup pelajaran. 

 
I. PENILAIAN 

1. Prosedur tes   : penilaian proses dan hasil 

2. Teknik penilaian  : tes 

3. Jenis penilaian  : pengamatan dan tes tertulis 

4. Bentuk Instrumen : pilihan ganda dan jawaban singkat  

5. Kriteria Penilaian  : Kuis Individu = jawaban benar x 1 

       

 
Keterangan : 

NA = Nilai Akhir 

∑X = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 

N = Jumlah keseluruhan skor maksimal     

       Cinyawang, 13 April 2013  
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Lampiran 1 
Alat dan Media yang Digunakan
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berasal dari daerah 

 
berasal dari daerah 
 

 
berasal dari daerah 
 

 
berasal dari daerah 
 

 
berasal dari daerah 

 

Tor-tor 

...

10

Lampiran 2 
Waktu: 15 menit     Lembar Kerja Siswa 
Kerjakan bersama teman sekelompokmu!  

Pasangkanlah kartu soal pada kartu berwarna biru dengan jawaban yang tepat pada kartu merah! 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
              
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaipong 

... ... ... ...

...

...

1 2 3 4 5

6 
Lir-ilir 

...

7 
Tongkonan 

...

8 
Sundu 

...

9 
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A 
Sumatra 

Utara 

 

B 
kebaya 

 

C 
kujang 

 

D 
Jawa 

Tengah 

 

E 
Joglo 

 

F 
Jawa Barat 

 

G 
Gamelan 

 

H 
Nusa Tenggara 

Timur 

 

I 
Sulawesi 
Selatan 

 

J 
Angklung 
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Kelompokkanlah contoh budaya tersebut berdasarkan jenis budaya dengan melengkapi tabel yang tersedia! 

 

 
Nama Anggota Kelompok: 1. 

        2. 
        3. 
        4. 
        5.

No. Jenis Budaya Nama Budaya 
1. rumah adat Joglo, ... 
2. senjata tradisional ... 
3. lagu daerah ... 
4. alat musik tradisional ... 
5. tarian adat ... 
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Lampiran 3       
Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

 
1. E 
2. J 
3. B 
4. G 
5. C 
6. F 
7. D 
8. I 
9. H 
10. A 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Jenis Budaya Nama Budaya 
1. rumah adat joglo,  tongkonan 
2. senjata tradisional kujang, sundu 
3. lagu daerah lir-ilir 
4. alat musik tradisional angklung, gamelan 
5. tarian adat jaipong, tor-tor 
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Lampiran 4 
Waktu: 8 menit   Kuis Individu 

 

 

 

 
 
Kerjakanlah secara individu! 
I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada 

salah satu huruf a, b, c atau d!  

1. Kata kebudayaan berasal dari budaya yang artinya .... 

a. pikiran dan perasaan 

b. pikiran dan hati 

c. pikiran dan akal budi 

d. pikiran dan isi hati 

2. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan mengembangkan kebudayaan 

.... 

a. agraris 

b. maritim 

c. modern 

d. tradisional 

3. Corak kebudayaan suatu masyarakat dipengaruhi oleh .... 

a. lingkungan alam 

b. kebiasaan sehari-hari 

c. kekuasaan pemerintah 

d. kemampuan manusia 

4. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Cilacap yaitu bahasa .... 

a. Sunda 

b. Bali 

c. Batak 

d. Jawa 

5. Sikap kita terhadap kebudayaan dari  daerah lain yaitu .... 

Nama  : 
No. Absen : 
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a. mencela  

b. menghormati 

c. mengejek 

d. merendahkan 

II. Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Hasil pikiran, perasaan, dan akal budi manusia yang diwujudkan dalam suatu 

karya disebut .... 

2. Tari Kipas merupakan jenis tarian yang berasal dari daerah .... 

3. Semboyan negara kita yaitu ....  

4.    Gambar di samping merupakan alat musik tradisional yang  

   berasal dari daerah .... 

 

5. Senjata tradisional yang berasal dari daerah Aceh yaitu .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Paraf Guru 
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Lampiran 5 
Kunci Jawaban Kuis Individu 

I. Pilihan Ganda 

1. c 

2. d 

3. a 

4. d 

5. b 

II. Jawaban Singkat 

1. kebudayaan 

2. Sulawesi Selatan 

3. Bhineka Tunggal Ika 

4. Jawa Barat 

5. rencong 
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Lampiran 23 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SD Negeri Cinyawang 03 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Siklus   : II 

Pertemuan ke  : 2 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 
B. KOMPETENSI DASAR 

4. 2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam 

misi kebudayaan internasional. 

 
C. INDIKATOR 

4.2.1 Menjelaskan jenis kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian bangsa 

Indonesia.  

