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ABSTRAK
Wibowo, Arum. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model Time Token
Arends dengan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas V SDN Kandri 01. Skripsi.
Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing (1) Drs. Jaino,M.Pd dan Pembimbing (2) Fitria Dwi
Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd. (274 halaman)
Dalam kaitannya dengan pembentukan warga negara Indonesia yang demokratis
dan bertanggung jawab, pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan
yang strategis dan penting, yaitu dalam membentuk siswa maupun sikap dalam berperilaku
keseharian, sehingga diharapkan setiap individu mampu menjadi pribadi yang baik. Namun
pada prakteknya, pembelajaran PKn masih menghadapi banyak kendala-kendala.
Berdasarkan refleksi awal antara peneliti dengan kolabolator di SDN Kandri 01
Kota Semarang ditemukan masalah pada pembelajaran PKn di kelas V yaitu Kualitas
pembelajaran yang masih rendah. Hal ini terlihat dari aktivitas siswa dalam pembelajaran
yang kurang optimal dimana siswa belum termotivasi dalam mengikuti pembelajaran
dikarenakan kurangnya interaksi antara guru dan siswa serta interaksi dengan media. Dalam
penggunaan media masih belum optimal sehingga menyebabkan hasil belajar masih rendah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah melalui model Time Token
Arends dengan media Audio Visual dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru,
aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan
keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam pembelajaran PKn pada
siswa kelas V SDN Kandri 01 Semarang melalui model Time Token Arends dengan media
Audio Visual
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model
Time Token Arends dengan media Audio Visual yang dilakukan dalam tiga siklus, setiap
silusnya terdiri dari satu kali pertemuan. Setiap siklusnya terdiri dari empat tahap, yaitu
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa
dengan jumlah 31 siswa yang terdiri atas 14 siswa putra dan 17 siswa putri kelas V SDN
Kandri 01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan non tes, teknik analisis
data menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif.
Hasil penelitian keterampilan guru siklus I mendapat skor 22 dengan kategori baik,
siklus II mendapat skor 26 kategori baik, siklus III mendapat skor 29 kategori sangat baik,
aktivitas siswa siklus 1 mendapat skor 18,65 kategori cukup, siklus II menjadi 23,4 kategori
baik, dan siklus III mendapat skor 26,6 dengan kategori baik. Hasil belajar klasikal siswa
siklus I 52,%, meningkat pada siklus II menjadi 71% dan pada silus III 87% dan sudah
melebihi batas minimal ketuntasan klasikal yang ditetapkan yaitu 75%.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui model Time Token Arends dengan
media Audio Visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas V.
Saran yang diberikan adalah model Time Token Arends dengan media Audio Visual bagi guru
yaitu dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, dan bagi siswa dapat meningkatkan
aktivitas belajar dan hasil belajar siswa, serta bagi lembaga pendidikan atau sekolah dapat
dikembangkan lebih lanjut. Sehingga model Time Token Arends dan media audio visual
menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran semakin efektif dan efisien.
Kata kunci: kualitas pembelajaran PKn, time token arends, audio visual
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Di Indonesia, semua warga negara wajib mengikuti program wajib belajar
pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar dan tiga
tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur
melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 1 ayat 1 didalamnya berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan susana 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, bangsa dan negara.”
Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sasaran pendidikan
adalah peserta didik. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk
mengembangkan potensi yang dia miliki khusunya pendidikan di Indonesia
dengan kultur budaya yang memiliki ciri khas secara khusus, maka pemerintah
mewajibkan wajib belajar dari SD-SMP dengan tujuan untuk menjadikan manusia
di Indonesia sadar akan pentingnya pendidikan bagi manusia.
Proses pendidikan di Indonesia seharusnya ada keterkaitan antara
pendukung dari segala aspek yang mempengaruhi pendidikan yang diantaranya
dapat dilihat dari aspek guru, siswa, keluarga maupun pemerintah haruslah

1

2

berperan aktif agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Seperti halnya
kurikulum yang diaplikasikan pada proses pendidikan di Indonesia seperti yang
diungkapkan pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
No. 20 tahun 2003 pasal 27 menetapkan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar
maupun

menengah

wajib

memuat

pendidikan

agama,

pendidikan

kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan
sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan kejuruan, dan
muatan lokal. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 pasal 6 tentang
kerangka dasar dan struktur kurikulum, menegaskan bahwa kurikulum untuk jenis
pendidikan umum, kejuruan, dan khususnya pada pendidikan dasar dan menengah
terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan tekhnologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok
mata pelajaran jasmani dan kesehatan.
Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mata
pelajaran PKn sangatlah penting untuk diberikan kepada siswa untuk semua
jenjang pendidikan agar siswa dapat memiliki kemampuan berpikir kritis,
rasional, dan kreatif dalam menangggapi isu-isu kewarganegaraan. Permendiknas
No 22 tahun 2006 mengemukakan bahwa “ Mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan

merupakan

mata

Pelajaran

yang

memfokuskan

pada

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melakssanakan hak-hak
dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil,
dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”.

3

Adapun tujuan Mata Pelajaran PKn menurut Standar Isi antara lain agar
peserta didik memiliki kemampuan: (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif
dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara aktif dan
bertanggung jawab, dan 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 hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; dan (4)
Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung
atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Sedangkan ruang lingkup mata pelajaran PKn antara lain (1) Persatuan dan
Kesatuan bangsa; (2) Norma, hukum dan peraturan; (3) Hak asasi manusia; (4)
Kebutuhan warga; (5) Konstitusi Negara; (6) Kekuasan dan Politik; (7) Pancasila;
dan (8) Globalisasi (Depdiknas, 2007).
Berdasarkan kajian kebijakan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan
yang dilakukan Depdiknas pada tahun 2008 menunjukkan bahwa sebagian besar
guru PKn terbatas pada penggunaan metode ceramah dan tanya jawab, sementara
itu dilihat dari substansi materinya kelemahan umum dalam meningkatkan mutu
pendidikan terbatas pada proses pembelajaran mata pelajaran PKn yang selama ini
masih terpengaruh oleh proses indoktrinasi, padahal dalam proses pembelajaran
diperlukan pula adanya keterlibatan siswa secara aktif dalam pengembangan
berpikir kritis.
Menurut Permendiknas No. 41 tahun 2007 Pembelajaran adalah proses
interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan
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belajar. Proses pembelajaran perlu dilaksanakan, dilaksanakan, dinilai, dan
diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Mengingat kebhinekaan budaya,
keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk
menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata
pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran
pada satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik (BSNP : 2007).
Berdasarkan refleksi awal antara peneliti dengan kolabolator selama PPL
mulai dari bulan Juli hingga September 2012 di SDN Kandri 01 didapatkan hasil
bahwa pelaksanaan pembelajaran PKn belum berjalan dengan optimal. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain guru dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran belum optimal. Keterampilan penggunaan variasi yang dilaksanakan
guru masih belum mengacu pada berbagai model pembelajaran yang sudah ada.
Pemanfaatan media pembelajaran pun belum optimal. Hal ini berdampak pada
aktivitas siswa selama pembelajaran. Kurangnya interaksi dua arah antara guru
dan siswa membuat siswa cenderung pasif serta enggan mengikuti pelajaran
dikarenakan siswa belum termotivasi, sehingga hasil belajar yang didapatkan
siswa menjadi rendah. Hal itu juga didukung oleh data hasil belajar siswa yang
diperoleh yaitu pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) , ada 17
siswa (54,8%) dari 31 siswa yang nilainya masih di bawah KKM, yaitu 65.
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Sedangkan sisanya 14 siswa (45,2%)

yang sudah mencapai KKM. Dengan

mencermati hal tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa juga
dipengaruhi oleh penggunaan model yang tepat.
Untuk itu perlu diterapkan pembelajaran yang inovatif sehingga dapat
menarik minat siswa serta mengundang partisipasi aktif dari siswa. Proses
ternjadinya pendidikan di sekolah berawal dari jenjang sekolah dasar, yang
nantinya akan menjadi bekal bagi siswa untuk menjadi warga negara Indonesia
yang baik. Berdasarkan diskusi yang telah dilaksanakan peneliti dengan guru
kelas V mengenai permasalahan tersebut, tim kolaborasi menetapkan alternatif
tindakan guna meningkatkan kualitas pembelajaran PKn, yaitu melalui
penggunaan model Time Token Arends dengan media audio visual.
Dengan kelebihan dari model Time Token Arends dan media audio visual,
peneliti dan kolaborator mengasumsikan penggunaan model Time Token Arends
tersebut dapat memicu partisipasi aktif dari seluruh siswa. Serta dengan
menggunakan media audio visual dikhususkan agar peserta didik dapat belajar
dengan lebih menyenangkan, mengesankan dan lebih baik. (Rukiyah, 2010).
Model pembelajaran Time Token Arends merupakan salah satu contoh kecil dari
penerapan pembelajaran yang demokratis di sekolah. Proses pembelajaran yang
demokratis adalah proses belajar yang menempatkan siswa sebagai subyek.
Mereka harus mengalami sebuah perubahan ke arah yang lebih positif. Dari yang
tidak bisa menjadi bisa dari tidak paham menjadi paham, dan dari tidak tahu
menjadi tahu. Di sepanjang proses belajar itu, aktivitas siswa menjadi titik
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perhatian utama. Dengan kata lain mereka selalu dilibatkan secara aktif (Sahrudin
2012).
Menurut (Sahrudin: 2012) Model Pembelajaran Time Token Arends sangat
tepat untuk pembelajaran struktur yang dapat digunakan untuk mengajarkan
keterampilan sosial, untuk menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau
siswa diam sama sekali. Model pembetajaran Time Taken Arends adalah model
pembelajaran yang digunakan dengan tujuan agar siswa aktif berbicara. Dalam
pembelajaran diskusi, Time Token Arends digunakan agar siswa aktif bertanya
dalam pembelajaran. Dengan membatasi waktu berbicara misalnya 30 detik
diharapkan siswa secara adil mendapatkan kesempatan untuk berbicara.
Sedangkan media audio visual sendiri merupakan media yang tidak hanya
dapat melihat atau mengamati sesuatu, melainkan sekaligus dapat mendengar
sesuatu yang divisualisasikan atau media yang menunjukkan unsur auditif
(pendengaran) maupun visual (penglihatan) (Anitah, 2009:55).
Menurut beberapa penelitian yang telah dilaksanakan, pembelajaran
dengan menggunakan model Time Token Arends dapat meningkatkan kualitas
belajar siswa. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad
Rosyadianto pada tahun 2011 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaan
Kooperatif Time Token Arends untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar
PKn siswa kelas IV SDN Jatimulyo 01 Malang” menunjukkan hasil untuk
aktivitas siswa dapat terlihat dari skor rata-rata aktivitas kegiatan siswa disiklus I
sebesar 73,5 dan pada siklus II skor rata-rata yang diperoleh meningkat menjadi
81,1. Selain itu keaktifan siswa dapat dilihat saat melakukan diskusi kelompok
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mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Hasil belajar siswa juga
mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari

siklus I rata-rata hasil belajar

meningkat menjadi 72,12 dengan ketuntasan belajar kelas sebesar 75%.
Sedangkan di siklus II mengalami peningkatan rata-rata hasil belajar menjadi 76,9
dengan ketuntasan belajar kelas sebesar 87,5% meskipun ada 2 siswa ataru
(12,5%) yang belum mencapai ketuntasan belajar secara individu, namun untuk
ketuntasan belajar kelas sudah mencapai 87,5%.
Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fiky Zuliana
pada tahun 2011 dengan judul “Penggunaan media audio visual pada model
pembelajaran student facilitator and explaining (SFAE) untuk meningkatkan hasil
belajar PKn siswa kelas V SDN Bareng 4 Kecamatan Klojen Kota Malang”,
menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa kelas V mengalami peningkatan nilai
rata-rata yang cukup baik yaitu pada siklus I sebesar 68,3 %, pada siklus II
meningkat menjadi 83,9%. Peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada
siklus I sebesar 52,9%, pada siklus II meningkat menjadi 86,48%. Keterlaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual pada model Student
Facilitator And Explaining (SFAE) pada siklus II meningkat sebesar 86,48%.
Penggunaan media audiovisual pada model pembelajaran Student Facilitator And
Explaining mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas V
SDN Bareng 4 kota Malang dilaksanakan dengan tahap-tahap yang terdiri atas: 1)
persiapan dan menyimak video tentang proklamasi, 2) presentasi guru, 3) kegiatan
kelompok, 4) presentasi kelas, 5) pengulasan materi, dan 6) evaluasi. Penggunaan
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media audiovisual pada model pembelajaran Student Facilitator And Explaining
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji
melalui

penelitian tindakan kelas dengan

judul

“Peningkatan Kualitas

Pembelajaran PKn melalui Model Time Token Arends dengan Media Audio Visual
pada siswa Kelas V DN Kandi 01 Semarang.”

1.2. PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut : Apakah model pembelajaran Time Token Arends dengan media
audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn Kelas V SDN Kandri
01 Semarang?
Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
a.

Apakah model pembelajaran Time Token Arends dengan media audio visual
dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru kelas V SDN Kandri 01
Kota Semarang ?

b.

Apakah model pembelajaran Time Token Arends dengan media audio visual
dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Kandri 01 Kota
Semarang?

c.

Apakah model pembelajaran Time Token Arends dengan media audio visual
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Kandri 01 Kota
Semarang ?
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1.2.2 Pemecahan Masalah
Berdasarkan diskusi dengan tim kolaborasi, peneliti menetapkan alternatif
tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn. Alternatif
tindakan yang dipilih adalah dengan penerapan model pembelajaran Time Token
Arends dengan media audio visual. Model pembelajaran Time Token Arends
merupakan salah satu contoh kecil dari penerapan pembelajaran yang demokratis
di sekolah. Model ini digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan
sosial agar siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. Guru
memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu + 30 detik per kupon pada
setiap siswa. Sebelum berbicara siswa menyerahkan kupon. Siswa dapat tampil
lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Siswa yang telah habis kuponnya
tidak boleh berbicara lagi. Siswa yang masih memegang kupon harus berbicara
sampai kuponnya habis.
Adapun langkah-langkah pembelajaran Time Token Arends menurut
Arends (dalam Suprijono, 2010: 133) yaitu ;
1.

Kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi (cooperative learning)

2.

Tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu + 30 detik. Tiap siswa diberi
sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan.

3.

Bila telah selesai bicara kupon yang dipegang siswa diserahkan. Setiap
berbicara menyerahkan 1 kupon.

4.

Siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh bicara lagi. Yang masih pegang
kupon harus bicara sampai kuponnya habis.

5.

Dan seterusnya.
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Sedangkan media audio visual menurut Anitah (2009:55) adalah media
yang meunjukkan unsur auditif (pendengaran) maupun visual (penglihatan), jadi
dapat dipandang maupun didengar suaranya.
Berdasarkan uraian tersebut metode Time Token Arends

diharapkan

mampu meningkatkan keterampilan guru diantaranya menggunakan variasi
pembelajaran dan pengelolaan kelas. Kemudian dengan kegiatan yang dilakukan
dalam model ini dapat meningkatkan aktivitas siswa yaitu meningkatkan
komunikasi yang terjalin antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa
sehingga siswa dapat pro aktif selama proses pembelajaran berlangsung dan akan
menjadikan hasil belajar yang lebih baik atau meningkat.
Adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Time Token
Arends dengan media audio visual yaitu :
1.

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran

2.

Guru menyampaikan materi dengan menggunakan media audio visual

3.

Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi.

4.

Tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik. Tiap siswa diberi
sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan.

5.

Bila telah selesai bicara kupon yang dipegang siswa diserahkan. Setiap
berbicara satu kupon

6.

Siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh bicara lagi. Yang masih pegang
kupon harus bicara sampai kuponnya habis.

7.

Kegiatan berulang sampai semua kupon bicara yang dipegang siswa sudah
habis digunakan.
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1.3. TUJUAN PENELITIAN
1.3.1. Tujuan Umum
Adapun tujuan umum penelitian ini adalah:
Meningkatkan kualitas pembelajaran PKn yang meliputi 3 aspek, yaitu
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada siswa kelas V SDN
Kandri 01 Semarang.
1.3.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus penelitian ini adalah :
a.

Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model
Time Token Arends dengan media audio visual

b.

Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Time
Token Arends dengan media audio visual

c.

Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui model
Time Token Arends dengan media audio visual.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
1.4.1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada
pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan
pada umumnya.
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1.4.2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan juga dapat memberikan
manfaat bagi :
a. Guru
Dengan penerapan model Time Token Arends berbasis media audio visual
guru dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang model pembelajaran yang
dapat meningkatkan pemahaman siswa

tentang materi, sehingga dapat

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran.
b. Siswa
Dengan penerapan model Time Token Arends berbasis media audio visual
siswa dapat Dengan menerapkan model Time Token Arends siswa dapat
memahami materi menjadi lebih bermakna dan menyenangkan, sehingga dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa.
c. Sekolah
Menambah pengetahuan bagi guru-guru di SDN Kandri 01 Kota Semarang
tentang model Time Token Arends dan media audio visual serta memberi
kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran, sehingga mutu sekolah
dapat meningkat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI
2.1.1. Belajar dan Pembelajaran
Menurut Slameto (dalam Hamdani, 2011:20) Belajar adalah suatu proses
usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang
baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungannya. Sejalan dengan ini, Gagne (dalam Anni, 2007:2)
mndefinisikan belajar adalah suatu perubahan disposisi atau kemampuan yang
dicapai seseorang melalui aktivitas. Sedangkan Morgan (dalam Suprijono,
2010:3) menyebutkan belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen
sebagai hasil dari pengalaman.”
Berdasarkan

pengertian

belajar

dari

para

ahli

tersebut,

peneliti

menyimpulkan bahwa belajar adalah perubahan serta peningkatan kualitas dan
kuantitas tingkah laku seseorang diberbagai bidang yang terjadi akibat melakukan
interaksi terus menerus dengan lingkungannya. Seseorang dikatakan belajar
apabila terjadi perubahan pada dirinya akibat adanya latihan dan pengalaman
melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi, jika di dalam proses belajar tidak
mendapatkan peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan, dapat dikatakan
bahwa orang tersebut mengalami kegagalan di dalam proses belajar.
Seseorang dapat dikatakan belajar apabila memiliki ciri-ciri belajar, ciri-ciri
belajar menurut Baharuddin (2008:15) antara lain :
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a. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan
sebagai arah kegiatan, sekaligus tolak ukur keberhasilan belajar.
b. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan pada orang
lain. Jadi, belajar bersifat individual.
c. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan.
d. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar.
Setelah mengetahui ciri-ciri belajar ada baiknya kita juga mengetahui
prinsip-prinsip dalam belajar. Hamdani (2011:22), mengemukakan prinsipprinsip belajar antara lain: (1) Kesiapan belajar; (2) Perhatian; (3) Motivasi; (4)
Keaktifan siswa; (5) Mengalami sendiri; (6) Pengulangan; (7) Materi belajar yang
menantang; (8) Balikan dan penguatan; dan (9) Perbedaan individual.
Dari uraian beberapa pendapat menurut para ahli, peneliti menyimpulkan
belajar yang baik dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang
diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin dicapai. Oleh karena
itu, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal dan pembelajaran
yang didapatkan siswa lebih bermakna, guru perlu menciptakan kondisi belajar
yang menyenangkan dan dapat membangkitkan minat siswa untuk mengikuti
pembelajaran.
2.1.2. Hakikat Pembelajaran
Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti, proses, cara, perbuatan
mempelajari. Menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011:23) aliran Kognitif
mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada
siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang
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dipelajari. Menurut Rombepajung dalam (Thobroni 2012:18) juga berpendapat
bahwa pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan
suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran.
Ada lima prinsip yang menjadi landasan pengertian pembelajaran, yaitu:
(1) pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku; (2) hasil
pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan; (3)
pembelajaran merupakan suatu proses; (4) proses pembelajaran terjadi karena
adanya sesuatu yang mendorong dan adanya suatu tujuan yang akan dicapai; (5)
pembelajaran merupakan bentuk pengalaman (Warsita, 2008: 266-267).
Dari semua teori pembelajaran tersebut maka peneliti menyimpulkan
bahwa pembelajaran adalah usaha untuk mencapai perubahan perilaku pada
peserta didik yang direncanakan oleh pendidik. Di dalam usaha tersebut
menggambarkan aktivitas peserta didik dan guru serta menerapkan prinsip
pemberian penguatan bagi peserta didik.
2.1.3. Kualitas Pembelajaran
Dalam pendidikan, kualitas pembelajaran merupakah mutu dan hasil dari
proses pelaksanan pembelejaran. Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu
atau juga keefektifan. Menurut Etzioni (dalam Hamdani, 2011:194) secara
definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai
tujuan atau sasarannya. Efektivitas ini sesunguhnya merupakan suatu konsep yang
lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang.
Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan
tetapi juga dapat pula dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya.
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Menurut Sutirman (2009) Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh efektif
tidaknya komunikasi yang terjadi di dalamnya. Komunikasi efektif dalam
pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan
teknologi dari pendidik kepada peserta didik, dimana peserta didik mampu
memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga
menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menimbulkan
perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Dalam pembelajaran tidak hanya
menekankan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, tetapi
lebih menekankan pada internalisasi, tentang apa yang dikerjakan sehingga
tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati serta dipraktekkan
dalam kehidupan oleh siswa.
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
kualitas pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai siswa dalam
pembelajaran dengan peran bimbingan dari guru yang ditandai dengan
meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap siswa ke arah
yang lebih baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan.
Merumuskan indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari berbagai aspek
antara lain: perilaku pembelajaran oleh pendidik (dosen/guru), perilaku dan
dampak belajar peserta didik, iklim belajar, materi, media, dan sistem
pembelajaran yang berkualitas. Depdiknas (2004:8-10)
Dalam penelitian ini, peneliti membatasi kualitas pembelajaran yang
akan diteliti menjadi 3 fokus, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar. Hal ini dikarenakan, bersumber dari 3 fokus inilah kualitas pembelajaran
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dapat terlihat. Dengan keterampilan guru dalam pengkondisian kelas, penggunaan
media, serta penggunaan model pembelajaran yang inovatif, aktivitas siswa tentu
saja akan mengalami perbaikan, sehingga berdampak pula pada hasil belajar yang
didapatkan siswa.
2.1.3.1.

Keterampilan Guru

Turney (dalam Mulyasa, 2011:69) mengungkapkan 8 keterampilan
mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaan, yaitu:
1.

Keterampilan membuka pelajaran dan menutup pelajaran
Menurut Sanjaya (2008:171) Membuka pelajaran adalah usaha yang

dilkukan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi
siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang
disajikan sehingga akan mudah mecapai kompetensi yang diharapkan. Sedangkan
menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk
mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh
tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pegalaman
sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru
dalam pelaksanaan proses pembelajaran (Sanjaya, 2008:173)
Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam keterampilan
membuka dan menutup pelajaran menurut Marno (2010:78) adalah prinsip
kebermaknaan, prinsip berkesinambungan, prinsip fleksibel, prinsip antusiasme
dan kehangatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) dalam
kegiatan menutup pelajaran guru harus mampu memberikan gambaran
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menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa dan mampu mengetahui tingkat
pencapaian kompetensi siswa.
2.

Keterampilan bertanya
Menurut Marno (2010:115) keterampilan bertanya adalah keterampilan

yang digunakan untuk mendapatkan jawaban/balikan dari orang lain. Tujuan
keterampilan bertanya menurut Mulyasa (2011:70) antara lain: l) Merangsang dan
meningkatkan kemampuan berfikir siswa; 2) Memotivasi siswa untuk aktif dalam
pembelajaran; 3) Melatih siswa berfikir divergen; 4) Melatih keberanian siswa
mengungkapkan pendapat; dan 5) Mencapai tujuan belajar.
Dalam bertanya, ada teknik-teknik bertanya yang harus diperhatikan.
Menurut Sanjaya (2008:165) teknik-teknik dalam bertanya antara lain : (1)
Tunjukkan keantusiasan dan kehangatan; (2) Berikan waktu secukupnya pada
siswa untuk berpikir; (3) Atur alu lintas bertanya jawab; dan (4) Hindari
pertanyaan ganda.
3.

Keterampilan menjelaskan
Menurut Sumantri (2001:228-252) keterampilan menjelaskan merupakan

keterampilan menyajikan bahan pembelajaran yang diorganisasikan secara
sistematis sebagai satu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami oleh
siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan keterampilan
menjelaskan adalah l) Bahan yang akan disampaikan;2) Bahasa yang digunakan;
3) Pemberian contoh atau ilustrasi; 4) Pokok-pokok materi; dan 5) Pengecekan
tingkat pemahaman siswa.
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Marno (2010:99) menjelaskan ada beberapa tujuan penggunaan penjelasan
dalam proses belajar mengajar. Tujuan tersebut adalah :
a.

Untuk membimbing pikiran peserta didik dalam memahami konsep,
prinsip, dalil, atau hukum-hukum yang menjadi bahan pelajaran.

b.

Untuk memperkuat struktur kognitif peserta didik yang berhubungan
dengan bahan pelajaran,

c.

Membantu peserta didik dalam memecahkan masalah.

d.

Membantu memudahkan peserta didik dalam mengasimilasi dan
mengakomodasi konsep.

e.

Mengkomunikasian ide dan gagasan kepada peserta didik.

f.

Melatih peserta didik mandiri dalam mengambil keputusan.

g.

Melatih peserta didik berpikir logis apabila penjelasan guru kurang
sistematik

4.

Keterampilan memberi penguatan
Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat

meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali tingkah laku tersebut. Sumantri
(2001:238) mengemukakan bahwa perhatian dan penghargaan dalam proses
belajar mengajar memberi dampak psikologis yang kuat dan positif pada peserta
didik berupa motivasi, perasaan senang, bersemangat dan percaya diri. Penguatan
berupa penghargaan dapat menimbulkan pengaruh postitif dan mendorong
seseorang untuk memperbaiki dan meningkatkan usahanya.. Sejalan dengan
pendapat Sumantri, Djamarah (2010:99) juga mengemukakan guru harus mampu
memberikan penguatan atau penghargaan yaitu berupa respon yang diberikan guru
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terhadap tindakan siswa. Respon yang diberikan guru bisa berupa penguatan
positif misalnya tepuk tangan, pujian.
Marno (2011:135-137) menjelaskan komponen-komponen keterampilan
memberi penguatan: (1) Penguatan verbal dengan kata-kata, seperti “bagus”,
“benar”, “tepat”, “ya”, dsb; dan menggunakan kalimat, seperti “pekerjaanmu baik
sekali”, “benar”, “teruskan”, dan lain sebagainya. (2) Penguatan non verbal
a) Gerakan badan, misalnya anggukan, acungan jempol, dsb;
b) Dengan cara mendekati;
c) Penguatan dengan sentuhan;
d) Penguatan dengan simbol atau benda;
e) Penguatan berupa kegiatan.
5.

Keterampilan mengadakan variasi
Menurut Sumantri (2001:16) guru yang baik adalah mereka yang suka

menyediakan lingkungan atau bahan belajar yang cukup bagi anak didiknya.
Sejalan dengan ini, Marno (2010:142) juga menjelaskan tujuan dari penggunaan
variasi dalam mengajar, antara lain untuk: l) Menarik perhatian peserta didik
terhadap materi pembelajaran yang tengah dibicarakan; 2) Menjaga kestabilan
proses belajar baik secara fisik maupun mental; 3) Membangkitkan motivasi
belajar selama proses pembelajaran; 4) Mengatasi situasi dan mengurangi
kejenuhan dalam proses pembelajaran; dan 5) Memberikan kemungkinan layanan
pembelajaran individual.
Dalam penelitian ini, variasi mengjar juga menggunakan media yang dapat
menarik perhatian siswa terhadap materi. Hal ini sejalan dengan pendapat Arsyad
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(2011:9) semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan
mengolah informasi semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti
dan dapat dipertahankna dalam ingatan. Oleh karena itu peneliti menggunakan
media audio visual.
6.

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan

membelajarkan anak dengan jalan menyelenggarakan proses percakapan yang
teratur dengan melibatkan beberapa kelompok anak dalam interaksi tatap muka
yang bebas dan terbuka, dengan tujuan untuk berbagi informasi atau pengalaman,
mengambil keputusan, atau memecahkan masalah.
7.

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan
Menurut Mulyasa (2011:92) pengajaran kelompok kecil dan perorangan

merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan
perhatian terhadap peserta didik, dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara
guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik.
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dapat dilakukan dengan l)
Mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian, dengan memberikan
motivasi dan membuat variasi dalam pemberian tugas; 2) Membimbing dan
memudahkan belajar, yang mencakup penguatan, proses awal, supervisi, dan
interaksi pembelajaran; 3) Perencanaan penggunaan ruangan; dan 4) Pemberian
tugas yang jelas, menantang, dan menarik.
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8.

Keterampilan mengelola kelas
Pengelolaan kelas adalah kemampun guru untuk menciptakan dan

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi
hal-hal yang menggnggu suasana pembelajaran (Sanjaya, 2008:174). Dalam
pengelolaan kelas, ada beberapa teknik yang harus diperhatikan guru. Adapun
teknik-teknik tersebut menurut Sanjaya (2008:175) antara lain : 1) Penciptaan
kondisi belajar yang optimal; 2) Menunjukkan sikap tanggap; 3) Memusatkan
perhatian; 4) Memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas; serta 5) Memberi
teguran dan penguatan.
Sesuai dengan pendapat Rusman (2010:59) peranan guru yang berkaitan
dengan kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran salah satunya
adalah mengatur waktu yang berkenaan dengan berlangsungnya proses
pembelajaran. Sesuai pendapat Djamarah (2010:99) pengelolaan kelas adalah
keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan
mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa serangkaian
kegiatan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran berkaitan erat dengan
keterampilan atau kemampuan guru dalam menciptakan konsep pembelajaran
yang bermakna bagi siswa. Dalam penelitian ini peneliti akan mengembangkan
indikator keterampilan guru yang disesuaikan dengan penggunaan model Time
Token Arends dengan media audio visual. Adapun indikator keterampilan guru
tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:
(1) Keterampilan membuka pelajaran
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Keterampilan membuka pelajaran meliputi, memberikan motivasi,
melakukan

apersepsi

sesuai

dengan

materi,

menyampaikan

tujuan

pembelajaran, mengingatkan materi pokok yang akan dipelajari.
(2) Keterampilan menjelaskan
Keterampilan menjelaskan meliputi, menjelaskan materi kepada
siswa, menyajikan materi untuk ditemukan permaslahan dan pemecahannya,
menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan menekankan pada materi
yang penting.
(3) Keterampilan mengelola kelas
Keterampilan mengelola kelas meliputi, membentuk siswa ke dalam
kelompok, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, melibatkan
siswa dalam pembelajaran, dan penanaman disiplin diri.
(4) Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar
Keterampilan

mengadakan

variasi

gaya

mengajar

meliputi,

memberikan variasi kegiatan di dalam kelas (klasikal, induvidual, kelompok),
posisi guru yang bervariasi, variasi suara guru dalam pembelajaran, dan
penerapkan prinsip pemberian penghargaan kepada siswa.
(5) Keterampilan melaksanakan model Time Token Arends
Keterampilan melaksanakan model Time Token Arends meliputi,
keterampilan membagi kelompok heterogen, keterampilan menyampaikan
penggunaan model Time Token Arends, keterampilan pembagian kupon
berbicara sesuai tingkat kesukaran LKS, serta keterampilan membimbing
diskusi kelompok menggunakan model Time Token Arends.
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(6) Keterampilan memberikan penguatan
Keterampilan

memberikan

penguatan

meliputi,

memberikan

penghargaan kepada setiap kelompok, pemberian penguatan dalam bentuk
verbal (lisan), pemberian peguatan dalam bentuk nonverbal (gerakan,
pendekatan, atau simbol/benda), dan penguatan disampaikan dengan bahasa
yang singkat, padat, dan jelas.
(7) Keterampilan menggunakan media audio visual
Keterampilan menggunakan media audio visual meliputi, penggunaan
media sesuai dengan muatan materi, penggunaan media disesuaikan dengan
waktu yang tersedia, pemasangan media agar dapat terlihat jelas oleh peserta
didik, dan kejelasan gambar dan suara pada media audio visual.
(8) Keterampilan menutup pelajaran;
Keterampilan menutup pelajaran meliputi, melakukan refleksi
pembelajaran, memberikan evaluasi dan tindak lanjut, memberikan umpan
balik terhadap siswa, dan menyampaikan rencana pembelajaran untuk
pertemuan berikutnya.
Dalam penelitian ini komponen keterampilan menutup pelajaran meliputi
pembuatan simpulan, melakukan penilaian/evaluasi terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran,
menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
Dengan penggunaan model Time Token Arends berbasis media audio
visual pada pembelajaran PKn, diharapkan keterampilan guru dapat meningkat
sesuai dengan indikator, yaitu: (l) Keterampilan membuka pelajaran, (2)
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Keterampilan menjelaskan, (3) Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar,
(4) Keterampilan mengelola kelas, (5) Keterampilan memberi penguatan, (6)
Keterampilan menerapkan model Time Token Arends (7) Keterampilan
menggunakan media audio visual, dan (8) Keterampilan menutup pelajaran.
2.1.3.2. Aktivitas siswa
Aktivitas dalam pembelajaran sangat kompleks dan bervariasi tidak cukup
hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah
tradisional. Menurut Sanjaya (2007:101-106) aktivitas tidak hanya ditentukan
oleh aktivitas fisik semata, tetapi juga ditentukan oleh aktivitas nonfisik seperti
mental, intelektual, dan emosional. Pengajaran yang efektif menyediakan
kesempatan bagi siswa untuk belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri.
Dierich (dalam Hamalik, 2010:172) membagi kegiatan belajar dalam 8
kelompok antara lain:
1. Kegiatan-kegiatan visual (visual activity)
Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi,
pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain.
2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activity)
Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian,
mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara,
diskusi, dan interupsi.
3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activity)
Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi
kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarka radio.
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4. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activity)
Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat
rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket.
5. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activity)
Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola.
6. Kegiatan-kegiatan metrik (motor activity)
Melakukan

percobaan,

memilih

alat-alat,

melaksanakan

pameran,

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, berkebun.
7. Kegiatan-kegiatan mental (mental activity)
Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktorfaktor, melihat, membuat keputusan.
8. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activity)
Minat, membedakan, berani, tegang dan lain-lain.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa
adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa)
yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual dan emosional
guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif,
dan psikomotor.
Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan
menggunakan model Time Token Arends berbasis media audio visual dapat
dideskripsikan sebagai berikut :
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(l) Kesiapan siswa untuk belajar
Siswa siap menerima pelajaran ditandai dengan siswa datang tepat waktu
dengan memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai, siswa berdoa sebelum
dimulai,

siswa

menyiapkan

alat

yang

digunakan

untuk

belajar,

dan

memperhatikan guru.
(2) Keterlibatan siswa dalam pembelajaran
Siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, siswa terlibat
mencari informasi yang akan dipelajari, siswa terlibat secara emosional, fisik dan
intelektual selama pembelajaran dan siswa mampu aktif bertanya dan mengajukan
pendapat.
(3) Menjawab pertanyaan guru
Kemampuan menjawab pertanyaan guru meliputi, menjawab pertanyaan
dengan kalimat jelas, menjawab pertanyaan dengan tepat, menjawab pertanyaan
sesuai dengan pemahamannya, menjawab pertanyaan sesuai dengan materi.
(4) Menyampaikan pendapat/ ide
Kemampuan menyampaikan pendapat/ ide meliputi, menyampaikan
pendapat dengan suara yang keras dan jelas, menyampaikan ide dengan kalimat
sederhana yang mudah dimengerti, berani menyampaikan pendapatnya di depan
kelas, menyampaikan pendapat beserta contoh.
(5) Kemampuan bertanya pada guru
Kemampuan bertanya ditandai dengan siswa berani menanyakan hal yang
belum diketahui kepada guru, bertanya menggunakan bahasa yang tepat,
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menanyakan materi atau kajian baru yang terkait dengan pembelajaran, serta
mengacungkan tangan sebelum bertanya.
(6) Menanggapi pernyataan
Aktivias siswa dalam menanggapi pernyataan dapat dilihat dari
penggunaan bahasa yang sopan dalam menanggapi pernyataan, tata cara
menanggapi pernyataan, menanggapi pernyataan dengan alasan yang logis, serta
menanggapi disertai alasan.
(7) Menyimpulkan materi
Menyimpulkan materi ditandai dengan menuliskan kesimpulan materi,
menyampaikan kesimpulan materi, menyimpulkan pendapat atau tanggapan dari
teman, serta menyimpulkan hasil diskusi.
(8) Mengerjakan soal evaluasi
Siswa mengerjakan soal evaluasi ditandai dengan mengerjakan soal
evaluasi dalam keadaan tenang, mengerjakan soal secara mandiri, mengerjakan
soal sesuai waktu yang ditentukan guru dan mengumpulkan soal evaluasi dengan
tepat waktu.
Dengan penggunaan model Time Token Arends berbasis media audio
visual pada pembelajaran PKn diharapkan aktivitas siswa dapat meningkat sesuai
dengan indikator, yaitu : (l) Kesiapan siswa untuk belajar, (2) Keterlibatan siswa
dalam pembelajaran, (3) Menjawab pertanyaan guru, (4) Menyampaikan
pendapat/ide, (5) Kemampuan bertanya, (6) Kemampuan menanggapi pernyataan,
(7) Menyimpulkan materi, (8) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
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2.1.3.3. Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik
setelah mengalami kegiatan belajar. Untuk mengetahui sejauh mana proses belajar
mengajar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan maka perlu diadakan tes
hasil belajar.
Merujuk pada pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2011:5), hasil belajar
dikategorikan menjadi beberapa, yaitu berupa:
1. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan
dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan
merespons secara spesifik terhadap rangsangan spesifiks.
2. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan
konsep dan lambang.
3. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan
aktivitas kognitifnya sendiri.
4. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian
gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi.
5. Sikap

adalah

kemampuan

menerima

atau

menolak

objek

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut.
Menurut Poerwanti (2008: I-22) penilaian hasil belajar idealnya dapat
mengungkap semua aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
Penilaian hasil belajar sangat terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam
proses pembelajaran. Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2011:6) hasil belajar
mencakup:

30

a.

Kemampuan kognitif, yaitu kemampuan dalam mengingat materi yang telah
dipelajari dan kemampuan mengembangkan intelegensi.

b.

Kemampuan afektif, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan sikap
kejiwaan seperti kecenderungan akan minat dan motivasi.

c.

Kemampuan psikomotor, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan
keterampilan fisik.

Adapun penilaian pada kemampuan afektif serta psikomotor dapat dilihat
pada penilaian aktivitas siswa serta pengamatan ketercapaian karakter bangsa.
Sedangkan peniaian pada kemampuan kognitif siswa dilihat melalui hasil belajar
siswa pada kegiatan evaluasi yang kemuadian diolah menjadi hasil belajar siswa.
Indikator hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan
model Time Token Arends dengan media audio visual dalam penelitian ini yang
dimaksudkan adalah ketercapaian nilai ketuntasan peserta didik yang sesuai
dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM). Nilai yang didapatkan ini adalah
kombinasi dari nilai selama proses pembelajaran dan hasil belajar dan diolah
menjadi bentuk nilai ketuntasan belajar.

2.1.4. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
2.1.4.1. Pengertian PKn
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang
dapat membentuk diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia,
untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dilandasi
oleh UUD 1945. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Depdiknas (2007:
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34) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara
umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia,
sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang
memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung
jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Menurut BSNP (2007) secara garis besar mata pelajaran Kewarganegaraan
memiliki 3 dimensi yaitu:
a) Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (Civics Knowledge) yang
mencakup bidang politik, hukum dan moral.
b) Dimensi Keterampilan Kewarganegaraan (Civics Skills) meliputi
keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
c) Dimensi Nilai-nilai Kewarganegaraan (Civics Values) mencakup antara
lain percaya diri, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PKn
merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa
sebagai

warga

negara

Indonesia

bertanggung jawab

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.1.4.2. Tujuan Mata Pelajaran PKn
Menurut BSNP (2007) mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

a) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan
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b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak
secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta anti-korupsi
c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan mata pelajaran PKn
adalah membentuk siswa menjadi warga negara yang memiliki bekal kemampuan
berinteraksi dan bersosialisai sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, serta
sikap hidup yang baik untuk menjadi warga negara Indonesia.
2.1.4.3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran PKn
Menurut BSNP (2007) Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
a) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan,
Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah
Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi
dalam pembelaan negara,

Sikap positif terhadap Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
b) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga,
Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturanperaturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa

dan

bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan
internasional.
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c) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan

kewajiban anak,

Hak dan

kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional
HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
d) Kebutuhan

warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri

sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan
mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri,
Persamaan kedudukan warga Negara.
e) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang
pertama,

Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di

Indonesia,

Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
f) Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan,
Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan
sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat
madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
g) Pancasila meliputi:

kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan

ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara,
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila
sebagai ideologi terbuka.
h) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri
Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional
dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.
Mengacu pada berbagai ruang lingkup tersebut, materi yang akan
diajarkan peneliti pada penelitian tindakan kelas ini masuk ke dalam ruang
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lingkup kebutuhan warga negara, yaitu mengenai organisasi yang ada di
lingkukngan sekitar dan kebebasan berorganisasi.
2.1.4.4. Pembelajaran PKn di SD
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni pada
pasal 37 menggariskan program kurikuler pendidikan Kewarganegaraan sebagai
muatan wajib kurikulum pendidikan dasar danpendidikan menengah serta
pendidikan tinggi (Puskur Balitbang Depdiknas, 2007:3). Dalam masa transisi
bangsa menuju masyarakat madani (civil society), PKn sebagai salah satu mata
pelajaran di sekolahan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan
masyarakat yang sedang berubah. Tugas PKn dengan untuk mengembangkan
pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok, yaitu mengembangkan
kecerdasan warga negara (civic intelligence), membina tanggung jawab warga
negara (civic responsibility), dan mendorong partisipasi warga negara (civic
participation). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk
warga negara yang baik melalui paradigma baru PKn bersifat multidimensional,
yakni dalam dimensi rasional, dimensi spiritual, dimensi emosional, serta dimensi
sosial (Winataputra, 2007: 1.1-1.2).
Pembelajaran PKn selayaknya dapat membekali peserta didik dengan
pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis
agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Karena itu,
terdapat dua hal yang harus disiapkan guru dalam pembelajaran PKn di kelas,
yakni

pengetahuan

materi

pembelajaran

dan

metode

atau

pendekatan

pembelajaran. Materi PKn dikembangkan dalam bentuk standar nasional PKn
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yang pelaksanaannya berprinsip pada implementasi kurikulum terdesentralisasi.
Terdapat empat isi pokok PKn, yaitu (1) kemampuan dasar dan kemampuan
kewarganegaraan

sebagai

sasaran

pembentukan;

(2)

standar

materi

kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan kewarganegaraan; (3) indikator
pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan; dan (4) ramburambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif bagi para guru
(Winataputra, 2007: 1.34).
Tujuan PKn di SD adalah menjadikan warga negara yang baik, yaitu
warga negara yang tahu, mau dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan
demikian, kelak siswa diharapkan dapat menjadi bangsa yang terampil, cerdas,
bersikap baik, dan mampu mengikuti kemajuan teknologi modern (Ruminiati,
2007: 1.26).
PKn bertumpu pada kemampuan dasar kewarganegaraan (civic
competence)

untuk

semua

jenjang SD/MI,

SMP/MTs, dan

SMA/MA.

Kemampuan dasar tersebut selanjutnya diuraikan dalam bentuk sejumlah
kemampuan disesuaikan dengan tingkat/jenjang sekolah sejalan dengan tingkat
perkembangan siswa (Winataputra, 2007: 1.21).
Paradigma baru PKn dalam pendekatan pembelajarannya memfokuskan
pada kegiatan belajar aktif siswa (active student learning) dan pendekatan inkuiri
(inquiry approach). Karakteristik model pembelajaran PKn paradigma baru
adalah: membelajarkan dan melatih siswa berpikir kritis; membawa siswa
mengenal, memilih, dan memecahkan masalah; serta melatih siswa dalam berpikir
sesuai dengan metode ilmiah dan keterampilan sosial lain yang sejalan dengan
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pendekatan inkuiri (Winataputra, 2007: 1.2-1.3). Oleh karena itu pendekatan Time
Token Arends sangatlah cocok digunakan dalam penelitian ini karena sesuai
dengan karakteristik model pembelajaran PKn dengan paradigma baru.
2.1.5. Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Sanjaya (2011:242) pembelajaran kooperatif merupakan model
pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara
empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik,
jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). Maksud kelompok
heterogen adalah untuk melatih siswa menerima perbedaan cara bekerja dengan
teman yang berbeda latar belakangnya. Sedangkan Karli (dalam Hamdani,
2011:165) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi
belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam
bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur
dalam kelompok, yang terdiri atas dua orang atau lebih. Keberhasilan kerja sangat
dipengaruhi keterlibatan setiap anggota kelompok itu sendiri.
Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang
berdasarkan paham konstruktivis. Dukungan teori konstruktisvisme sosial
Vygotsky telah meletakkan arti penting model pembelajaran kooperatif. Menurut
Vygotsky (dalam Suprijono, 2011:55) pengetahuan dibangun dan dikonstruksi
secara mutual. Keterlibatan peserta didik dengan orang lain membuka kesempatan
bagi mereka mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman. Dengan cara ini,
pengalaman dalam konteks sosial memberikan mekanisme penting untuk
perkembangan pemikiran peserta didik.
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Adapun kelebihan dari penggunaan model pembelajaran kooperatif
menurut Sanjaya (2011:249) yaitu :
a. Menambah kepercayaan dan kemampuan berpikir siswa
b. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau
gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya
dengan ide-ide orang lain
c. Dapat membantu anak untuk respect pada orang lain dan
menyadari keterbatasannya serta menerima segala perbedaan
d. Membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar
e. Merupakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan prestasi
akademik siswa
f. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan
pemahamannya sendiri
g. Meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan
kemampuan belajar abstrak menjadi nyata
h. Dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk
berpikir.
Berdasarkan dari kelebihan-kelebihan model pembelajaran kooperatif
tersebut, maka peneliti akan menggunakan model pembelajaran,

guna

meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN Kandri 01
Kota Semarang. Sedangkan beberapa model pembelajaran kooperatif menurut
Suprijono (2011) antara lain: 1) Jigsaw; 2) Think-Pair-Share; 3) Numbered Head
Together; 4) Group Investigation; 5) Two Stay Two Stray; 6) Make a Match; 7)
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Listening Team; 8) Inside-Outside Circle; 9) Bamboo Dancing; 10) PointCounter-Point; 11) The Power of Two; 12) Listening Team; dan 13) Time Token
Arends.
Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
pembelajaran Time Token Arends. Pada model ini, guru melatih siswa untuk
meningkatkan keterampilan berbicaranya dengan mengajak siswa untuk aktif
dalam kegiatan diskusi yang dilaksanakan. Setiap siswa mendapat kesempatan
yang sama untuk berpastisipasi dalam kelompok dengan menggunakan kupon
berbicara yang diberikan guru. Hal ini menunjukkan bahwa lima unsur proses
belajar kooperatif yang terdiri atas: saling ketergantungan positif, tanggung jawab
perseorangan, tatap muka, komunikasi antar kelompok dan evaluasi proses
kelompok dapat terlaksana.
2.1.6. Model Time Token Arends
Model pembelajaran Time Token Arends merupakan salah satu contoh
kecil dari penerapan pembelajaran yang demokratis di sekolah. Proses
pembelajaran yang demokratis adalah proses belajar yang menempatkan siswa
sebagai subyek. Mereka harus mengalami sebuah perubahan ke arah yang lebih
positif. Dari yang tidak bisa menjadi bisa dari tidak paham menjadi paham, dan
dari tidak tahu menjadi tahu. Di sepanjang proses belajar itu aktivitas siswa
menjadi titik perhatian utama. Dengan kata lain mereka selalu dilibatkan secara
aktif. Guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi bersarna
terhadap permasalahan yang ditemui.
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Penggunaan model cooperative ini juga sangat membantu dalam
perkembangan psiskologi anak, khususnya perkembangan sosial anak, salah
satunya perkembangan dalam bentuk kerja sama (cooperation) seperti yang
diungkapakan oleh Syamsu (dalam Amhar: 2000) yaitu sikap mau bekerja sama
dengan kelompok. Diungkapkan bahwa anak usia enam-tujuh tahun, sikap kerja
sama ini sudah berkembang dengan lebih baik dan berkembang seiring
bertambahnya usia dari anak tersebut. Jadi dengan penggunaan model Time Token
Arends yang termasuk dalam model cooperative diharapkan dapat meningkatkan
perkembangan psikologi anak.
Menurut Arends (dalam Sahrudin, 2012) Model Time Token Arends
digunakan untuk melatih dan mengembangkan ketampilan sosial agar siswa tidak
mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. Guru memberi sejumlah kupon
berbicara dengan waktu ±30 detik per kupon pada tiap siswa. Sebelum berbicara,
siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu pada guru. Setiap tampil berbicara satu
kupon diserhkan pada guru. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan
siswa lainnya. Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang
masih memegang kupon harus bicara sampai semua kuponnya habis
Adapun langkah-langkah pembelajaran Time Token Arends menurut
Arends (dalam Suprijono, 2010:133) yaitu :
1.

Kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi.

2.

Tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik. Tiap siswa
diberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan.
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3.

Bila telah selesai bicara kupon yang dipegang siswa doserahkan. Setiap
berbicara satu kupon

4.

siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Yang masih
pegang kupon harus bicara sampai kuponnya habis.

5.

Dan seterusnya.

Seperti halnya dengan model pembelajaran yang lain, Model Time Token Arends
juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan Model Time Token
Arends menurut Sahrudin (2012) antara lain :
a.

Mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasinya

b.

Siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali

b.

Siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran

c.

Meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi (aspek berbicara)

d.

Melatih siswa untuk mengungkapkan pendapatnya.

e.

Menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan, berbagi
memberikan masukan dan keterbukaan terhadap kritik

f.

Mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain.

g.

Guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi bersama
terhadap permasalahan yang ditemui.

h.

Tidak memerlukan banyak media pembelajaran.

Selain kelebihan-kelebihan dari Model Time Token Arends tersebut, Sahrudin
(2012) juga menyebutkan beberapa kekurangan dari Model Time Token Arends,
antara lain yaitu :
a.

Membutuhkan waktu yang banyak untuk persiapan pembelajaran
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b.

Alokasi waktu akan kurang apabila guru kurang terampil mengkondisikan
kelas.

c.

Kemungkinan siswa untuk melakukan kecurangan selama pembelajaran
sangat terbuka lebar.

d.

Siswa yang aktif tidak bisa mendominasi saat kegiatan pembelajaran.

e.

Tidak dapat digunakan pada kelas yang jumlah siswanya banyak.

Berdasarkan kekurangan model pembelajaran tersebut maka peneliti akan
memberikan solusi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan
selama pembelajaran, yaitu dengan cara :
1.

Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya guru mempersiapkan perencanaan
pembelajaran dengan matang. Mulai dari bahan ajar yang akan digunakan,
media pembelajaran, maupun pembagian kelompok dan pembagian kupon
berbicara sehingga tidak terlalu memakan banyak waktu saat pembelajaran
berlangsung.

2.

Guru sebaiknya menjelaskan penggunaan model Time Token Arends secara
mendetail agar dalam pelaksanaan pembelajaran seluruh siswa dapat
memahami dan melaksanakan pembelajaran menggunakan model tersebut
dengan optimal tanpa harus bertanya-tanya lagi.

3.

Agar siswa tidak melakukan kecurangan selama pembelajaran, guru
hendaknya harus cermat dan benar-benar teliti apakah siswa-siswanya sudah
berpartisipasi dengan menggunakan model Time Token Arends.
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Setelah mengetahui kelebihan dan solusi dari kekurangan model Time
Token Arends tersebut, peneliti yakin dapat meminimalisir kekurangan yang
mungkin terjadi selama proses pembelajaran.
2.1.7. Hakikat Media Pembelajaran
2.1.7.1. Pengertian Media Pembelajaran
Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari “Medium”
yang secara harfiah berarti “perantara” atau “pengantar” yaitu perantara atau
pengantar sumber pesan dengan penerima pesan.
Menurut Hamdani (2011:243) media pembelajaran adalah media yang
membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau
mengandung maksud-maksud pengajaran. Sedangkan Gerlach dan Ely (dalam
Arsyad, 2007:3) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar
adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat
siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Sementara
itu, Gagne dan Briggs (dalam Arsyad, 2007:4) secara implisit mengatakan bahwa
media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk
menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape
recorder, kaset, video camere, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik,
televisi, dan komputer.
Dari para ahli tentang media tersebut peneliti menyimpulkan bahwa
media pengajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan guru sebagai
perantara untuk menyampaikan bahan-bahan instruksional dalam proses belajar
mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut.
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2.1.7.2. Jenis Peranan Media Pembelajaran
Hamdani (2011:248) mengelompokkan media menjadi tiga, yaitu :
a.

Media Visual
Menurut Hamdani (2011:248) media visual adalah media yang hanya

dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Media visual terdiri atas
media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan.
Media yang dapat diproyeksikan berupa gambar diam atau gambar bergerak.
Sedangkan media yang tidak dapat diproyeksikan adalah gambar yang disajikan
secara fotografik, misalnya gambar tentang manusia, binatang, tempat, atau objek
lainnya yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan disampaikan pada siswa.
b.

Media Audio
Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan
kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar (Hamdani, 2011:248).
Penggunaan

media

audio

dalam

pembelajaran

pada

umumnya

untuk

menyampaikan materi pelajaran tentang mendengarkan. Program kaset suara dan
program radio adalah bentuk media audio.
c.

Media Audio Visual
Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual

atau bisa disebut media pandang-dengar (Hamdani, 2011:149).