4.2.2 Menyebutkan cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan 

kebudayaan Indonesia di tingkat internasional. 

4.2.3 Menyebutkan manfaat ditampilkannya kebudayaan daerah bangsa 

Indonesia di luar negeri. 

4.2.4 Menyebutkan contoh kebudayaan daerah bangsa Indonesia yang pernah 

ditampilkan di luar negeri.. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan jenis 

kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.  

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan cara yang dapat dilakukan 

untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia di tingkat internasional. 
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3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru,  siswa dapat menyebutkan 3 

manfaat ditampilkannya kebudayaan daerah bangsa Indonesia di luar 

negeri. 

4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan minimal 2 contoh 

sikap bangga terhadap kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. 

5. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan contoh kebudayaan 

daerah bangsa Indonesia yang pernah ditampilkan di luar negeri. 

 
Karakter Siswa yang Diharapkan 

berani, percaya diri, teliti, kerjasama, tanggung jawab dan disiplin. 

 
E. MATERI AJAR 

Bangsa kita juga harus berhubungan dengan bangsa lain yang memiliki 

budaya yang berbeda. Kerja sama antara negara-negara di dunia maka tidak 

menutup kemungkinan budaya asing akan masuk ke bangsa Indonesia. 

Namun, tidak semua budaya asing dapat masuk ke Indonesia, karena 

masuknya budaya asing harus melewati penyaringan yang ketat. Penyaringan 

budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah dengan didasarkan pada ciri 

khas kepribadian bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Jika budaya itu 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maka budaya asing itu akan kita terima, 

sebaliknya jika bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maka akan ditolak. 

Penyaringan yang ketat ini akan membawa dampak yang positif bagi 

bangsa Indonesia. Meskipun banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, 

tetapi bangsa Indonesia harus tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan 

sebagai kekayaan bangsa ini. Banyak juga barang, jasa, dan budaya Indonesia 

yang dikirim ke luar negeri. Misalnya kain batik atau tekstil dan pakaian jadi 

banyak yang dikirim dan diminati oleh warga asing. Ukir-ukiran dan berbagai 

jenis patung juga banyak yang telah diekspor ke luar negeri. Kesenian Bangsa 

Indonesia juga sering dipentaskan di negara lain. Kesenian Indonesia sering 

dipentaskan oleh kedutaan besar Republik Indonesia di negara lain. 

Kerjasama misi kebudayaan memiliki manfaat, antara lain: 
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1. Dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam 

kepada dunia internasional sehingga mampu menarik wisatawan asing 

untuk mengunjungi Indonesia. 

2. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri di bidang 

kesenian. 

3. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain.  

4. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan kebudayaan 

tinggi. 

Contoh tim kesenian yang pernah tampil dalam rangka misi kebudayaan 

internasional antara lain: 

a.  Kelompok kesenian Bougenville yang berasal dari Kalimantan Barat, 

diundang ke Madrid Spanyol (21-28 Oktober 2003) untuk mengikuti 

Festival Asia. 

b. Tim kesenian Sumatra Selatan tampil dalam acara Festival Gendang 

Nusantara (10-15 April 2003) di Malaysia untuk mewakili  Indonesia. 

c.  Tim kesenian Nanglang Danasih, tampil di Roma Italia dalam acara 

Festival Seni Internasional. 

d. Tim kesenian Bali mempertunjukkan Sendratari Ramayana dalam Festival 

Kebudayaan Internasional di India. 

e. Tim kesenian Bali menampilkan tari Pakarena (Sulawesi), Saman (Aceh), 

dan sejumlah tari lainnya di Chili dan Peru. 

f. Tim kesenian Jaipong dan Rampak Gendang tampil dalam Festival 

Internasional Babylon di Irak. 

 
F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu: 

a. ceramah 

b. tanya jawab 

c. pemberian tugas 

2. Model Pembelajaran yang digunakan yaitu: 

a. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
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G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media  

Alat yang digunakan: Laptop, LCD, speaker 

Media yang digunakan berupa ppt, file musik lagu dan video yang 

dinyanyikan coboy junior dan Super Junior, serta gambar artis Agnes 

Monica, Sule, dan Gita Gutawa, smash, dan cherrybell.  

2. Sumber Belajar 

a. Silabus PKn kelas 4 semester genap tahun ajaran 2012/2013. 

b. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Menjadi Warga 

Negara yang Baik untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. Dewi, Resi Kartika dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 untuk 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

d. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. 

Jakarta: Depdiknas. 