Media audio

visual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan
optimal. Contoh media audio visual diantaranya adalah program video atau
televisi instruksional, dan slide suara.
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2.1.7.3 Media Audio Visual dalam Pembelajaran PKn
Menurut Hamdani (2011:249) media audio visual merupakan kombinasi
antara media audio dan visual. Rukiyah (2010) membagi media audio visual
menjadi beberapa, antara lain :
1. Film Gerak Bersuara
Film adalah alat yang ampuh untuk menyampaikan suatu maksud
kepada masyarakat dan juga anak yang lebih banyak menggunakan aspek
emosinya di banding aspek rasionalitasnya. Besarnya kegunaan media ini
dapat pula dirasakan dalam dunia pendidikan. Munadi menekankan bahwa
melalui media yang terlibat, dia menyimpulkan bahwa film adalah alat
komonikasi yang dapat membantu proses pembelajaran efektif. Karena apa
yang terpandang mata dan terdengar oleh telinga, lebih cepat dan lebih
mudah di ingat dari pada apa yang dapat dibaca saja atau hanya di dengar
saja.
2. Video
Video maupun media film memiliki banyak kemiripan dalam segi
karakteristiknya dan kelemahannya. Yakni mengatasi keterbatasan jarak dan
waktu dan sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang. Kelemahannya
adalah sama-sama menekankan pentingnya materi dari prses pengembangan
materi tersebut.
Dalam upaya pemanfaatan video dalam proses pembelajaran,
hendaknya kita memperhatikan beberapa hal berikut :
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a. Program video harus dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Salah
satu contohnya adalah apakah media video untuk tujuan kognitif dapat
diguakan untuk hal-hal yang menyangkut kemampuan mengenal kembali
dan memberikan rangsangan berupa gerak yang serasi.
b. Guru harus mengenal program video yang ada dan memahami
manfaatnya bagi pelajaran.
c. Sesudah program video di putar, harus diadakan diskusi agar siswa
memahami bagaimana mencari pemecahan masalah dan menjawab
pertanyaan.
d. Perlu diadakan tes agar mampu mengukur berapa banyak informasi yang
mereka tangkap dari program video tersebut.
3. Televisi
Televisi adalah media yang berupa sebagai gambar hidup dan juga
sebagai radio yang dapat dilihat dan di dengar secara bersama. Selain itu,
televisi juga dapat memberikan kejadian-kejadian yang sebenarnya pada
saat suatu peristiwa terjadi dengan disertai dengan komentar dari
penyiarnya.
4. Media Televisi Terbuka
Media televisi terbuka adalah media audio visual gerak yang
penyampaian pesannya melalui pancaran gelombang elektromagnitik dari
satu stasiun, kemudian pesan tadi diterima oleh pemirsa melalui pesawat
televisi.
5. Media Televisi Siaran Terbatas (TVST)
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TVST atau CCTV adalah media audiovisual gerak yang
penyampaian pesannya didistribusikan melalui kabel (bukan TV kabel).
Dengan perkata lain, kamera televisi mengambil suatu objek di studio,
misalnya guru yang sedang mengajar, kemudian hasil pengambilan tadi
didistribusikan melalui kabel-kabel ke pesawat televisi yang ada di ruanganruangan kelas.
Kelebihan televisi siaran terbatas ini dibandingkan dengan televisi
terbuka diantaranya adalah komunikasi dapat dilakukan secara dua arah
(hubungan antara studio dan kelas dilakukan melalui intercom), kebutuhan
pembelajaran

dapat

lebih

diperhatikan

dan

terkontrol.

Sedangkan

kelemahannya adalah jangkauannya ralatif terbatas.
6. Multimedia
Menurut Janiansyah (2009), multimedia adalah gabungan dari
beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi yang
menghasilkan

presentasi

yang

menakjubkan.

Pembelajaran

dengan

menggunakan multimedia untuk meningkatkan prestasi belajar pembelajar,
namun bukan berarti dalam prakteknya tidak ada hambatan. Hambatan
utama adalah disebabkan adanya kesalahan konsep yang terjasi ketika
kelompok ahli menerangkan kembali ke kelompok asal. Kesalahan terutama
terjadi pada materi pembelajaran yang bersifat abstrak.
7. Komputer
Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat
menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh

47

pembelajar. Lebih dati itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan
memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi
yang pesar saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan
menayangkan beragam bentuk media di dalamnya.. Sajian multimedia
berbasis komputer dapat diartikan sebagai teknologi yang mengiptomalkan
peran komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks,
grafik, dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan
yang dapat mengombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan
pesan,

komputer

pembelajaran

dapat

efektif

dirancang

untuk

dan

mempelajari

digunakan
dan

sebagai

media

mengajarkan

materi

pembelajaran yang relevan misalnya rancangan grafis dan animasi.”
Dalam penelitian ini, media audio visual yang akan digunakan peneliti
adalah media video dan yang berisi tentang materi organisasi di lingkungan
sekolah dan masyarakat. Dengan

penggunaan media video diharapkan siswa

dapat termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SD khusunya mata pelajaran PKn.
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2.1.8. Penerapan Model Time Token Arends dengan Media Audio Visual pada
Pembelajaran PKn
Penerapan model pembelajaran Time Token Arends menurut Arends
(dalam Suprijono, 2010:133) yang digabungkan dengan media audio visual pada
pembelajaran PKn adalah sebagai berikut :
1.

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran

2.

Guru menyampaikan materi dengan menggunakan media audio visual

3.

Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi.

4.

Tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik. Tiap siswa diberi
sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan.

5.

Bila telah selesai bicara kupon yang dipegang siswa doserahkan. Setiap
berbicara satu kupon

6.

siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Yang masih pegang
kupon harus bicara sampai kuponnya habis.

7.

Dan seterusnya.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model

Time Token Arends dengan media audio visual dapat meningkatkan minat dan
motivasi belajar siswa dengan penggunaan kupon berbicara sehingga siswa dapat
lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung.
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2.2. KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah
dilakukan terhadap model Time Token Arends berrbasis media audio visual dalam
meningkatkan pembelajaran. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:
Menurut Dewi, Ratna sari (2011) dengan judul “Penerapan Model
pembelajaran Time Token Arends untuk meningkakan keterampilm berbicara
siswa kelas V SDN Ketawanggede 2 Kota Malang” mennjiukkan bahwa hasil
pembelajaran dengan dua siklus diperoleh hasil dari ruta-rata hasil belajar pra
tindakan yaitu 66 dengan ketuntasan belajar kelas 46%, pada siklus I meningkat
menjadi 78 dengan ketuntasan belajar kelas sebesar 65%. Sedangkan di siklus II
mengalami peningkatan lagi menjadi 88 meskipun ada 1 siswa atau (4%) yang
belum mencapai ketuntasan belajar secara individu, narnun untuk ketuntasan
belajar kelas sudah mencapai 96%.
Dalam penelitian sejenis Rosyadianto, Muhammad (2011) dengan judul
“Penerapan Model Pembelajaan Kooperatif Time Token Arends mtuk
meningkatkan ahivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Jatimulyo 01
Malang” menunjukkan hasil untuk aktivitas siswa dapat terlihat dari skor rata-rata
aktivitas kegiatan siswa disiklus I sebesar 73,5 danpada siklus II skor rata-rata
yang diperoleh meningkat menjadi 81,1. Selain itu keaktifan siswa dapat dilihat
saat melakukan diskusi kelompok mengajukan pertanyaan ataupun menjawab
pertanyaan. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari
rata-rata hasil belajar pra tindakan yaitu 57,37 dengan ketuntasan belajar kelas
31,25%, dan setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif Time Token
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Arends pada siklus I rata-rata hasil belajar meningkat menjadi 72,12 dengan
ketuntasan belajar kelas sebesar 75%. Sedangkan di siklus II mengalami
peningkatan rata-rata hasil belajar menjadi 76,9 dengan ketuntasan belajar kelas
sebesar 87,5% meskipun ada 2 siswa ataru (12,5%) yang belum mencapai
ketuntasan belajar secara individu, narnun untuk ketuntasan belajar kelas sudah
mencapai 87,5%.
Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fiky Zuliana
pada tahun 2011 dengan judul “Penggunaan media audio visual pada model
pembelajaran student facilitator and explaining (SFAE) untuk meningkatkan hasil
belajar PKn siswa kelas V SDN Bareng 4 Kecamatan Klojen Kota Malang”,
menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa kelas V mengalami peningkatan nilai
rata-rata yang cukup baik yaitu pada siklus I sebesar 68,3 %, pada siklus II
meningkat menjadi 83,9%. Peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada
siklus I sebesar 52,9%, pada siklus II meningkat menjadi 86,48%. Keterlaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual pada model Student
Facilitator And Explaining (SFAE) pada siklus II meningkat sebesar 86,48%.
Penggunaan media audiovisual pada model pembelajaran Student Facilitator And
Explaining mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas V
SDN Bareng 4 kota Malang dilaksanakan dengan tahap-tahap yang terdiri atas: 1)
persiapan dan menyimak video tentang proklamasi, 2) presentasi guru, 3) kegiatan
kelompok, 4) presentasi kelas, 5) pengulasan materi, dan 6) evaluasi. Penggunaan
media audiovisual pada model pembelajaran Student Facilitator And Explaining
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
penggunaan model Time Token Arendsdengan media audio visual tergolong
efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa Sekolah Dasar.
Maka peneliti yakin bahwa penerapan model Time Token Arendsdengan media
audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian penelitian
di atas dapat dijadikan acuan pada penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan
peneliti.

2.3. KERANGKA BERPIKIR
Berdasarkan data awal hasil observasi bahwa penyebab masih kurangnya
kualitas pembelajaran PKn adalah rendahnya keterampilan guru dan aktivitas
siswa. guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran belum optimal.
Keterampilan penggunaan variasi yang dilaksanakan guru masih belum mengacu
pada berbagai model pembelajaran yang sudah ada. Pemanfaatan media
pembelajaran pun belum optimal. Hal ini berdampak pada aktivitas siswa selama
pembelajaran. Kurangnya interaksi dua arah antara guru dan siswa membuat
siswa cenderung pasif serta enggan mengikuti pelajaran dikarenakan siswa belum
termotivasi. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan hasil belajar siswa
rendah.
Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran PKn, peneliti berkolaborasi
dengan guru kelas V memberikan solusi berupa penggunaan model pembelajaran
Time Token Arends dengan media audio visual. Penggunaan model tersebut pada
pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kegiatan
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pembelajaran. Diantaranya yaitu peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran
memaknai pelajaran yang diberikan sehingga hasil belajarnya pun akan

1.

2.

3.

Kondisi awal :
Kualitas pembelajaran pada kondisi awal masih rendah. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor, yaitu :
1. Guru :
a. Belum memanfaatkan media secara optimal
b. Penggunaan metode yang belum optimal
2. Siswa
a. Motivasi belajar rendah
b. Minat siswa masih kurang
3. Hasi; belajar siswa masih rendah
3. Hasil belajar

Pelaksanaan tindakan :
Penggunaan model Time Token Arends dengan media audio visual.
Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model Time Token Arends
berbasis media audio visual adalah :
1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran
2. Guru menyampaikan materi dengan menggunakan media audio visual
3. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi.
4. Tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik. Tiap siswa diberi
sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan.
5. Bila telah selesai bicara kupon yang dipegang siswa doserahkan. Setiap
berbicara satu kupon
6. Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Yang masih pegang
kupon harus bicara sampai kuponnya habis.
7. Kegiatan tersebut berulang sampai kupon siswa habis.

Kondisi akhir :
Kualitas pembelajaran meningkat, hal ini ditandai dengan :
1. Keterampilan guru dalam menyampaikan pembelajaran meningkat
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat
3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn meningkat.

Bagan 2.1 Kerangka berpikir

53

2.4. HIPOTESIS
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir tersebut, maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Penggunaan model Time Token Arends dengan Media Audio Visual dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas V SDN 1 Kandri.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. SUBYEK PENELITIAN
Subyek penelitian :
a. Guru kelas V SDN Kandri 01 Kota Semarang.
b. Siswa kelas V SDN Kandri 01 Semarang dengan jumlah siswa yang diteliti
31 yang terdiri atas 14 siswa putra dan 17 siswa putri.

3.2. VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a.

Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model
Time Token Arends dengan media audio visual.

b.

Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model Time
Token Arends dengan media audio visual.

c.

Hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn dengan menggunakan model
Time Token Arends dengan media audio visual.

3.3. PROSEDUR / LANGKAH-LANGKAH PTK
Rancangan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian tindakan
kelas yang terdiri dari 3 siklus, setiap siklusnya 1 kali pertemuan dengan alokasi
waktu 2 x 35 menit untuk setiap pertemuannya. Masing-masing siklus secara garis
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besar terdapat empat tahapan yang dilalui, yaitu : perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi (Arikunto, 2006:16).
Penelitian tindakan kelas (Classroom based action research) menurut Arikunto
(2009:16) dengan prosedur penelitian sebagai berikut :

Perencanaan

Refleksi

Siklus I

Pelaksanaan

Pengamatan

Perencanaan

Refleksi

Siklus II

Pelaksanaan

Pengamatan

Bagan 3.1 Spiral Tindakan Kelas

3.3.1. Perencanaan
Dalam tahap menyusun rancangan ini, peneliti menentukan titik atau fokus
peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian
membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta
yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2009:18). Dalam tahap
perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut:
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1.

Menelaah materi pembelajaran mata pelajaran PKn yang akan dilakukan
penelitian, serta menelaah indikator bersama tim kolaborasi

2.

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang
telah ditetapkan.

3.

Menyiapkan media pembelajaran berupa media audio visual

4.

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan
keterampilan guru.

5.

Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk mengukur
kemampuan siswa.

6.

Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan.

3.3.2. Pelaksanaan Tindakan
Tahap kedua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan tindakan yang
merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan
tindakan dikelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap kedua ini
pelaksana guru harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan
dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat (Arikunto,
2006:18)
Dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan kelas ini direncanakan menjadi 3
siklus, dan setiap siklus diadakan 1 kali pertemuan. Alokasi waktu dari setiap
pertemuannya adalah 2x35 menit.
3.3.3. Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk
memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto,
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2009:127).

Peneliti

menggunakan

lembar

wawancara,

lembar

penilaian

keterampilan guru dan aktivitas siswa, catatan lapangan, dokumen serta lembar
soal dalam pengumpulan data-data di lapangan. Kegiatan observasi dilaksanakan
secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati aktivitas siswa,
keterampilan guru, dan hasil belajar siswa dalam dalam pembelajaran PKn
menggunakan model Time Token Arends berbasis media audio visual.
3.3.4. Refleksi
Menurut Arikunto (2009:133) refleksi adalah kegiatan mengulas secara
kritis (retlective) tentang perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas, dan
guru. Peneliti mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas siswa, keterampilan
guru serta menyesuaikan dengan ketercapaian indikator kinerja pada siklus
pertama. Selain itu, peneliti juga mengkaji kekurangan dan membuat daftar
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus perlama. Selanjutnya,
peneliti bersama tim kolaborasi membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus
berikutnya.

3.4. SIKLUS PENELITIAN
3.4.1. Siklus Pertama
1) Perencanaan
a.

Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, materi ajar, media, Lembar
Kerja Siswa, kisi-kisi soal evaluasi, dan lembar penilaian dengan
menggunakan model Time Token Arends.
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b.

Menyiapkan sumber dan media pembelajaran audio visual dengan
menampilkan video.

c.

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru
danaktivitas siswa.

d.

Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk mengukur
kemampuan siswa.

e.

Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan.

2) Pelaksanaan Tindakan
Guru melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Kegiatan awal
a. Guru melakukan pengondisian kelas sebelum memulai pembelajaran
b. Guru melaksanakan apersepsi, yaitu tanya jawab dengan siswa tentang
organisasi di sekolah
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan Inti
a. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, dengan anggota kelompok 6 orang.
(elaborasi)
b. Guru membagikan kupon dan LKS kepada setiap kelompok. (elaborasi)
c. Guru menjelaskan penggunaan model Time Token Arends. (eksplorasi)
d. Guru menampilkan vidio tentang organisasi (eksplorasi)
e. Siswa mendengarkan sedikit penjelasan guru mengenai materi materi
organisasi. (eksplorasi)
f. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi vidio (eksplorasi)
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g. Guru menanggapi pertanyaan yang diajukan siswa. (konfirmasi)
h. Siswa berdiskusi sesuai dengan model Time Token Arends dalam
kelompoknya untuk menyelesaikan LKS dan tugas yang diberikan guru.
(elaborasi)
i. Siswa menulis hasil diskusi di LKS dan di buku catatan masing-masing.
(elaborasi)
j. Setiap kelompok diwakili salah satu peserta didik untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya, dilakukan secara bergantian oleh masing-masing
kelompok. (elaborasi)
k. Siswa lain menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok yang maju.
(elaborasi)
l. Guru memberikan tanggapan mengenai presentasi kelompok, dan hasil
diskusi siswa (konfirmasi)
Kegiatan akhir
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran
b. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi
yang kurang dipahami
c. Guru memberikan evaluasi dan penilaian
d. Penyampaian materi untuk pertemuan berikutnya
3) Observasi
a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn
menggunakan model Time Token Arends dengan media audio visual
b. Melakukan

pengamatan

aktivitas

siswa

dalam

pembelajaran

menggunakan model Time Token Arends dengan media audio visual.

PKn
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c. Mencatat kejadian yang terjadi dalam pembelajaran ke dalam catatan
lapangan.
4) Refleksi
Dalam hal ini peneliti menganalisis proses pembelajaran pada siklus
pertama.

Melaksanakan

evaluasi

untuk

mengetahui

kekurangan

proses

danpelaksanaan pembelajaran dari siklus pertama. Kemudian membuat catatan
permasalahan pembelajaran yang terjadi pada siklus pertama untuk diterapkan
dalam perencanaan tindak lanjut dan pembenahan dampak dari siklus pertama
pada siklus kedua.

3.4.2. Siklus Kedua
l) Perencanaan
a. Menyusun perangkat pembelajaraan yaitu RPP, materi ajar, media
pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi,
dan lembar penilaian dengan menggunakan model Time Token Arends pada
materi organisasi. Dengan Kompetensi Dasar menyebutkan contoh
organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.
b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran audio visual pada materi
contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat berupa vidio.
c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian.
e. Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan.
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2) PelaksanaanTindakan
Guru melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Kegiatan awal
a. Guru melakukan pengondisian kelas
b. Guru melaksanakan apersepsi, yaitu tanya jawab tentang ciri-ciri
oraganisasi pada pertemuan sebelumnya.
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan ini
a. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, dengan anggota kelompok 6 orang.
(elaborasi)
b. Guru membagikan kupon dan LKS kepada setiap kelompok. (elaborasi)
c. Guru menjelaskan penggunaan model Time Token Arends. (eksplorasi)
d. Guru menampilkan vidio tentang organisasi (eksplorasi)
e. Siswa mendengarkan sedikit penjelasan guru mengenai materi materi
organisasi. (eksplorasi)
f. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi vidio (eksplorasi)
g. Guru menanggapi pertanyaan yang diajukan siswa. (konfirmasi)
h. Siswa berdiskusi sesuai dengan model Time Token Arends dalam
kelompoknya untuk menyelesaikan LKS dan tugas yang diberikan guru.
(elaborasi)
i. Siswa menulis hasil diskusi di LKS dan di buku catatan masing-masing.
(elaborasi)
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j. Setiap kelompok diwakili salah satu peserta didik untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya, dilakukan secara bergantian oleh masingmasing kelompok. (elaborasi)
k. Siswa lain menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok yang maju.
(elaborasi)
l. Guru memberikan tanggapan mengenai presentasi kelompok, dan hasil
diskusi siswa (konfirmasi)
m. Guru memberikan reward kepada peserta terbaik (konfirmasi).
Kegiatan akhir
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran
b. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi
yang kurang dipahami
c. Guru memberikan evaluasi dan penilaian
d. Penyampaian materi untuk pertemuan berikutnya
3) Observasi
a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn
menggunakan model Time Token Arends dengan media audio visual
b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn
menggunakan model Time Token Arends dengan media audio visual.
c. Mencatat kejadian yang terjadi dalam pembelajaran ke dalam catatan
lapangan.
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4) Refleksi
Dalam hal ini peneliti menganalisis proses pembelajaran pada siklus
kedua. Kemudian membuat catatan permasalahan serta mengevaluasi proses
dan hasil yang terjadi pada siklus pertama dan kedua. Kemudian membuat
perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga.
3.4.3. Siklus Ketiga
l) Perencanaan
a. Menyusun pembelajaraan yaitu RPP, materi ajar, media pembelajaran,
Lembar Kerja Siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, dan lembar
penilaian dengan menggunakan model Time Token Arends pada materi
organisasi dengan Kompetensi Dasar menampilkan peran serta dalam
memilih organisasi di sekolah
b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang berkaitan dengan materi
organisasi berupa vidio tentang cara-cara pemilihan pengurus organisasi.
c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterarnpilan guru dan
aktivitas siswa.
d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian.
e. Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan.
2) PelaksanaanTindakan
Guru melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Kegiatan awal
a. Guru melaksanakan apersepsi, yaitu tanya jawab tentang materi yang sudah
dipelajari pada pertemuan sebelumnya
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b. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran
Kegiatan inti
a. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, dengan anggota kelompok 6 orang.
(elaborasi)
b. Guru membagikan kupon dan LKS kepada setiap kelompok. (elaborasi)
c. Guru menjelaskan penggunaan model Time Token Arends. (eksplorasi)
d. Guru menampilkan vidio tentang organisasi (eksplorasi)
e. Siswa mendengarkan sedikit penjelasan guru mengenai materi materi
organisasi. (eksplorasi)
f. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi vidio (eksplorasi)
g. Guru menanggapi pertanyaan yang diajukan siswa. (konfirmasi)
h. Guru bersama siswa mendemonstrasikan salah satu cara pembentukan
anggota organisasi (elaborasi)
i. Guru menjelaskan kembali tata cara pembentukan pengurus organisasi
dengan benar. (konfirmasi)
j. Siswa berdiskusi sesuai dengan model Time Token Arends dalam
kelompoknya untuk menyelesaikan LKS dan tugas yang diberikan guru.
(elaborasi)
k. Siswa menulis hasil diskusi di LKS dan di buku catatan masing-masing.
(elaborasi)
l. Setiap kelompok diwakili salah satu peserta didik untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya, dilakukan secara bergantian oleh masing-masing
kelompok. (elaborasi)

65

m. Siswa lain menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok yang maju.
(elaborasi)
n. Guru memberikan tanggapan mengenai presentasi kelompok, dan hasil
diskusi siswa (konfirmasi)
o. Guru memberikan reward kepada peserta terbaik (konfirmasi).
Kegiatan akhir
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran
b. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi
yang kurang dipahami
c. Guru memberikan evaluasi dan penilaian
d. Penyampaian materi untuk pertemuan berikutnya.
3) Observasi
a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn
menggunakan model Time Token Arends dengan media audio visual
b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn
menggunakan model Time Token Arends dengan media audio visual.
c. Mencatat kejadian yang terjadi dalam pembelajaran ke dalam catatan
lapangan.
4) Refleksi
Dalam hal ini peneliti menganalisis proses pembelajaran pada siklus
ketiga. Kemudian mernbuat catatan permasalahan serta mengevaluasi proses
dan hasil yang terjadi pada siklus pertarna, kedua, dan ketiga. Kemudian
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membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus selanjutnya apabila kualitas
belajar belum meningkat.

3.5. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA
3.5.1 Sumber Data
Arikunto (2006:129) mengatakan bahwa sumber data merupakan subyek
darimana data dapat diperoleh. Dalam PTK ini sumber data adalah sebagai
berikut:
l) Guru
Sumber data dari guru yang diperoleh melalui lembar pengamatan
keterampilan guru dan wawancara yang dibuat oleh observer yang bertujuan
untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran dengan model
Time Token Arends.
2) Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara
sistematik berupa lembar pengamatan keaktifan siswa, hasil belajar siswa, dan
angket respon siswa selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga.
3) Data Dokumen
Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan,
catatan lapangan selama proses pembelajaran, hasil foto dan video.
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4) Catatan Lapangan
Sumber data ini berupa catatan-catatan kegiatan-kegiatan yang terjadi
selama proses pembelajaran berupa aktivitas siswa, dan tingkat pemahaman siswa
terhadap materi.
5) Angket
Sumber data angket berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan
untuk memperoleh informasi dari siswa mengenai keefektifan pembelajaran
dengan model pembelajaran Time Token Arends.
3.5.2. Jenis Data
3.5.2.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa dalam mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan pada materi organisasi. Nilai diambil pada akhir
pembelajaran di setiap siklus. Data ini berupa angka yang rentangannya mulai 0
sampai dengan 100.
3.5.2.2. Data Kualitatif
Diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa
wawancara serta catatan lapangan dengan menerapkan model Time Token Arends
dengan media audio visual.
3.5.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan teknik tes dan teknik non tes.
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3.5.3.1. Teknik Tes
Menurut Arikunto (2006:150) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan
atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
Tes adalah langkah-langkah sistematis untuk mengamati tingkah laku/sikap
seseorang/sesuatu dan mendeskripsikannya. Secara sederhana dapat diartikan
sebagai kumpulan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang
harus dipilih/ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para peserta
tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Menurut
Hamalik (dalam Poerwanti,2008:3-16) teknis tes dalam pengumpulan data di
Sekolah Dasar dibagi menjadi beberapa, yaitu: 1) Tes membaca; 2) Tes bakat
akdemik kelompok; 3) Batrai tes keterampilan dasar; 4) Tes kesiapan membaca;
5) Tes intelegensi individual; 6) Tes hasil belajar dalam mata pelajaran; dan 7)
Jenis pengukuran lainnya. Teknik tes dalam penelitian ini peneliti menggunakan
tes akademik kelompok berupa tes unjuk kerja, dan tes intelegensi individual dan
tes hasil belajar dalam mata pelajaran berupa tes tertulis yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn.
3.5.3.2. Teknik Non Tes
. Teknik non tes dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data
dengan menggunakan metode obervasi, wawancara, dokumentasi, catatan
lapangan, dan angket.
a.

Observasi
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Menurut (Bara, 2011) Observasi ialah metode atau cara-cara yang
menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah
laku dengan melihat atau mengamatiindividu atau kelompok secara langsung
Observasi dalam penelitian ini berguna untuk mengamati keterampilan guru
dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan pendekatan Time
Token Arends.
b.

Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya
jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak
yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.
Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses
tanya jawab berlangsung berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak
terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog
berlangsung (Fathoni, 2006:105). Teknik wawancara yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang
dipersiapkan atau suatu wawancara yang telah disusun dalam suatu
pertanyaan kepada responden. Wawancara ini ditujukan pada siswa untuk
mengungkapkan

pendapat

siswa

sehingga

dapat

menggambarkan

pernbelajaran PKn dengan menggunakan model Time Token Arends dengan
media audio visual yang dilakukan oleh guru.
c.

Dokumentasi
Menurut Djarwanto dokumentasi adalah pengumpulan data dengan
meminta data yang telah ada sebelumnya. Metode dokumentasi dalam
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penelitian ini berfungsi untuk mengumpulkan data, dan kemudian
mencermati segala sesuatu hal yang penting, dokumentasi dapat berupa data
tertulis maupun foto atau video.
d.

Metode catatan lapangan
Catatan lapangan berisi tentang permasalahan-permasalahan yang
terjadi pada saat pembelajaran PKn dengan model Time Token Arendsdengan
media audio visual. Catatan lapangan bertujuan untuk membantu peneliti
dalam mengolah hasil penelitian yang telah dilakukannya, sehingga peneliti
dapat menentukan refleksi dan tindakan berikutnya.

e.

Angket
Angket berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan
proses pembelajaran. Angket digunakan untk mengtahui sejauh mana minat
siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan.

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan adalah :
3.6.1. Kuantitatif
Data ini berupa hasil belajar yang mengukur tingkat kognitif siswa.
Analisis data pada hasil belajar siswa menggunakan statistik deskriptif Jika
penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui
rumus untuk menentukan skor pada siswa. Menurut Poerwanti (2008:6-15) skala
100 berangkat dari persentase yang mengaitkan skor prestasi sebagai proporsi
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penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0
sampai 100. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Menentukan skor berdasar proporsi (Poerwanti, 2008:6-15)
Skor =

x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%)

Dimana:
B = banyaknya butir soal yang dijawab benar (bentuk pilihan ganda)
atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk
uraian.
= skor teoritis
2. Menentukan ketuntasan klasikal
Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan
kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah
dikontrakan dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai
ketuntasan peserta tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil
perhitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang
dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria
sebagai berikut.
Tabel 3.1
Kualifikasi Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
Individu
Klasikal
>65
<65

Kualifikasi

>75 %
Tuntas
< 75 %
Tidak Tuntas
Sumber : KKM SDN Kandri 01
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Dengan demikian dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan
tidaktuntas.
Untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal,menggunakan rumus
sebagai berikut:
% ketuntasan belajar =

jumlah siswa yang tuntas
× 100%
jumlah seluruh siswa

(Aqib, 2010: 41)

3.6.2. Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan
keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model Time Token
Arends dengan media audio visual serta hasil catatan lapangan dan hasil
wawancara yang kemudian dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif
dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori dalam
beberapa paragraf menurut kriteria agar diperoleh kesimpulan. Poerwanti dkk
(2008: 6.9), menjelaskan dalam bentuk contoh instrumen untuk mengukur minat
peserta didik yang telah berhasil dibuat adalah 10 butir. Jika rentangan yang
dipakai adalah 1 – 5 maka skor terendah adalah 10 dan skor tertinggi adalah 50.
Dengan demikian mediannya adalah (10 + 50)/2 yaitu sebesar 30. Jika dibagi
menjadi 4 kategori maka skala 10 – 20 termasuk tidak berminat, 21 – 30 kurang
berminat, 31 – 40 berminat dan skala 41 – 50 sangat berminat.
Menurut Herrhyanto (2008:5.3-5.4) dalam mengolah data skor dapat
dilakukan langkah sebagai berikut:
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l) Menentukan skor terendah
2) Menentukan skor tertinggi
3) Mencari median
4) Membagi rentang nilai menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup dan
kurang
Kemudian setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data skor dengan
cara sebagai berikut :
R = skor terendah
T = skor tertinggi
n = banyaknya skor = ( T- R) + 1
Q2 = median
Letak Q2 = ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap
Q1 = kuartil pertama
Letak Q1 =

( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =

( n +1 ) untuk data ganjil.

Q3 = kuartil ketiga
Letak Q3 = (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = (n + 1) untuk data ganjil
Q4= kuartil keempat = T
Nilai yang didapat dari lembar observasi yang berupa keterampilan guru
dan aktivitas siswa kemudian dimasukkan dalam tabel kriteria penilaian dan
ketuntasan sebagai berikut.
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Tabel 3.2
Kriteria Penilaian dan Ketuntasan
Kriteria
Ketuntasan
Q3 ≤ skor ≤ T
Q2 ≤ skor < Q3
Q1 ≤ skor < Q2
R ≤ skor < Q1

Kategori

Kualifikasi

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

(Herrhyanto, 2008: 5.3)
Tabel 3.3
Kriteria Ketuntasan setiap indikator data Kualitatif
Skor
27,25 ≤ skor ≤ 32
20 ≤ skor <27,25
13,75 ≤ skor <20
8 ≤ skor <13,75

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Tabel 3.4
Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa dan Karakter Bangsa
Skor
34 ≤ skor ≤ 44
23 ≤ skor <33
12 ≤ skor <22
1 ≤ skor <11

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

(Likert dalam ( Purba, 2013))

3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN
Model Time Token Arends dengan media audio visual dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN Kandri 01 Kota Semarang
dengan indikator sebagai berikut :
a.

Meningkatnya keterampilan guru pada pembelajaran PKn dengan model Time
Token Arends dengan media audio visual dengan kriteria sekurang-kurangnya
baik dengan skor 20 ≤ skor <27,25
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b.

Meningkatnya aktivitas siswa pada pembehjaran PKn dengan model Time
TokenArends dengan media audio visual dengan kriteria sekurang-kurangnya
baik dengan skor 23 ≤ skor <33.

c.

≥75 % siswa kelas V SDN Kandri 01 Semarang mengalami ketuntasan
belajar klasikal dengan KKM sebesar ≥65 dalam pembelajaran PKn.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. KONDISI PRA SIKLUS (DATA AWAL PENELITIAN)
Data pra siklus merupakan data yang diambil dari hasil pengamatan
terhadap pembelajaran PKn, baik berupa catatan lapangan mengenai pembelajaran
PKn, data hasil belajar siswa, maupun data dokumen dari guru kelas V yang
berhubungan dengan pembelajaran PKn di kelas. Data tersebut kemudian
dianalisis bersama dengan guru kolaborator, dan dari data tersebut ditemukan
permasalahan mengenai pembelajaran PKn di kelas.
Berdasarkan temuan pada kegiatan pra siklus diperoleh permasalahan
pembelajaran PKn di kelas V SDN Kandri 01 belum optimal sehingga kualitas
pembelajaran rendah. Hal ini menyebabkan ada 18 siswa (56 %) dari 32 siswa
yang nilainya masih di bawah KKM yang sudah ditetapkan yaitu 65. Hanya
sebanyak 14 siswa yang nilainya sudah mencapai KKM.
Dari hasil identifikasi bersama guru kolabolator, penyebab permasalahan
di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain guru dalam melaksanakan
kegiatan pembelajaran belum optimal. Keterampilan penggunaan variasi yang
dilaksanakan guru masih belum mengacu pada berbagai model pembelajaran yang
sudah ada. Pemanfaatan media pembelajaran pun belum optimal. Selain itu
penggunaan media pembelajaran yang menarik sebagai pendukung pembelajaran
juga belum optimal ditandai dengan masih terbatasnya guru dalam menggunakan
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media pembelajaran yang hanya memanfaatkan media pandang seperti gambargambar sehingga belum mampu menarik perhatian siswa dalam mengikuti
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Data hasil belajar siswa dapat
dinyatakan dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.1
Data hasil belajar klasikal pra siklus
No.

Pencapaian

Hasil

1

Nilai terendah

17

2

Nilai tertinggi

83

3

Jumlah siswa tuntas

14

4

Jumlah siswa tidak tuntas

18

5

Persentase ketidaktuntasan

56%

6

Presentase ketuntasan

44%

7

Rata-rata

57,6

Tabel 4.1 merupakan hasil nilai pra siklus tersebut maka diketahui bahwa
nilai pencapaian ketuntasan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn masih
kurang optimal, dimana sebagian besar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan
minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah. Sebanyak 18 siswa (56 %) dari 32
siswa belum mencapai KKM. Sedangkan siswa yang mengalami ketuntasan
belajar hanya 14 siswa dari 32 siswa (46%). Rata-rata kelas yang diperoleh juga
masih rendah yaitu 57,6.
Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas maka
peneliti dan tim kolaborator melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan
menerapkan model belajar Time Token Arends dengan media audio visual di kelas
V SDN Kandri 01 Kota Semarang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

78

4.2. PEMAPARAN HASIL PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Kandri 01 Kota
Semarang dengan subjek penelitian sebanyak 31 siswa yang terdiri dari 17 siswa
perempuan dan 14 siswa laki-laki. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan
dengan menerapkan model belajar Time Token Arends dengan media audio visual.
Penelitian ini bekerjasama dengan guru kelas V SDN Kandri 01, yaitu Ibu Siti
Safindun, S.Pd.SD. sebagai guru kolaborator yang membantu selama pelaksanaan
tindakan berlangsung. Aspek yang diamati dalam penelitian ini antara lain,
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
PKn menggunakan model Time Token Arends dengan media audio visual. Peneliti
juga bekerjasama degan teman sejawat untuk mengambil data dokumen baik
berupa foto maupun video selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Melalui
hasil pengamatan dan analisi data tersebut maka diperoleh hasil pengamatan yang
menjadi hasil dari penelitian ini.
Penelitian ini dilaksankan dalam 3 siklus. Dimana setiap siklus terdiri dari
satu pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuannya 2x35 menit. Dan
diadakan evaluasi pada setiap pertemuannya untuk mengukur ketercapaian
indikator pembelajaran yang telah ditetapkan.
Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
4.2.1. Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2013.
Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dengan menerapkan model Time Token
Arends dengan media audio visual pada pembelajaran PKn dengan materi
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organisasi. Hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan pada
siklus 1 pertemuan pertama ini akan dipaparkan sebagai berikut :
4.2.1.1. Perencanaan
Dalam tahap pelaksanaan tindakan siklus I ini peneliti membuat
perencanaan sebagai berikut:
a. Materi organisasi, KD. 3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi. Yang
akan

dilakukan

tindakan

penelitian

dengan

menetapkan

indikator-

indikatornya. Indikator pembelajaran sebagai berikut :
a)

Menjelaskan pengertian organisasi.

b)

Mendefinisikan ciri-ciri organisasi

c)

Mengidentifikasi tugas-tugas pengurus organisasi

d)

Mendeskripsikan tujuan dan manfaat organisasi

b. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, materi ajar, media, Lembar
Kerja Peserta Didik, kisi-kisi soal evaluasi, dan lembar penilaian dengan
menggunakan model Time Token Arends.
c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran audio visual dengan
menampilkan video.
d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
e. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk mengukur
kemampuan siswa.
f. Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan.
g. Menyiapkan buku dan sumber belajar.
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4.2.1.2. Pelaksanaan
Sekolah