 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk dengan rapi. 

b. Guru mempersilakan ketua kelas menyiapkan dan memimpin do’a. 

c. Guru membimbing siswa untuk mempersiapkan alat tulis. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan video Super Junior 

dilanjutkan dengan tanya jawab bersama siswa melalui beberapa 

pertanyaan yaitu: 

“Anak-anak, tahukah kalian tentang artis boyband yang ibu 

tayangkan?” 

“Dari mana asal boyband tersebut?” 

“Apakah untuk menyaksikan pertunjukan boyband tersebut kita harus 

pergi ke Korea?” 
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 “Apa yang dapat kita gunakan untuk menyaksikan pertunjukan 

tersebut?” 

“Apakah di Indonesia terdapat boyband atau girlband?” 

“Jika ada, coba sebutkan?” 

“Apakah cara berpakaian mereka mengikuti gaya berpakaian artis 

korea?” 

“Gaya berpakaian artis Korea yang diperkenalkan melalui dunia 

hiburan telah mempengaruhi gaya berpakaian artis Indonesia bahkan  

masyarakat biasa pada umumnya. Hal ini dapat menarik perhatian 

masyarakat untuk mencari tahu kebudayaan negara Korea lainnya. 

Menurut kalian, apakah kebudayaan di Indonesia dapat 

diperkenalkan ke luar negeri? 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

“Anak-anak, setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan kalian 

dapat menjelaskan jenis kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian 

bangsa Indonesia, menyebutkan cara yang dapat dilakukan untuk 

memperkenalkan kebudayaan Indonesia di tingkat internasional, 

menyebutkan manfaat ditampilkannya kebudayaan daerah bangsa 

Indonesia di luar negeri, serta menyebutkan contoh kebudayaan 

daerah Bangsa Indonesia yang pernah ditampilkan di luar negeri.” 

2. Kegiatan Inti (37 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Guru menjelaskan jenis kebudayaan yang sesuai dengan 

kepribadian bangsa Indonesia. 

2) Melalui contoh musik dan gambar artis guru menjelaskan cara yang 

dapat dilakukan untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia di 

tingkat internasional. 

3) Guru melakukan tanya jawab bersama siswa melalui pertanyaan 

terstruktur untuk menjelaskan manfaat serta contoh kebudayaan 

daerah bangsa Indonesia yang pernah ditampilkan di luar negeri. 
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b. Elaborasi (22 menit) 

1) Guru menjelaskan kepada siswa tentang posisi yang benar serta 

kegiatan kelompok yang akan dilaksanakan siswa. 

2) Guru membagi siswa dalam 3 kelompok yang beranggotakan 4-5 

siswa. 

3) Guru membagikan LKS berupa soal yang dikemas melalui media 

kartu kepada masing-masing kelompok tentang  kebudayaan bangsa 

Indonesia yang pernah ditampilkan di luar negeri di luar negeri serta 

sikap bangga terhadap kebudayaan bangsa Indonesia (terlampir). 

4) Guru membimbing siswa untuk bekerjasama dengan kelompoknya 

dalam menyelesaikan LKS.  

5) Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi. 

6) Guru bersama siswa membahas jawaban LKS. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja siswa. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang 

belum dimengerti siswa. 

3) Guru tidak hanya menanggapi pertanyaan siswa saja namun, guru 

juga mengajukan pertanyaan seperti: “Cara apa saja yang dapat kita 

lakukan untuk memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia ke 

luar negeri?” 

4) Guru meluruskan pemahaman siswa yang masih keliru. 

3. Kegiatan Akhir (23 menit) 

a. Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara individu (terlampir). 

b. Guru memberikan soal tes formatif. 

c. Guru bersama siswa mengoreksi jawaban kuis individu berupa soal tes 

formatif. 

d. Guru menghitung skor kelompok dan memberikan penghargaan kepada 

tim yang memiliki predikat SUPER, HEBAT, dan BAIK. 

e. Guru bersama siswa membuat kesimpulan materi pelajaran. 
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f. Guru menutup pelajaran. 

 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur tes   : penilaian proses dan hasil 

2. Teknik penilaian  : pengamatan dan tes 

3. Jenis penilaian  : tes tertulis 

4. Alat penilaian  : pilihan ganda dan jawaban singkat  

5. Kriteria Penilaian  : Tes formatif = jawaban benar x 1 

 
Keterangan : 

NA = Nilai Akhir 

∑X = Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 

N = Jumlah keseluruhan skor maksimal       

      Cinyawang, 20 April 2013  
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Lampiran 1 
Alat dan Media gambar yang Digunakan 
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Tim kesenian yang berasal dari Kalimantan Barat dan diundang ke Madrid Spanyol 
(21-28 Oktober 2003) untuk mengikuti Festival Asia yaitu .... 

Lampiran 2 

Waktu: 15 menit     Lembar Kerja Siswa 

Kerjakan bersama teman sekelompokmu!  

1. Pasangkanlah kartu soal pada kartu berwarna biru dengan jawaban yang tepat pada kartu kuning! 

2.  Sebutkan 3 contoh sikap sikap bangga terhadap kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Tim kesenian yang tampil dalam acara Festival Gendang Nusantara (10-15 April 

2003) di Malaysia untuk mewakili  Indonesia yaitu .... 

2 

Tim kesenian yang tampil di Roma Italia dalam acara Festival Seni Internasional 

yaitu .... 
3 

Tim kesenian yang mempertunjukkan Sendratari Ramayana dalam Festival 

Kebudayaan Internasional di India yaitu .... 

4 
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Tim kesenian Jaipong dan Rampak Gendang tampil dalam Festival Internasional 

Babylon yang diselenggarakan di .... 

Tim kesenian Bali menampilkan tari Pakarena (Sulawesi), Saman (Aceh), dan 

sejumlah tari lainnya yang diselenggarakan di .... 
5 

6 

Irak 

Tim kesenian Bali 

Tim kesenian Bougenville 

A 

B 

C 
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Chilli dan Peru 

Tim Kesenian Nanglang Danangsih 
 

Tim kesenian Sumatra Selatan 
 

D 

F 

E 
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a. Mempelajari kebudayaan daerah lain. 

b. Saling menghargai antarsuku yang ada di Indonesia. 

c. Tidak menjelek-jelekan kebudayaan daerah lain. 

d. Berteman tanpa membeda-bedakan teman. 

Lampiran 3 
Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

1. C. Tim kesenian Bougenville 
D. Tim kesenian Sumatra Selatan 
F. Tim kesenian Nanglang Danangsih 
B. Tim kesenian Bali 
E. Chilli dan Peru 
A. Irak 
 

2.  contoh sikap sikap bangga terhadap kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu: 
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Lampiran 4 
Kisi-kisi Soal Tes Formatif 

 
Satuan Pendidikan : SD Kelas/ Semester  : IV/ 2 

Mata Pelajaran : PKn       Materi Pokok  : Globalisasi 

Siklus : 2        Pertemuan ke  : 2 

 

 

 

NO KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR SOAL JENIS 

SOAL 

RANAH KOGNITIF / TINGKAT 
KESUKARAN / NOMOR SOAL JUMLAH 

(%) C1 C 2 C 3 
M SD S M SD S M SD S 

1  Mengidentifikasi 
jenis budaya 
Indonesia yang 
pernah 
ditampilkan 
dalam misi 
kebudayaan 
internasional. 

Siswa dapat menyebutkan bahwa 
kebudayaan daerah merupakan 
bagian dari kebudayaan nasional. 

Pilihan 
ganda 1         5% 

Ditanyakan  kebudayaan yang 
dikembangkan oleh masyarakat 
pedalaman. 

Pilihan 
ganda     2     5% 

Disajikan tabel, siswa dapat 
menunjukkan pasangan asal daerah 
dan contoh kebudayaan yang sesuai.  

Pilihan 
ganda      3    5% 

Ditanyakan jenis kebudayaan senjata 
tradisional provinsi Kalimantan 
Barat. 

Pilihan 
ganda  4        5% 

Standar Kompetensi: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 
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Siswa dapat menentukan sintren dan 
kuda lumping ke dalam jenis 
kebudayaan seni pertunjukan.  

Pilihan 
ganda     5     5% 

Siswa dapat menentukan contoh 
kebudayaan yang termasuk jenis 
tarian daerah. 

Pilihan 
ganda    6      5% 

Ditanyakan pedoman bangsa 
Indonesia dalam menghadapi 
globalisasi. 

Pilihan 
ganda    7      5% 

Disajikan sebuah gambar, siswa 
dapat menyebutkan asal tarian 
daerah Bali. 

Pilihan 
ganda    8      5% 

Siswa dapat menunjukkan perilaku 
yang bertujuan agar tidak mudah 
terpengaruh budaya asing. 

Pilihan 
ganda         9 5% 

Ditanyakan manfaat kerjasama misi 
kebudayaan internasional. 

Pilihan 
ganda       10   5% 

Siswa dapat menyebutkan tim 
kesenian yang berasal dari 
Kalimantan Barat untuk mengikuti 
Festival Asia. 

Pilihan 
ganda  11        5% 

Siswa dapat menyebutkan kapan Tim 
kesenian Sumatra Selatan tampil 
dalam acara Festival Gendang 
Nusantara yang dislenggarakan di 
Malaysia. 