: SDN Kandri 01 Kota Semarang

Hari/tanggal

: Sabtu/ 11 Mei 2013

Mata Pelajaran

: PKn

Materi

: Organisasi

Kelas/Semester

: V(lima)/ II (dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

Kegiatan pada pelaksanaan siklus 1 meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan
inti, dan penutup. Adapun paparan mengenai kegiatan pembelajaran adalah
sebagai berikut:
1) Pra kegiatan
Guru memberikan salam kepada siswa dengan semangat. Kemudian guru
mengecek kehadiran siswa dengan memberikan pertanyaan “Anak-anak,
siapa yang hari ini tidak berangkat?”. Siswa menjawab “masuk semua pak”.
kemudian guru meminta siswa untuk mempersiapkan buku, alat tulis serta
peralatan lain yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Guru juga menyiapkan
media yang akan digunakan, yaitu berupa gambar video, dan layar LCD.
2) Kegiatan awal (Pendahuluan)
Kegiatan pendahuluan dilakukan kurang lebih 5 menit. Disini guru
melakukan apersepsi yaitu siswa diajak tanya jawab mengenai materi yang
akan dibahas “siapa yang pernah mengikuti kegiatan pramuka?”, siswa
menjawab ”saya pak”, kemudia guru mengajukan pertanyaan lagi, “kegiatan
apa saja yang kalian lakukan saat mengikuti pramuka?” beberapa siswa
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diantaranya menjawab “mencari jejak, bernyanyi, bermain berkelompok.”
dari sini guru mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan
dibahas mengenai organisasi dari contoh kegiatan yang dilakukan saat
pramuka tadi. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai.
3) Kegiatan Inti
Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 50 menit. Pertama-tama guru
membagi kelompok secara heterogen. Guru membagi menjadi 6 kelompok
dan setiap kelompoknya beranggotakan 5-6 siswa. Kemudian guru
membagikan kupon Time Token Arends dan lembar kerja peserta didik.
Setelah membagikan kupon berbicara, masing-masing siswa diberi 2 kupon.
Guru menjelaskan kegunaan kupon tersebut dan menjelaskan model Time
Token Arends kepada siswa. Setelah siswa paham dengan model Time Token
Arends guru menampilkan video tentang organisasi. Kemudian guru meminta
siswa untuk memperhatikan video yang ditampilkan, guru melakukan tanya
jawab tentang isi dari video diantaranya berisi tentang ciri-ciri organisasi,
pengurus organisasi dan tugas-tugasnya, serta tujuan dan manfaat
dibentuknya organisasi dengan melakukan sintak model Time Token Arends
yaitu meminta kupon berbicara setelah siswa bertanya atau menanggapi dan
menjawab pertanyaan. Kegiatan selanjutnya guru membagikan lembar kerja
kelompok untuk didiskusikan siswa dengan kelompok masing-masing. Guru
membimbing jalannya diskusi dengan membimbing siswa yang mengalami
kesulitan dalam mengerjakan lembar kerja dan memotivasinya untuk segera
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menyelesaikan lembar kerja. Setelah siswa selesai mengerjakan tugas
kelompoknya yaitu lembar kerja yang diberikan guru, masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan satu siswa
mewakili kelompoknya. Sesuai dengan model Time Token Arends guru
meminta kelompok lain untuk memperhatikan dan menanggapi kelompok
yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Setelah selesai guru
menanggapi hasil presentasi kelompok dan memberikan penguatan pada
siswa dengan penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal berupa pujian
dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural berupa pemberian
tepuk tangan untuk kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya serta memberikan reward bagi siswa yang sudah mewakili
kelompoknya presentasi. Kegiatan tersebut berulang sampai semua kelompok
selesai prsentasi.
4) Kegiatan Akhir (Penutup)
Kegiatan penutup berlangsung kurang lebih 15 menit. Guru bersama siswa
menarik kesimpulan dari materi pelajaran yang telah dipelajari bersama-sama,
yaitu mengenai pengertian organisasi, ciri-ciri organisasi, tujuan dan manfaat
organisasi, serta pengurus organisasi dan tugas-tugasnya. Setelah itu guru
membagikan soal evaluasi pada siswa dan mengawasi jalannya tes. Siswa
yang sudah selesai mengerjakan mengumpulkan hasil pekerjaanya. Kegiatan
terakhir guru menyampaikan tentang materi berikutnya dan mengucapkan
salam penutup kemudian mengakhiri pelajaran.
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4.2.1.3. Observasi
4.2.1.3.1. Paparan Hasil Observasi Keterampilan Guru
Data hasil observasi mengenai keterampilan guru diperoleh dari
pengamatan

yang

dilakukan

oleh

observer

(guru

kolaborator)

dengan

menggunakan instrumen lembar pengamatan keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran PKn dengan menerapkan model Time Token Arends dengan media
audio visual dan dari catatan lapangan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
Kemudian data hasil pengamatan tersebut dianalisis bersama kolaborator. Adapun
hasil pengamatan mengenai keterampilan guru selama pelaksanaan tindakan pada
siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.2
Hasil analisis Keterampilan Guru Siklus 1
No

Indikator

1. Keterampilan membuka pelajaran
2. Keterampilan menjelaskan
3. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar
4. Keterampilan mengelola kelas
5. Keterampilan memberikan penguatan
6. Keterampilan menggunakan model Time Token Arends
7. Keterampilan menggunakan media audio visual
8. Keterampilan menutup pelajaran
Jumlah Skor
Rata-rata skor
Kategori

Skor
3
2
3
3
2
3
3
3
22
2,75
Baik

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat data yang diperoleh pada pelaksanaan
tindakan siklus I, yaitu skor keterampilan guru yang diperoleh adalah 22. Ratarata skor yang diperoleh adalah 2,75 dan termasuk dalam kategori baik. Setiap
Indikator akan dirinci secara lebih jelas sebagai berikut :
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a)

Keterampilan membuka pelajaran
Skor yang diperoleh pada indikator keterampilan membuka pelajaran

adalah 3. Deskriptor yang sudah terlihat dilaksanakan guru yaitu, guru sudah
memberikan apersepsi kepada siswa, kegiatan ini nampak ketika guru melakukan
tanya jawab tentang materi yang akan dibahas. Kemudian guru juga sudah
menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan ini nampak ketika guru
menyampaikan materi yang akan dipelajari. Kemudian guru membangun
pengetahuan awal siswa dengan mengaitkan pengalaman siswa dengan materi
yang akan dipelajari, yaitu organisasi. Sedangkan deskriptor yang belum tampak
pada keterampilan membuka pelajaran yaitu guru belum memberikan motivasi di
awal pembelajaran pada semua siswa.
b) Keterampilan menjelaskan
Pada keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh guru yaitu 2. Adapun
deskriptor yang tampak pada keterampilan menjelaskan yaitu guru menggunakan
kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami siswa, keterampilan itu nampak saat
guru memberikan penjelasan kepada siswa. Deskriptor yang nampak berikutnya
adalah menekankan pada materi pokok, keterampilan guru itu nampak saat guru
menyampaikan materi dengan menggunakan media. Deskriptor yang belum
tampak pada keterampilan ini yaitu guru menggunakan bahasa Indonesia yang
baik dan benar, serta memberikan penjelasan materi sesuai dengan materi
pembelajaran.
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c)

Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar
Indikator keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar mendapatkan

skor 3. Deskriptor yang tampak pada keterampilan ini antara lain, Suara guru yang
jelas dan keras dalam menyampaikan materi dan posisi guru bervariasi, yaitu tidak
terpaku pada satu tempat dan berkeliling sambil memperhatikan kondisi dan
aktivitas siswa. Selain itu guru juga memberikan berbagai kegiatan dalam
pembelajaran, seperti kegiatan klasikal pada apersepsi, kegiatan kelompok dalam
diskusi, serta kegiatan individual. Dalam penyampaian materi guru sudah jelas
dan terdengar oleh seluruh siswa. Deskrriptor yang belum tampak adalah
pemberian motivasi terhadap siswa dengan memberikan reward kepada peserta
terbaik.
d) Keterampilan mengelola kelas
Guru pada indikator keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 3.
Deskriptor yang sudah tampak dalam keterampilan ini yaitu menciptakan suasana
belajar yang menyenangkan bagi siswa, keterampilan ini nampak saat guru
melaksanakan pembelajaran menggunakan model time token arends dengan
media audio visual. Keterampilan berikutnya yang nampak adalah melibatkan
siswa secara optimal baik secara emosional, fisik, dan intelektual, keterampilan itu
nampak ketikan guru melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif selama proses
pembelajaran berlangsung. Serta meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi
kelompok, keterampilan tersebut dilakukan setelah siswa mengerjakan lembar
kerja kelompok yang diberikan oleh guru. Deskriptor yang belum tampak yaitu
guru belum optimal dalam menciptakan kondisi kelas yang baik sehingga
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beberapa siswa masih ramai dan kurang memperhatikan selama pembelajaran
berlangsung.
e)

Keterampilan memberikan penguatan
Skor untuk guru pada indikator keterampilan ini yaitu 2. Deskriptor yang

tampak selama pembelajaran antara lain, pemberian penguatan oleh guru dalam
bentuk verbal jika ada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran,
keterampilan ini nampak saat guru memberikan pujian kepada siswa. Selain
penguatan verbal, guru juga memberikan penguatan dalam bentuk non verbal
yaitu berupa gerakan serta benda sebagai hadiah. Keterampilan ini nampak saat
guru memberikan penguatan dengan memberikan tepuk tangan. Deskriptor yang
belum tampak dalam keterampilan ini yaitu penguatan belum disampaikan dalam
bahasa yang singkat, padat, dan jelas, serta penguatan dengan kegiatan yang
menyenangkan juga belum tampak selama pembelajaran PKn berlangsung.
f)

Keterampilan menggunakan model Time Token Arends
Indikator keterampilan menggunakan model Time Token Arends yang

dilakukan guru selama pembelajaran mendapatkan skor 3. Deskriptor yang sudah
tampak dalam keterampilan ini antara lain, guru sudah menjelaskan penggunaan
model Time Token Arends kepada siswa dengan baik, sehingga semua siswa
memahami dan dapat melaksanakan kegiatan diskusi dengan optimal. Guru sudah
melakukan pembagian kelompok secara heterogen dikarenakan guru sudah
berdiskusi dengan kolaborator dalam menentukan pembagian kelompok untuk
melaksanakan diskusi. Pembagian kupon yang dilaksanakan guru sudah sesuai
dengan tingkat kesukaran LKPD dan cakupan materi. Kegiatan tersebut juga
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muncul pada catatan lapangan siklus I. Adapun yang deskriptor yang belum
tampak yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok, dikarenakan
partisipasi siswa sangat aktif dalam kegiatan diskusi, sehingga guru kesulitan
dalam mengkondisikan kelas dan membagi kesempatan untuk membimbing
diskusi kelompok.
g) Keterampilan menggunakan media audio visual
Guru mendapatkan skor 3 pada indikator keterampilan menggunakan
media audio visual. Deskriptor yang tampak pada keterampilan ini antara lain,
penggunaan media sudah disesuaikan dengan muatan materi, yaitu guru sudah
menyesuaikan isi media dengan materi dan indikator yang sudah direncanakan.
Media audio visual juga dipasang agar terlihat jelas oleh semua siswa, serta
kejelasan gambar dan suara pada media audio visual sudah mencakup seluruh
ruangan dan semua siswa. Sedangkan deskriptor yang tidak tampak ada
keterampilan ini yaitu penggunaan media yang belum optimal dan belum sesuai
dengan waktu yang tersedia.
h) Keterampilan menutup pelajaran
Pada indikator keterampilan menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3.
Deskriptor yang tampak selama kegiatan pembelajaran, yaitu guru melakukan
penilaian/evaluasi

terhadap

kegiatan

yang

sudah

dilaksanakan

dengan

memberikan soal evaluasi kepada siswa setelah penjelasan materi. Kemudian
menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya setelah siswa
selesai mengerjakan soal evaluasi. Keterampilan pemberian umpan balik
dilaksanakan guru dengan pemberian reward kepada peserta terbaik selama
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pembelajaran berlangsung. Kegiatan yang muncul pada keterampilan menutup
pelajaran juga muncul pada pengamatan catatan lapangan siklus I. Sedangkan
deskriptor yang belum tampak yaitu, pembuatan simpulan. Pembuatan simpulan
yang dilakukan guru masih belum lengkap dan belum mencangkup seluruh materi
yang sudah disampaikan saat pembelajaran.
4.2.1.3.2. Paparan Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati seluruh
kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Jumlah siswa yang diamati pada
siklus I ini sebanyak 31 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki 14 dan siswa
perempuan 17. Adapun pengamat aktivitas siswa pada siklus I adalah Yanuar
Meta. Data hasil pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.3
Hasil analisis Aktivitas Siswa Siklus 1
Perolehan skor
No

Indikator Aktivitas Siswa

3 4
12 10 94

Ratarata
Skor

1

Kesiapan belajar siswa

1
-

2

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran

7

11 7

6

74

2,39

3

Kemampuan menjawab pertanyaan guru

8

17 6

-

60

1,94

Kemampuan menyampaikan pendapat atau
ide
5 Kemampuan bertanya pada guru
6 Kemampuan menanggapi pernyataan
7 Kemampuan menyimpulkan materi
8 Kemampuan mengerjakan soal evaluasi
Jumlah Skor yang diperoleh
Rata-rata skor total
Rata-rata skor
Kategori
Jumlah siswa yang aktif
Jumlah siswa yang kurang aktif

-

19 9

3

75

2,42

13
3
7

22
10
16
11

3
5

71
57
74
73

2,29
1,84
2,39
2,35
578
18,65
2,33
Cukup
10
21

4

2
9

Jumla
h total
skor

9
8
9
8

3,03
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Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh
seluruh siswa di kelas V adalah 578 dengan rata-rata skor 2,33 termasuk dalam
kategori cukup. Dengan perolehan skor setiap indikator yang berbeda-beda akan
dijelaskan secara lebih rinci berikut ini.
1) Kesiapan Belajar Siswa
Kesiapan belajar siswa sudah baik dibandingkan indikator yang lain. Hal
ini terlihat pada saat memasuki kelas sebagian besar siswa datang tepat waktu dan
hanya 1 siswa yang masuk kelas tidak tepat waktu. Semua siswa membawa alat
tulis dan juga buku pegangan PKn yang digunakan untuk belajar. Sebagian besar
siswa sudah memperhatikan penjelasan guru. Hanya ada 2 siswa yang masih
membuat gaduh. Pada indikator ini, deskriptor yang sering nampak adalah siswa
menyiapkan alat yang digunakan untuk belajar.
2) Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran
Pada indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran keterlibatan siswa
tergolong cukup. Semua siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir,
sebagian besar siswa berantusias dalam pembelajaran apalagi setelah materi
disampaikan menggunakan media audio visual. Sebagian besar siswa terlibat aktif
mencari informasi yang akan dipelajari dengan membaca materi dalam buku
pegangan. Hanya terlihat 3 orang siswa yang duduk di belakang kurang terlibat
aktif dalam mencari informasi dan membaca materi yang diberikan. Keterlibatan
siswa juga terlihat total yaitu terlibat secara emosional, fisik, dan intelektual
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selama pembelajaran. Pada indikator ini, deskriptor yang sering nampak adalah
siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir.
3) Kemampuan Menjawab Pertanyaan Guru
Pada indikator kemampuan menjawab pertanyaan guru belum ada siswa
yang mencapai sor 4. Sebagian besar siswa hanya mampu menjawab pertanyaan
dengan jawaban yang tepat dan sesuai dengan materi. Kalimat yang digunakan
siswa untuk menjawab terkadang masih belum terlalu jelas, sehingga guru
membantu siswa untuk membentuk struktur kata yang tepat. Pada indikator ini,
deskriptor yang sering nampak adalah menjawab pertanyaan dengan kalimat jelas.
4) Kemampuan Menyampaikan Pendapat atau Ide
Pada indikator kemampuan menyampaikan pendapat, semua siswa mampu
menuliskan ide/jawaban dalam LKPD secara mandiri. Penulisan jawaban siswa
sesuai dengan langkah-langkah model Time Token Arends, yang berarti siswa
dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pembagian kupon, kegiatan ini
juga muncul pada catatan lapangan siklus I. Ada 6 siswa yang mampu menuliskan
jawaban dengan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. Sebagian besar siswa
dalam menuliskan pendapatnya masih mengacu pada kalimat buku. Ada 3 siswa
yang menyampaikan pendapatnya dengan suara yang keras dan jelas di depan
kelas. Pada indikator ini, deskriptor yang sering nampak adalah menyampaikan
pendapat dengan kalimat jelas.
5) Kemampuan Bertanya pada Guru
Kemampuan bertanya siswa pada guru tergolong cukup. Semua siswa
berani menanyakan hal yang kurang dipahami. Ada 4 siswa yang hendak bertanya
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mengacungkan tanganya terlebih dahulu. Sebagian besar siswa mampu bertanya
dengan kalimat yang jelas, mudah dipahami. Sebanyak 2 siswa berani
menanyakan kepada guru mengenai materi yang belum dipahaminya. Pada
indikator ini, deskriptor yang sering nampak adalah mengangkat tangan sebelum
bertanya.
6) Kemampuan Menanggapi Pernyataan
Setiap kelompok selalu memberikan tanggapan terhadap pekerjaan hasil
diskusi kelompok lain. Ada 4 siswa yang menanggapi disertai alasan yang logis,
dan beberapa siswa menjawab pertanyaan sederhana hanya sesuai buku ajar. Tapi
dari seluruh aktivitas siswa sudah banyak yang menggunakan tata cara yang benar
sebelum menanggapi pernyataan yaitu dengan mengacungkan tangan dan
menunggu dipersilahkan oleh guru. Pada indikator ini, deskriptor yang sering
nampak adalah menunggu dipersilahkan guru sebelum menanggapi pertanyaan.
7) Kemampuan Menyimpulkan Materi
Sebagian siswa mampu menyimpulkan materi yang telah dipelajari secara
lisan. Semua siswa mampu menuliskan rangkuman materi yang dibuat guru
bersama siswa, ada yang menuliskan secara menyeluruh ada juga yang hanya
menuliskan sebagian saja. Pada indikator ini, deskriptor yang sering nampak
adalah menuliskan kesimpulan materi.
8) Kemampuan Mengerjakan Soal Evaluasi
Seluruh siswa mampu mulai mengerjakan soal evaluasi yang diberikan
guru di akhir pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan guru, aktivitas siswa ini
juga muncul pada catatan lapangan siklus I. Sebagian besar siswa mampu
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mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, ada 5 siswa yang tidak bisa tenang pada
saat mengerjakan evaluasi. Siswa juga mampu mengerjakan soal evaluasi secara
mandiri walaupun ada sebagian kecil siswa yang belum mengerjakan soal secara
mandiri. Sebanyak 12 siswa mampu mengumpulkan soal evaluasi sebelum waktu
pengerjaan yang diberikan guru habis. Sebagian besar siwa mengumpulkan
lembar jawaban pada saat waktu pengerjaan habis. Pada indikator ini, deskriptor
yang sering nampak adalah mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan petunjuk.
4.2.1.3.2. Paparan Hasil Belajar Siswa Siklus I
1) Hasil belajar kognitif
Data mengenai hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil analisis nilai
evaluasi hasil belajar siswa yang dilaksanakan di akhir siklus I. Instrumen yang
digunakan berupa tes tertulis untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap
materi pembelajaran. Hasil analisis data mengenai hasil belajar siswa pada siklus I
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.4
Analisis Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I
No

Pencapaian

Data Siklus I

1.