Pilihan 
ganda  12        5% 

Siswa dapat menyebutkan di negara 
mana Tim kesenian Jaipong dan 

Pilihan 
ganda  13        5% 
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Rampak Gendang tampil dalam 
Festival Internasional Babylon.  
Siswa dapat menunjukkan sikap 
terhadap kebudayaan yang tidak 
sesuai dengan kepribadian bangsa 
Indonesia. 
 

Pilihan 
ganda        14  5% 

            
Ditanyakan perilaku yang 
mencerminkan bangga terhadap 
budaya Indonesia. 

Pilihan 
ganda        15  5% 

  Ditanyakan bahasa daerah 
masyarakat provinsi Jawa Barat 

Jawaban 
Singkat   1       5% 

Siswa dapat menyebutkan Lagu 
daerah provinsi Kalimantan Selatan. 

Jawaban 
Singkat      2    5% 

Siswa dapat menyebutkan bahwa 
kepribadian dan ciri khas bangsa 
Indonesia tercermin dalam Pancasila. 

Jawaban 
Singkat   3       5% 

Ditanyakan jenis kain dari negara 
Indonesia yang terkenal di luar 
negeri. 

Jawaban 
Singkat 

    4     5% 

Ditanyakan kesenian yang 
dipertunjukkan oleh tim kesenian 
Bali dalam Festival Kebudayaan 
Internasional di India 

Jawaban 
Singkat 

 5        5% 

Jumlah 1 5 2 3 3 2 1 2 1 100% 
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Lampiran 5 
Waktu 18 menit.  Soal Tes Formatif II 

 

        

 

 

 

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada 

salah satu huruf a, b, c atau d!  

1. Seluruh kebudayaan daerah yang berasal dari suku-suku bangsa di Indonesia 

merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia atau disebut juga kebudayaan .... 

a. desa 

b. kota 

c. nasional 

d. internasional 

2. Jia dilihat dari mata pencahariannya masyarakat yang tinggal di daerah 

pedalaman akan mengembangkan kebudayaan .... 

a. agraris 

b. maritim 

c. modern 

d. tradisional 

3. Perhatikan Tabel di bawah ini!  

No. Asal Daerah Rumah Adat 
(1) Riau Selaso 
(2) Sumatera Utara Tongkonan 
(3) Jambi Panjang 
(4) Aceh krong bade 

Pasangan asal daerah dan rumah adat yang benar ditunjukkan oleh nomor .... 

a. (1), (2), (3) 

b. (1), (3), (4) 

c. (2) dan (3) 

d. (2) dan (4) 

Nama  : 

Nomor Absen : 
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4. Mandau merupakan contoh kebudayaan daerah yang berasal dari daerah 

Kalimantan Barat yang berbentuk .... 

a. senjata 

b. pakaian 

c. tarian 

d. seni pertunjukan 

5. Sintren dan kuda lumping merupakan salah satu bentuk kebudayaan berupa .... 

a. alat musik 

b. rumah 

c. seni kerajinan 

d. seni pertunjukan 

6. Berikut ini merupakan contoh kebudayaan jenis tarian daerah yaitu .... 

a. angklung, serimpi, jaipong 

b. pewaris, lamin, selaso 

c. remong, tor-tor, polopalo 

d. clurit, keris, belati 

7.                                Gambar di samping menunjukkan seorang anak yang 

sedang memperagakan tarian adat yang berasal dari 

daerah .... 

a. Ambon 

b. Bali 

c. Kalimantan Barat 

d. Jawa Barat 

8. Pedoman bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yaitu ....   

a. tayangan di televisi 

b. nilai-nilai Pancasila 

c. budaya luar negeri 

d. undang-undang negara lain 

9. Agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, sebaiknya kita .... 

a. tidak menggunakan internet 

b. mengikuti semua budaya asing 
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c. mengenali dan mencintai budaya sendiri 

d. menghindari penggunaan barang elektronik 

10. Misi kebudayaan internasional memberikan manfaat kerjasama antarnegara 

yaitu pada bidang .... 

a. ekonomi 

b. politik 

c. kesehatan 

d. kesenian 

11. Kelompok kesenian yang berasal dari Kalimantan Barat untuk mengikuti 

Festival Asia yaitu tim kesenian .... 

a. Bougenville 

b. Nanglang Danasih 

c. Bali 

d. Sumatera Selatan 

12. Tim kesenian Sumatra Selatan tampil dalam acara Festival Gendang 

Nusantara yang dislenggarakan di Malaysia pada tahun .... 

a. 2001 

b. 2002 

c. 2003 

d. 2004 

13. Tim kesenian Jaipong dan Rampak Gendang tampil dalam Festival 

Internasional Babylon di negara .... 

a. Irak 

b. Peru 

c. Malaysia 

d. Belanda 

14. Sikap kita terhadap kebudayaan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa 

Indonesia yaitu .... 

a. menerima 
b. menolak 
c. mengikuti 
d. mempelajari 
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15. Perilaku yang mencerminkan bangga terhadap budaya Indonesia yaitu .... 

a. lebih senang mempelajari tarian adat daerah dari negara sendiri 

b. lebih senang menyanyikan lagu-lagu barat 

c. lebih senang membeli pakaian dari luar negeri 

d. lebih senang membeli kerajinan tangan dari luar negeri 

 

II. Kerjakanlah secara individu dengan cara mengisi soal-soal berikut 

dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Bahasa daerah masyarakat provinsi Jawa Barat yaitu bahasa .... 

2. Lagu daerah Kalimantan Selatan yaitu .... 

3. Penyaringan budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah dengan 

didasarkan pada ciri khas kepribadian bangsa yang tercermin dalam .... 

4. Jenis kain dari negara Indonesia yang terkenal di luar negeri yaitu kain  ....  

5. Kesenian yang dipertunjukkan oleh tim kesenian Bali dalam Festival 

Kebudayaan Internasional di India yaitu .... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nilai Paraf Guru 
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Lampiran 6 
Kunci Jawaban Soal Tes Formatif 

I. Pilihan Ganda 
 

1. c 
2. a 
3. b 
4. a 
5. d 
6. c 
7. b 
8. b 
9. c 
10. d 
11. a 
12. c 
13. a 
14. b 
15. a 

II. Jawaban Singkat 
1. sunda 

2. Ampar-ampar pisang 

3. Pancasila 

4. batik 

5. sendratari ramayana 
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Lampiran 24 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV PADA SIKLUS II 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

No. Nama Siswa Siklus II 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Arif Rahman  
2. Lukiman  
3. Lasmanto  
4. Gayuh Prasetya  
5. Arju Ridwana Robi  
6. Badrun Naja  
7. Bahrun Mustafid  
8. Dwi Mukaromah  
9. Kuat Hermawan  
10. Mutiyaningsih  
11. Pendi Maulana  
12. Rahmat Hidayat  
13. Riza Zakaria  
14. Sugih Risqi Khalilah  
15. Tri Winarti  

Jumlah siswa hadir 15 15 
 
       Cinyawang, 20 April 2013 

    Guru Kelas IV 
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Lampiran 25 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  
PADA MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD  

SIKLUS 2 PERTEMUAN 1  
 

No Nama 
Aspek yang Dinilai Jml 

Sko
r 

Nilai A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Arif Rahman                15 75 
2. Lukiman               16 80 
3. Lasmanto                14 70 
4. Gayuh Prasetya                14 70 
5. Arju Ridwana                15 75 
6. Badrun Naja               17 85 
7. Bahrun               16 80 
8. Dwi                16 80 
9. Kuat                18 90 
1 Mutiyaningsih               13 65 
1 Pendi Maulana               16 80 
1 Rahmat               17 85 
1 Riza Zakaria                14 70 
1 Sugih Risqi .K                15 75 
1 Tri Winarti               15 75 
Jumlah Nilai 53 45 43 47 44 231 1155 
Persentase (%) 88,33 75,00 71,67 78,33 73,33 15,4 77,00
Keterangan : 
A : Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 
B :  Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
C :  Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 
D :  Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 
E :  Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
 

 
       
      Cinyawang, 13 April 2013  

 
Observer     Observer 

    
 
 
 



234 
 

 
 

Lampiran 26 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

PADA MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD  
SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 

 

No Nama 
Aspek yang Dinilai Jml 

Sko
Nila

i A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1. Arif Rahman                16 80 
2. Lukiman                15 75 
3. Lasmanto                15 75 
4. Gayuh Prasetya                17 85 
5. Arju Ridwa R.                16 80 
6. Badrun Naja                18 90 
7. Bahrun Mustafid                17 85 
8. Dwi Mukaromah                19 95 
9. Kuat Hermawan                17 85 
10. Mutiyaningsih                15 75 
11. Pendi Maulana                17 85 
12. Rahmat Hidayat                18 90 
13. Riza Zakaria                16 80 
14. Sugih Risqi K.                16 80 
15. Tri Winarti                14 70 
Jumlah Nilai 54 48 48 51 46 246 1230
Persentase (%) 90,00 80,00 80,00 85,00 76,67 16,40 82,00 

Keterangan : 
A : Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 
B :  Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
C :  Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 
D :  Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 
E :  Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
 

 
       
      Cinyawang, 20 April 2013  

 
Observer     Observer 
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Lampiran 27 

Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa  

Mata Pelajaran PKn Materi Globalisasi 

Siklus II Pertemuan 1 

 

No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan KKM (65) 
Tuntas Tidak Tuntas 