Nilai terendah

45

2.

Nilai tertinggi

95

3.

Jumlah siswa tuntas

16

4.

Jumlah tidak tuntas

15

5.

Persentase ketidaktuntasan

48%

6.

Persentase ketuntasasan

52%

7.

Rata-rata

66
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Tabel 4.4 merupakan perbandingan nilai hasil belajar kognitif siswa pada
awal sebelum dilaksanakan siklus I (data awal penelitian) dengan data nilai hasil
belajar siswa pada siklus I. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata
hasil belajar siswa pada awal sebelum pelaksanaan siklus sebesar 57,6 dengan
nilai terendah 17 sedangkan nilai tertinggi 83, persentase ketuntasan sebesar 44%
dan 56% siswa belum memenuhi nilai ketuntasan minimal yang ditetapkan
sebesar 65. Setelah dilaksanakan siklus I nilai rata-rata menjadi 66 dengan nilai
terendah 45, nilai tertinggi 95. Persentase ketuntasan 52% dan 48% siswa belum
memperoleh nilai ketuntasan minimal.
Untuk memperjelas perbandingan persentase ketuntasan belajar siswa pada
awal sebelum pelaksanaan siklus I dengan persentase ketuntasan belajar siswa
pada siklus I dapat dilihat pada diagram berikut ini.
p
e 100
r
80
s
e 60
n
40
t
a 20
s
0
e

Tuntas
Tidak tuntas

Data awal

Siklus I

Diagram 4.1 Diagram Hasil Analisis Evaluasi siklus I

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ada peningkatan perolehan nilai
hasil belajar kognitif siswa dari data awal penelitian dibandingkan dengan nilai
hasil belajar kognitif siswa pada siklus I. Peningkatan yang diperoleh adalah
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sebesar 8%. Namun, ketuntasan belajar kognitif yang telah dicapai belum
memenuhi target yang diinginkan seperti tercantum pada indikator keberhasilan
yaitu sekurang-kurangnya 75% dari ketuntasan belajar klasikal. Oleh karena itu
akan dilaksanakan penelitian siklus 2.
2) Hasil belajar afektif
Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil
pengamatan guru terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran PKn
dengan menerapkan model Time Token Arends dengan media audio visual,
dimana pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian
aktivitas siswa dan ketercapaian karakter bangsa.
3) Hasil belajar psikomotorik
Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari hasil analisis aktivitas siswa pada
indikator mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kegiatan psikomotor yang sudah
tampak pada siklus I adalah sudah ada keberanian siswa untuk mempresentasikan
hasil pekerjaan di depan kelas, tetapi siswa masih terlihat ragu-ragu dalam
membacakannya.
4.2.1.3.2. Paparan Angket Respon Siswa
Angket respon siswa merupakan cara guru untuk mengetahui bagaimana
tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga dalam
pelaksanaan pembelajarannya guru dapat melakukan perbaikan berdasarkan
respon siswa.
Sebanyak 88,2% siswa menyatakan bahwa mereka senang mengikuti
pelajaran yang diberikan guru. Respon siswa tinggi dikarenakan mereka belum
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pernah mengikuti pembelajaran menggunakan model Time Token Arends dengan
media audio visual sehingga antusiasme mereka sangat besar.
Sebanyak 88,2% pula siswa di kelas V menyatakan bahwa pembelajaran
yang mereka lakukan tadi menarik. Mereka dapat berpendapat dan bertanya
dengan menggunakan kupon yang diberikan guru. Meskipun masih banyak siswa
yang berebut ingin menjawab pertanyaan tapi semangat mereka untuk menjawab
pertanyaan serta bertanya kepada guru. Semua siswa mempunyai kesempatan
yang sama untuk berpendapat tanpa harus ada mendominasi pembicaraan atau
diam sekali.
Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 70,6% siswa menjawab mereka mudah
memahami materi jika menggunakan modek Time Token Arends, meskipun
respon mereka belum terlalu tinggi tapi guru akan terus mengadakan perbaikan
untuk siklus selanjutnya agar penggunaan model ini dapat memaksimalkan
pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Penggunaan media audio
visual juga dinilai cukup menarik bagi siswa, hal ini terbukti bahwa 76,5% siswa
mengatakan “ya”. Meskipun penggunaan media belum terlalu mekasimal, dan
masih ada kekurangan serta saran dari para siswa, tapi media audio visual
tergolong sangat efektif untuk menarik perhatian siswa selama pembelajaran.
Pada pertanyaan kelima, sebanyak 79,4% siswa menyatakan mereka
bersedia jika dalam pembelajaran berikutnya menggunakan model Time Token
Arends dengan media audio visual. Hal ini membuktikan bahwa respon siswa
sangat baik terhadap model serta media yang peneliti gunakan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn. Namun selain itu, masih ada banyak
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perbaikan yang harus dilakukan pada siklus selanjutnya agar pembelajaran dapat
berjalan lebih optimal.
Adapun diagram respon siswa pada siklus I dapat digambarkan sebagai
berikut :

90%
p
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80%
70%
60%
50%

ya

40%

tidak

30%
20%
10%
0%
1

2
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5

Diagram 4.2 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus I

Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa respon siswa termasuk positif
terhadap pelaksanaan pembelajaran PKn menggunakan model Time Token Arends
dengan media audio visual.
4.2.1.3.3. Paparan Hasil Catatan Lapangan
Catatan lapangan berisi tentang segala kegiatan yang terjadi selama
proses pembelajaran atau suatu gambaran rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
selama proses pembelajaran baik oleh guru ataupun siswa. Pada siklus I catatan
lapangan yang ditulis oleh teman sejawat menjelaskan mengenai kegiatan awal,
pendahuluan, inti, dan kegiatan akhir pembelajaran. Pada kegiatan awal guru
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sudah melakukan dengan baik. Hanya pada pemberian apersepsi guru masih
kurang menarik. Guru sudah menggunakan media audio visual dengan baik.
4.2.1.4. Refleksi
Refleksi pada siklus I difokuskan pada berbagai masalah yang muncul
pada pelaksanaan tindakan. Adapun permasalahan yang ada dalam pembelajaran
PKn melalui model Time Token Arends dengan media audio visual adalah sebagai
berikut:
a.

Hasil observasi keterampilan guru dalam mengajar diperoleh skor 22 dengan
rata- rata 2,75 yang tergolong dalam kategori baik.

b.

Aktivitas siswa mendapatkan rata- rata skor 2,33 dengan kategori cukup yang
berarti belum mencapai indikator keberhasilan.

c.

Guru belum optimal dalam mengkondisikan siswa untuk melaksanakan
diskusi dalam kelompok.

d.

Guru belum mampu mengelola kelas dengan baik karena banyaknya siswa
yang berpartisapi aktif selama pembelajaran. Banyak siswa yang ingin
mengungkapkan pendapatmya sehingga banyak siswa yang ramai berbicara.

e.

Dalam menjelaskan suara guru masih kurang jelas dan terlalu cepat
intonasinya.

f.

Hasil belajar yang diperoleh masih belum sesuai dengan indikator
keberhasilan yang ingin dicapai. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa
adalah 52% dengan nilai rata-rata 66.

g.

Adanya 3 siswa yang asyik bermain sendiri di dalam kelas selama
pembelajaran dan enggan mendengarkan penjelasan guru.
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h.

Adanya 4 siswa yang asyik bermain sendiri dan bermalas-malasan kerja
dalam kelompok.

i.

Siswa masih belum terbiasa menanggapi jawaban dari kelompok yang maju
pada saat presentasi kelompok sehingga belum terjadi interaksi yang baik saat
kegiatan presentasi kelompok.

j.

Sebagian siswa tidak mendengarkan/ memperhatikan siswa yang sedang
mempresentasikan hasil diskusi kelompok siswa lain.
Dari berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tindakan

siklus I maka perlu diadakan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus
berikutnya yaitu pada siklus II.
1) Revisi
4.2.1.5. Revisi
Berdasarkan permasalahan yang muncul pada pelaksanaan siklus I yang
telah diuraikan di atas, maka hal yang perlu diperbaiki atau direvisi untuk
pelaksanaan tindakan berikutnya adalah :
a.

Guru meminta kepada seluruh siswa untuk aktif dalam berdiskusi, karena
penyelesaian lembar kerja yang diberikan guru adalah tanggung jawab
seluruh anggota kelompok.

b.

Guru menegur siswa yang membuat gaduh dengan berbagai cara baik secara
halus ataupun dengan sedikit penguatan negatif agar kondisi pembelajaran
kondusif.

c.

Guru lebih memberikan motivasi pada siswa yang cenderung pasif untuk
percaya diri dalam mengikuti kegiatan diskusi.
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d.

Guru mengajak siswa untuk menanggapi setiap jawaban yang disampaikan
oleh siswa dan memancing siswa dengan pemberian reward.

e.

Pada saat presentasi kelompok guru mengajak seluruh kelompok untuk
mendengarkan sambil mencocokkan dengan hasil diskusi kelompok siswa
masing-masing.

f.

Dalam menjelaskan materi guru lebih memperjelas intonasinya.

4.2.2. Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2013.
Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dengan menerapkan model Time Token
Arends dengan media audio visual pada pembelajaran PKn dengan materi contohcontoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Hasil penelitian yang
diperoleh selama pelaksanaan tindakan pada siklus II ini akan dipaparkan sebagai
berikut :
4.2.2.1. Perencanaan
Dalam tahap pelaksanaan tindakan siklus II ini peneliti membuat perencanaan
sebagai berikut:
a. Menelaah materi organisasi, KD. 3.2 Menyebutkan contoh organisasi di
lingkungan sekolah dan masyarakat. Indikator pembelajaran yang ditetapkan
adalah sebagai berikut :
a) Mengidentifikasi contoh organisasi di lingkungan sekolah
b) Menyebutkan contoh organisasi di masyarakat
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b. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, materi ajar, media, Lembar
Kerja Peserta Didik, kisi-kisi soal evaluasi, dan lembar penilaian dengan
menggunakan model Time Token Arends.
c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran audio visual dengan
menampilkan video.
d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
e. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk mengukur
kemampuan siswa.
f. Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan.
g. Menyiapkan buku dan sumber belajar.
4.2.2.2. Pelaksanaan
Sekolah

: SDN Kandri 01

Hari/tanggal

: Selasa/ 14 Mei 2013

Mata Pelajaran

: PKn

Materi

: Organisasi

Kelas/Semester

: V (lima)/ II (dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

Kegiatan pada pelaksanaan siklus II meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan
inti, dan penutup. Adapun paparan mengenai kegiatan pembelajaran adalah
sebagai berikut:
1) Pra kegiatan
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Guru memberikan salam kepada siswa dengan semangat. Kemudian guru
mengecek kehadiran siswa dengan memberikan pertanyaan “Anak-anak,
siapa yang hari ini tidak berangkat?”. Siswa menjawab “masuk semua pak”.
kemudian guru meminta siswa untuk mempersiapkan buku, alat tulis serta
peralatan lain yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Guru juga menyiapkan
media yang akan digunakan, yaitu video dan LCD proyektor untuk
menampilkan video.
2) Kegiatan awal (Pendahuluan)
Kegiatan pendahuluan dilakukan kurang lebih 5 menit. Pada pertemuan ini
guru menanyakan siswa tentang materi yang sudah dipelajari pada pertemuan
sebelumnya “Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari
pengertian organisasi, siapa yang masih ingat ciri-ciri organisasi?” Siswa
menjawab “ingat pak“ salah satunya adalah mempunyai tujuan dan
sekelompok orang. Disini guru mengaitkan pengetahuan siswa tersebut
dengan menginformasikan tentang materi yang akan dipelajari pada
pertemuan ini. Kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran.
3) Kegiatan Inti
Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 50 menit. Pertama-tama guru
membagi kelompok secara heterogen. Guru membagi menjadi 6 kelompok
dan setiap kelompoknya beranggotakan 5-6 siswa. Kemudian guru
membagikan kupon Time Token Arends dan lembar kerja peserta didik.
Setelah membagikan kupon berbicara, masing-masing siswa diberi 2 kupon.
Kemudian guru memastikan siswa telah paham dengan penggunaan model
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Time Token Arends dengan menyakannya kepada siswa, dan mengulang
kembali penjelasan penggunaan model pembelajaran tersebut. Setelah siswa
siap guru menampilkan video organisasi tentang contoh-contoh organisasi di
sekolah dan di masyarakat. Pada kegiatan ini guru melakukan tanya jawab
kepada siswa dengan menggunakan model Time Token Arends tentang isi dari
video yang ditampilkan. Diantaranya tentang contoh organisasi dan
membahas tentang manfaat dari organisasi tersebut. Guru juga mengaitkan
pengalaman dan pengetahuan awal mereka untuk mempermudah siswa dalam
memahami materi, seperti dengan melakukan tanya jawab tetang kegiatan
organisasi yang pernah mereka ikuti. Setelah selesai menampilkan video guru
kemudian membagian lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara
kelompok. Pada saat kegiatan diskusi kelompok guru membimbing,
mengawasi, dan memotivasi kelompok dalam mengerjakan tugas yang sudah
diberikan. Setelah siswa selesai mengerjakan tugas kelompoknya yaitu
lembar

kerja

yang

diberikan

guru,

masing-masing

kelompok

mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan satu siswa mewakili
kelompoknya. Sesuai dengan model Time Token Arends guru meminta
kelompok lain untuk memperhatikan dan menanggapi kelompok yang
mempresentasikan hasil diskusi mereka. Seteah selesai guru menanggapi
hasil presentasi kelompok dan memberikan penguatan pada siswa dengan
penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal berupa pujian dan
membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural berupa pemberian
tepuk tangan untuk kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi
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kelompoknya serta memberikan reward bagi siswa yang sudah mewakili
kelompoknya presentasi. Kegiatan tersebut berulang sampai semua kelompok
selesai prsentasi.
4) Kegiatan Akhir (Penutup)
Kegiatan penutup berlangsung kurang lebih 15 menit. Guru bersama siswa
menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari bersama-sama, yaitu
mengenai contoh-contoh organisasi di sekolah dan di masyarakat. Setelah itu
guru membagikan soal evaluasi pada siswa dan mengawasi jalannya tes
dengan lebih ketat agar siswa serius dalam mengerjakan. Evaluasi dikerjakan
dengan waktu maksimal 15 menit. Siswa yang sudah selesai mengerjakan
mengumpulkan hasil pekerjaanya kepada guru. Kegiatan selanjutnya guru
memberikan tindak lanjut dengan menginformasikan tentang materi yang
akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
4.2.2.3. Observasi
4.2.2.3.1. Paparan Hasil Observasi Keterampilan Guru
Data hasil observasi mengenai keterampilan guru diperoleh dari
pengamatan yang dilakukan oleh observer (kolaborator) dengan menggunakan
instrumen lembar pengamatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran
PKn dengan menerapkan model Time Token Arends dengan media audio visual
dan dari catatan lapangan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian
data hasil pengamatan tersebut dianalisis bersama kolaborator. Adapun hasil
pengamatan mengenai keterampilan guru selama pelaksanaan tindakan pada
siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.5
Hasil Analisis Keterampilan Guru Siklus II
No

Indikator

1. Keterampilan membuka pelajaran
2. Keterampilan menjelaskan
3. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar
4. Keterampilan mengelola kelas
5. Keterampilan memberikan penguatan
6. Keterampilan menggunakan model Time Token Arends
7. Keterampilan menggunakan media audio visual
8. Keterampilan menutup pelajaran
Jumlah Skor
Rata-rata skor
Kategori

Skor

4
3
4
3
3
3
3
3
26
3,25
Baik

Berdasarkan table 4.5 dapat dilihat data yang diperoleh pada pelaksanaan
tindakan siklus II, yaitu skor keterampilan guru yang diperoleh adalah 26. Ratarata skor yang diperoleh tersebut adalah 3,25 dan termasuk dalam kategori baik.
Setiap Indikator akan dirinci secara lebih jelas sebagai berikut :
a)

Keterampilan membuka pelajaran
Skor yang diperoleh pada indikator keterampilan membuka pelajaran

adalah 4. Semua deskriptor sudah dilaksanakan guru yaitu, guru sudah
memberikan apersepsi kepada siswa dengan melakukan tanya jawab tentang
materi yang sudah dipelajari. Kemudian guru juga memberikan motivasi kepada
siswa untuk mengikuti pelajaran. Guru membangun pengetahuan awal siswa
mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai contoh-contoh organisasi
dengan melakukan tanya jawab tentang organisasi di lingkungan sekitar siswa.
Guru juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memberikan
motivasi kepada siswa. Kegiatan yang dilakukan guru pada keterampilan
membuka pelajaran juga muncul pada catatan lapangan siklus II.
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b) Keterampilan menjelaskan
Pada keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh guru yaitu 3.
Deskriptor yang sudah tampak dilakukan oleh guru, yaitu guru menggunakan
kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami siswa dilakukan saat guru memberikan
penjelasan dan menjawab pertanyaan dari siswa dan menekankan pada pokok
materi, dan memberikan penjelasan materi dimulai dengan contoh yang ada di
lingkungan sekitar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum
tampak selama pembelajaran.
c)

Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar
Indikator keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar yang dilakukan

oleh guru mendapatkan skor 4. Seluruh deskriptor sudah tampak pada
keterampilan ini antara lain, posisi guru bervariasi, yaitu tidak terpaku pada satu
tempat dan berkeliling sambil memperhatikan kondisi dan aktivitas siswa. Selain
itu guru juga memberikan berbagai kegiatan dalam pembelajaran, seperti kegiatan
klasikal pada apersepsi, kegiatan kelompok dalam diskusi, serta kegiatan
individual. Penerapan prinsip penghargaan juga dilakukan guru, hal itu ditujukan
agar siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran. Suara guru yang pada siklus I
masih belum terlalu jelas,dan terlalu cepat, pada siklus II ini sudah mengalami
perbaikan. Intonasi yang digunakan sudah jelas dan dapat dipahami oleh siswa.
d) Keterampilan mengelola kelas
Guru pada indikator keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 3.
Deskriptor yang sudah tampak dalam keterampilan ini yaitu kondisi belajar yang
menyenangkan, melibatkan siswa secara optimal baik secara emosional, fisik, dan
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intelektual, serta memilih salah satu siswa untuk maju ke depan untuk
membacakan jawaban dari soal yang telah diberikan. Deskriptor yang belum
tampak yaitu guru belum optimal dalam menciptakan kondisi kelas yang baik,
sehingga masih banyak anak yang terlihat ramai dan sibuk sendiri dalam
pembelajaran.
e)