1. Arif Rahman 70   
2. Lukiman 40   
3. Lasmanto 70   
4. Gayuh Prasetya 70   
5. Arju Ridwana Robi 80   
6. Badrun Naja 100   
7. Bahrun Mustafid 90   
8. Dwi Mukaromah 100   
9. Kuat Hermawan 70   
10. Mutiyaningsih 80   
11. Pendi Maulana 80   
12. Rahmat Hidayat 90   
13. Riza Zakaria 100   
14. Sugih Risqi Khalilah 100   
15. Tri Winarti 80   

 Jumlah 1220   
 Persentase Ketuntasan 93,33% 14 1 
 Rata-rata Kelas 81,83   

 

       Cinyawang, 13 April 2013 
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Lampiran 28  

Daftar Nilai Tes Formatif 2 

 Mata Pelajaran PKn Materi Globalisasi  

Siklus II Pertemuan 2 

 

No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan KKM (65) 
Tuntas Tidak Tuntas 

1. Arif Rahman 90   
2. Lukiman 60   
3. Lasmanto 85   
4. Gayuh Prasetya 65   
5. Arju Ridwana Robi 70   
6. Badrun Naja 95   
7. Bahrun Mustafid 95   
8. Dwi Mukaromah 95   
9. Kuat Hermawan 75   
10. Mutiyaningsih 75   
11. Pendi Maulana 90   
12. Rahmat Hidayat 70   
13. Riza Zakaria 90   
14. Sugih Risqi Khalilah 90   
15. Tri Winarti 80   

 Jumlah 1225   
 Persentase Ketuntasan 93,33% 14 1 
 Rata-rata Kelas 81,67   

 

       Cinyawang, 20 April 2013 
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Lampiran 29  

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus 2 Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan karakter siswa yang diharapkan 

sesuai model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

1        2       3          4  

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran. 

1.2 Merancang karakter siswa yang diharapkan  

       yaitu berani, percaya diri, teliti, kerjasama,  

           tanggung jawab dan disiplin.  

     Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

1. NAMA GURU :  Eka Pratiwi 

2. SEKOLAH : Sekolah Dasar Negero 03 Cinyawang 

3. MATA PELAJARAN : PKn 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 13 April 2013 

6. WAKTU :  07.30-08.40 

7.   OBSERVER                   :  Rahmat Widodo S.Pd., SD. 

4 
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2.2 Menentukan dan mengembangkan    

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah model 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran      

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur,  jenis,  dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

  

   Rata-rata butir 5 = E 

3,67 

3,4 

3,5 

3,5 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

  

  Rata-rata butir 6 = F 

 

 
 

 
 

  

   Cinyawang, 13 April 2013 

    

 
    
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 
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Lampiran 30 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus 2 Pertemuan 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2       3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  Rata-rata butir 1 = P 

 

2. Melaksanakan kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

1. NAMA GURU :  Eka Pratiwi 

2. SEKOLAH : Sekolah Dasar Negero 03 Cinyawang 

3. MATA PELAJARAN : PKn 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 13 April 2013 

6. WAKTU :  07.30-08.40 

7.   OBSERVER                   :  Rahmat Widodo S.Pd., SD. 

3,5 



241 
 

 
 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan model pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = Q 
 
3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = R 
 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

3,67 

3,4 
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kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = S 
 
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran PKn 

5.1 Menguasai konsep nilai, moral, 

 dan norma Pancasila. 

5.2 Membangkitkan kesadaran tentang nilai, 

moral Pancasila, dan kewarganegaraan.    

5.3 Membangkitkan kepekaan nurani, 

percaya diri, empati, cinta kebaikan, 

kontrol diri, dan rasa tahu diri. 

                  Rata-rata butir 5 = T  

       

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 =U 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 =V 

 

 

3,4 

3,33 

3,5 

3,5 



243 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   Cinyawang, 13 April 2013 
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Lampiran 31 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus 2 Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran dan karakter siswa yang diharapkan 

sesuai model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

   1         2        3          4  

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran. 

1.2 Merancang karakter siswa yang diharapkan  

       yaitu berani, percaya diri, teliti, kerjasama,  

           tanggung jawab dan disiplin.  

     Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan    

1. NAMA GURU :  Eka Pratiwi 

2. SEKOLAH : Sekolah Dasar Negero 03 Cinyawang 

3. MATA PELAJARAN : PKn 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 20 April 2013 

6. WAKTU :  07.30-08.40 

7.   OBSERVER                   :  Rahmat Widodo S.Pd., SD. 

4 
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media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

(kooperatif tipe STAD) 

3.2 Menyusun langkah-langkah model 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran      

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur,  jenis,  dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

  

   Rata-rata butir 5 = E 

 

3,33 

3,4 

4 

4 
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

  

  Rata-rata butir 6 = F 

 

 
 

 
 

  

    

   Cinyawang, 20 April 2013 
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Lampiran 32 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus 2 Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2       3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  Rata-rata butir 1 = P 

 

2. Melaksanakan kegiatan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

1. NAMA GURU :  Eka Pratiwi 

2. SEKOLAH : Sekolah Dasar Negero 03 Cinyawang 

3. MATA PELAJARAN : PKn 

4. KELAS : IV 

5. TANGGAL : 20 April 2013 

6. WAKTU :  07.30-08.40 

7.   OBSERVER                   :  Rahmat Widodo S.Pd., SD. 

4 
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2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran model 

Kooperatif tipe STAD  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = Q 
 
3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = R 
 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

3,5 

3,6 
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kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = S 
 
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran PKn 

5.1 Menguasai konsep nilai, moral, 

 dan norma Pancasila. 

5.2 Membangkitkan kesadaran tentang nilai, 

moral Pancasila, dan kewarganegaraan.    

5.3 Membangkitkan kepekaan nurani, 

percaya diri, empati, cinta kebaikan, 

kontrol diri, dan rasa tahu diri. 

                  Rata-rata butir 5 = T  

       

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = V 

 

 

3,4 

3,33 

3,5 

3,75 
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   Cinyawang, 20 April 2013  
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Lampiran 33 

JADWAL PENELITIAN 

No Kegiatan 

Bulan dan Minggu ke- 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 

1 Penyusunan Proposal                         

2 Seminar Proposal                         

3 Revisi Proposal                         

4 Penyusunan instrument                         

5 

Pelaksanaan Penelitian 

Siklus I 
                        

Siklus II                         

6 Analisis Data                         

7 
Penyusunan Laporan 

dan pengajuan bab. 
                        

8 Ujian Skripsi                         

9 
Revisi dan 

penengesahanLaporan 
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Lampiran 34 
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Lampiran 35 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

SEKOLAH DASAR NEGERI CINYAWANG 03 
Kecamatan Patimuan 

Jalan Samboja No. 04 Kedokanjali  Cinyawang Patimuan Kode Pos 
53264 

 
SURAT TUGAS IZIN PRAKTIK MENGAJAR 

No. 421.2/221/061/VI/2013 
  
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Cinyawang 03 Kecamatan 
Patimuan Kabupaten Cilacap,menerangkan bahwa berdasarkan atas permohonan 
yang bersangkutan dengan ini menugaskan kepada: 
 
Nama     : Eka Pratiwi 
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 21 Juli 1991 
Pendidikan   : Mahasiswa/Guru 
Alamat  : Dusun Awiluar RT 01 RW 01 Desa Kedungreja 
    Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap53263 
Terhitung   : Januari 2013 
 

Untuk melaksanakan tugas mengajar sebagai guru kelas IV di SD negeri 

Cinyawang 03 Kabupaten Cilacap. 

Demikian surat tugas ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di : Cinyawang 
Pada Tanggal : 22 Januari 2013 
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Lampiran 36 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

SEKOLAH DASAR NEGERI CINYAWANG 03 
Kecamatan Patimuan 

Jalan Samboja No. 04 Kedokanjali  Cinyawang Patimuan Kode Pos 
53264 

 
SURAT KETERANGAN 
No. 421.2/221/060/VI/2013 

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama               :  Runa, S.Pd. 
NIP                          :  19650225 198405 1 001 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 
 

Menerangkan bahwa : 
Nama :  Eka Pratiwi 
NIM :  1401409025 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 

Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai bahan skripsi di 
kelas IV Sekolah Dasar Negeri Cinyawang Kecamatan Patimuan Kabupaten 
Cilacap pada bulan Maret-April 2013. 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 

Cinyawang, 8 juni 2013 
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Lampiran 37 

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok 1. Kegiatan guru pada saat ekplorasi tanya jawab 
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Dok 2 .Kegiatan kelompok 

 
 
 

 

 

  

 

 

 
 
Dok 3. Siswa mempresentasikan hasil diskusi          Dok 4. Guru bersama siswa membahas LKS 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dok 5. Siswa mengerjakan kuis individu 
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Dok 6. Pemberian Penghargaan kepada kelompok. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dok 7. Pemberian penghargaan siswa favorit 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dok 8. Papan Pajangan Kelas IV 
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Lampiran 38 

Lembar Jawab Siswa 
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Lampiran 39  

 
 

 

Selamat kepada kelompok   ..., 

sebagai: 
 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
BERSATU BEKERJA BERHASIL !!!

TIM SUPER 

PIAGAM PENGHARGAAN 
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