Keterampilan memberikan penguatan
Skor untuk guru pada indikator keterampilan ini yaitu 3. Deskriptor sudah

tampak selama pembelajaran antara lain, pemberian penguatan oleh guru dalam
bentuk verbal jika ada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain
penguatan verbal, guru juga memberikan penguatan dalam bentuk nonverbal yaitu
berupa gerakan serta benda sebagai hadiah. Penguatan juga sudah disampaikan
dalam bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Hanya penguatan dengan kegiatan
yang menyenangkan yang belum tampak selama pembelajaran.
f)

Keterampilan menggunakan model Time Token Arends
Indikator keterampilan menggunakan model Time Token Arends yang

dilakukan guru selama pembelajaran mendapatkan skor 3. Deskriptor yang
tampak dilakukan oleh guru adalah keterampilan membagi kelompok secara
heterogen, kemudian dalam keterampilan menyampaikan penggunaan model Time
Token Arends, dan keterampilan pembagian kupon berbicara sesuai dengan
tingkat kesukaran LKPD dan cakupan materi. Deskriptor yang nampak pada
keterampilan ini juga muncul pada catatan lapangan Siklus II. Deskriptor yang
belum tampak adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok menggunakan
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model

Time

Token

Arends

dikarenakan

guru

masih

kesulitan

dalam

mengondisikan siswa yang sangat pro aktif selama proses pembelajaran.
g) Keterampilan menggunakan media audio visual
Guru mendapatkan skor 3 pada indikator keterampilan menggunakan
media audio visual. Deskriptor yang tampak pada keterampilan ini antara lain,
media audio visual juga dipasang agar terlihat jelas oleh semua siswa, serta
kejelasan gambar dan suara pada media audio visual sudah mencakup seluruh
ruangan dan semua siswa. Penggunaan media sudah optimal dan sesuai dengan
waktu yang tersedia. Namun penggunaan media sesuai dengan muatan materi
masih kurang karena banyaknya cakupan materi yaitu, contoh-contoh organisasi
yang masih banyak belum terdapat di media yang ditampilkan.
h) Keterampilan menutup pelajaran
Pada indikator keterampilan menutup pelajaran guru mendapatkan skor 3.
Deskriptor yang tampak selama kegiatan pembelajaran, yaitu guru melakukan
penilaian/evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, menyampaikan
rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, dan pembuatan simpulan yang
sudah lebih baik dari siklus I. . Deskriptor yang namapak pada keterampilan
menutup pelajaran ini juga nampak pada catatan lapangan siklus II. Namun
deskriptor yang belum nampak adalah pemberian umpan balik dilaksanakan guru
dengan pemberian reward kepada peserta terbaik selama pembelajaran
berlangsung.
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4.2.2.3.2. Paparan Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati seluruh
kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Jumlah siswa yang diamati pada
siklus III ini sebanyak 31 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki 14 dan siswa
perempuan17. Adapun pengamat aktivitas siswa pada siklus II adalah Yanuar
Meta Ratnasari. Hasil observasi mengenai aktivitas siswa pada siklus II dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.6
Hasil Analisis Aktivitas Siswa Siklus II
Perolehan skor
No

Indikator Aktivitas Siswa

Jumlah
total
skor

Ratarata Skor

1

2

3

4

-

4

15

12

101

3,25

10 17

4

87

2,81

8

14

9

94

3,03

1

Kesiapan belajar siswa

2

Keterlibatan
pembelajaran

siswa

dalam -

3

Kemampuan
guru

menjawab

pertanyaan -

4

Kemampuan menyampaikan pendapat 3
atau ide
Kemampuan bertanya pada guru
-

10 13

5

82

2,65

11 13

7

89

2,87

Kemampuan menanggapi pernyataan
4
Kemampuan menyimpulkan materi
Kemampuan
mengerjakan
soal evaluasi
Jumlah Skor yang diperoleh
Rata-rata skor total
Rata-rata skor
Kategori
Siswa yang sudah aktif
Siswa yang kurang aktif

8 16
10 17
- 19

3
4
12

80
87
105

2,58
2,81
3,39

5
6
7
8

725
23,4
2,92
Baik
28
3

Tabel 4.6 merupakan hasil aktivitas siswa pada siklus II. Dari tabel 4.6
dapat diketahui bahwa jumlah skor yang diperoleh yaitu 725 , dengan rata-rata
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skor 2,92. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada siklus 2 mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan siklus 1, dan pada siklus ini aktivitas siswa
sudah mencapai kategori baik. Adapun hasil aktivitas siswa siklus I dan siklus II
jika disajikan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut.

p
e
r
s
e
n
t
a
s
e

80%
70%
60%
50%
40%

siklus I

30%

siklus II

20%
10%
0%
aktivitas
siswa

Diagram 4.3 Diagram Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dengan Siklus II

Berdasarkan diagram tersebut tampak bahwa aktivitas siswa mengalami
kenaikan dibandingkan siklus sebelumnya. Pada diagram 4.4, dapat dilihat bahwa
jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa di kelas V adalah 725 dengan rata-rata
skor 2,92 termasuk dalam kategori baik. Dengan perolehan skor setiap indikator
yang berbeda-beda akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini.
1) Kesiapan Belajar Siswa
Kesiapan belajar siswa pada siklus 2 sudah lebih baik jika dibandingkan
pada siklus I. Hal ini terlihat dengan tidak adanya siswa yang terlambat memasuki
kelas. Semua siswa membawa alat tulis dan juga buku pegangan PKn yang
digunakan untuk belajar. Sebagian besar siswa sudah memperhatikan penjelasan
guru dan hanya 2 siswa yang masih membuat gaduh selama jam pelajaran. Pada
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indikator ini, deskriptor yang sering nampak adalah siswa menyiapkan alat yang
digunakan untuk belajar.
2) Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran
Pada indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran keterlibatan siswa
tergolong lebih baik daripada sebelumnya. Semua siswa mengikuti pembelajaran
dari awal sampai akhir dengan baik. Dikarenakan pada video ini tampilannya
lebih berwarna dibandingkan video pada siklus I sehingga siswa terlihat lebih
antusias mengikuti pelajaran. Sebagian besar siswa terlibat aktif mencari
informasi yang akan dipelajari dengan membaca materi dalam buku pegangan.
Keterlibatan siswa juga terlihat total yaitu terlibat secara emosional, fisik, dan
intelektual selama pembelajaran. Siswa sudah dapat membangun makna
pembelajaran yang didapatnya, namun belum maksimal. Pada indikator ini,
deskriptor yang sering nampak adalah siswa mengikuti pembelajaran dari awal
hingga akhir.
3) Kemampuan Menjawab Pertanyaan Guru
Pada indikator kemampuan menjawab pertanyaan guru pada siklus 2 ini
sudah ada beberapa siswa yang mencapai skor 4. Uraian jawaban yang diberikan
siswa sudah terstruktur dengan baik. Siswa mampu menjawab dengan kalimat
yang jelas. Jawaban yang diberikan sudah beragam sesuai dengan pemahamannya.
Pada indikator ini, deskriptor yang sering nampak adalah menjawab pertanyaan
dengan kalimat jelas.
4) Kemampuan Menyampaikan Pendapat atau Ide
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Pada indikator kemampuan menyampaikan pendapat, hampir sama dengan
siklus I semua siswa sudah mampu menuliskan ide/jawaban dalam LKPD secara
mandiri. Penulisan jawaban siswa sesuai dengan langkah-langkah model Time
Token Arends, yang berarti siswa dalam menyampaikan pendapatnya sesuai
dengan pembagian kupon. Aktivitas siswa tersebut juga muncul pada catatan
lapangan siklus II. Ada 5 siswa yang menyampaikan pendapatnya dengan suara
yang keras dan jelas di depan kelas. Pada indikator ini, deskriptor yang sering
nampak adalah menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas.
5) Kemampuan Bertanya pada Guru
Kemampuan bertanya siswa pada guru tergolong lebih baik daripada siklus
I. Semua siswa berani menanyakan hal yang kurang dipahami dengan
mengacungkan tangan terlebih dahulu. Pertanyaan yang diberikan sudah mulai
beragam. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah memahami materi dan mampu
mengembangkan pemahamannya kepada hal yang lebih luas. Oleh karena itu guru
memberikan hadiah peserta terbaik untuk pertanyaan yang paling bagus pada
siklus II ini. Pada indikator ini, deskriptor yang sering nampak adalah mengangkat
tangan sebelum bertanya.
6) Kemampuan Menanggapi Pernyataan
Pada siklus II, setiap kelompok selalu memberikan tanggapan terhadap
pekerjaan hasil diskusi kelompok lain. Ada 3 siswa yang menanggapi disertai
alasan yang logis, namun beberapa siswa juga masih menjawab pertanyaan
sederhana hanya sesuai buku ajar. Tapi dari seluruh aktivitas siswa sudah banyak
yang menggunakan tata cara yang benar sebelum menanggapi pernyataan yaitu
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dengan mengacungkan tangan dan menggunakan bahasa yang sopan. Pada
indikator ini, deskriptor yang sering nampak menunggu dipersilahkan guru
sebelum menanggapi pernyataan.
7) Kemampuan Menyimpulkan Materi
Sebagian besar siswa mampu menyimpulkan materi yang telah dipelajari
secara lisan dengan pancingan dari guru berupa pertanyaan-pertanyaan. Aktivitas
siswa dalam menyimpulkan materi juga terdapat pada catatan lapangan siklus II.
Semua siswa mampu menuliskan rangkuman materi yang dibuat guru bersama
siswa, ada yang menuliskan secara menyeluruh ada juga yang hanya menuliskan
sebagian saja. Siswa juga sudah mulai terlatih untuk dapat menyimpulkan hasil
diskusi serta ada 2 siswa yang dapat menyimpulkan pendapat dari temannya. Pada
indikator ini, deskriptor yang sering nampak adalah menuliskan kesimpulan
materi.
8) Kemampuan Mengerjakan Soal Evaluasi
Seluruh siswa mulai mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru di
akhir pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan guru yaitu 15 menit. Sebagian
besar siswa mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, hanya 3 siswa yang
tidak bisa tenang pada saat mengerjakan evaluasi. Siswa juga mampu
mengerjakan soal evaluasi secara mandiri walaupun ada sebagian kecil siswa yang
belum mengerjakan soal secara mandiri dan bertanya pada guru. Namun dari
seluruh rangkaian kegiatan tersebut, seluruh siswa mengumpulkan lembar
jawabnya tepat waktu. Pada indikator ini, deskriptor yang sering nampak adalah
mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan petunjuk.
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4.2.2.3.3. Paparan Hasil Belajar Siswa Siklus II
1) Hasil belajar kognitif
Data mengenai hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil analisis
nilai evaluasi hasil belajar siswa yang dilaksanakan di akhir siklus 2. Instrumen
yang digunakan berupa tes tertulis untuk mengukur tingkat pemahaman siswa
terhadap materi pembelajaran. Hasil analisis data mengenai hasil belajar siswa
pada siklus 2 dapat dilihat pada tabel di berikut ini.
Tabel 4.7
Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus II
No

Pencapaian

Data Siklus II

1.

Nilai terendah

45

2.

Nilai tertinggi

90

3.

Jumlah siswa tuntas

22

4.

Jumlah tidak tuntas

9

5.

Persentase ketidaktuntasan

29%

6.

Persentase ketuntasasan

71%

7.

Rata-rata

72

Tabel 4.7 merupakan analisis hasil belajar siswa pada siklus II. Dari tabel
di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa siklus II nilai ratarata 72 dengan nilai terendah 45, nilai tertinggi 90. Persentase ketuntasan 71% dan
29% belum memperoleh nilai ketuntasan minimal.
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2) Hasil belajar afektif
Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil
pengamatan guru terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran PKn
dengan menerapkan model Time Token Arends dengan media audio visual.
Dimana pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian
aktivitas siswa dan ketercapaian karakter bangsa.
3) Hasil belajar psikomotorik
Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari hasil analisis aktivitas siswa pada
indikator mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dengan mengacu pada indikator
ini maka peneliti dapat melihat hasil belajar psikomotorik siswa. Dengan melihat
perolehan skor yang meningkat dari pertemuan sebelumnya baik dari kualitas
maupun kuantitasnya.
4.2.2.3.4. Paparan angket respon siswa
Angket respon siswa merupakan cara guru untuk mengetahui bagaimana
tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga dalam
pelaksanaan pembelajarannya guru dapat melakukan perbaikan berdasarkan
respon siswa.
Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa tentang respon siswa
terhadap pembelajaran PKn melalui model Time Token Arends dengan media
audio visual diperoleh data sebagai berikut:
Sebanyak 93,9% siswa menyatakan bahwa mereka senang mengikuti
pelajaran yang diberikan guru. Respon siswa lebih tinggi dibandingkan siklus
sebelumnya karena guru lebih menguasai kelas dan pengkondisian kelas lebih
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baik dibandingkan siklus sebelumnya sehingga segala kegiatan yang dilakukan
lebih menyenangkan dan kondusif.
Pada pertanyaan kedua, sebanyak 90,9% siswa menyatakan bahwa
pembelajaran yang mereka lakukan tadi menarik. Dikarenakan kelas lebih
kondusif mereka dapat berpendapat dan bertanya dengan menggunakan kupon
yang diberikan guru dengan lebih optimal. Meskipun masih ada beberapa siswa
yang berebut ingin menjawab pertanyaan.
Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 72,7% siswa menjawab mereka mudah
memahami materi jika menggunakan modek Time Token Arends, respon siswa
lebih tinggi dibandingkan siklus sebelumnya, artinya pembelajaran yang
dilakukan guru mengalami perbaikan sehingga siswa lebih memahami pelajaran
yang diberikan guru. Penggunaan media audio visual juga dinilai menarik bagi
siswa, hal ini terbukti bahwa 78,7% siswa mengatakan “ya”. Pada pertanyaan
kelima, sebanyak 90,9% siswa menyatakan mereka bersedia jika dalam
pembelajaran berikutnya menggunakan model Time Token Arends dengan media
audio visual. Hal ini membuktikan bahwa respon siswa sangat baik terhadap
model serta media yang peneliti gunakan untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn. Namun selain itu, masih ada banyak perbaikan yang harus
dilakukan pada siklus selanjutnya agar pembelajaran dapat berjalan lebih optimal.
Adapun diagram respon siswa pada siklus 2 dapat digambarkan sebagai
berikut :
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Diagram 4.4 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus II

Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa respon siswa termasuk positif
terhadap pelaksanaan pembelajaran PKn menggunakan model Time Token Arends
dengan media audio visual.
4.2.2.3.5. Paparan Hasil Catatan Lapangan
Catatan lapangan berisi tentang segala kegiatan yang terjadi selama proses
pembelajaran atau suatu gambaran rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama
proses pembelajaran baik oleh guru ataupun siswa. Pada siklus II semua kegiatan
pembelajaran sudah baik, dimana guru dalam penggunaan model Time Token
Arends dengan media audio visual sudah lebih terarah dan terkonsep daripada
pembelajaran pada siklus sebelumnya, sehingga siswa juga lebih mudah untuk
memahami materi yang diajarkan.
4.2.2.4. Refleksi
Dari analisis hasil penelitian siklus II, diperoleh data berupa hasil observasi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn
dengan model Time Token Arends dan media audio visual. Data tersebut

117

kemudian dianalisis kembali bersama guru kolaborator (observer) sebagai bahan
pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya.
Adapun hasil refleksi pelaksanaan tindakan sikus II adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa siswa yang kurang termotivasi mengikuti pembelajaran yang
ditunjukan dari data aktivitas siswa terebut selama pembelajaran masih
rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya .
2. Beberapa siswa masih belum berani menjawab pertanyaan saat guru
bertanya.
3. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran meningkat dibandingkan
dengan silkus I, dimana skor yang diperoleh adalah 26, dan masuk dalam
kriteria baik.
4. Aktiviras siswa dalam pembelajaran PKn dengan sistem belajar mandiri dan
bermakna meningkat karena guru sudah mulai melaksanakan pembelajaran
dengan sistematis dan siswa paham mengenai langkah yang harus
dilaksanakan.
5. Hasil belajar pada siklus II yang diperoleh dari hasil evaluasi, yaitu
diperoleh persentase ketuntasan 71% dan 29% belum memperoleh nilai
ketuntasan minimal, sedangkan rata-rata 72 dengan nilai terendah 45, nilai
tertinggi 90. Hasil tersebut belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal
yang direncanakan yaitu 75% siswa tuntas belajar dengan memenuhi
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 65.
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Dari hasil refleksi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran PKn
dengan menerapkan model Time Token Arends dengan media audio visual sudah
cukup berhasil, tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk pertemuan selanjutnya.
4.2.2.5. Revisi
Dari analisis hasil yang telah dicapai pada proses pembelajaran siklus II,
secara keseluruhan proses pembelajaran dengan menerapkan model Time Token
Arends dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
PKn sudah cukup baik. Adapun hal-hal yang harus diperbaiki dan diadakan revisi
untuk pelaksanaan pertemuan berikutnya antara lain sebagai berikut:
1. Guru harus lebih memperhatikan siswa yang sering membuat gaduh untuk
mengantisipasi agar tidak membuat gaduh di tengah-tengah pembelajaran
dengan pemberian tugas tambahan atau dengan menunjuk siswa tersebut saat
mengajukan pertanyaan.
2. Guru meminta semua kelompok untuk memperhatikan kelompok lain yang
presentasi, karena kelompok yang tidak maju akan ditunjuk secara acak oleh
guru untuk menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok yang maju.
4.2.3. Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus III
Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013.
Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dengan menerapkan model Time Token
Arends dengan media audio visual pada pembelajaran PKn dengan pemilihan
pengurus organisasi. Hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan
pada siklus III ini akan dipaparkan sebagai berikut :
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4.2.3.1. Perencanaan
Dalam tahap pelaksanaan tindakan siklus III ini peneliti membuat
perencanaan sebagai berikut:
a.

Menelaah materi organisasi, KD. 3.3 Menampilkan peran serta dalam
memilih organisasi di sekolah. Indikator pembelajaran yang ditetapkan adalah
sebagai berikut :
a) Menyebutkan cara pemilihan pengurus organisasi di kelas
b) Mendemonstrasikan cara pemilihan pengurus organisasi kelas
c) Menyebutkan manfaat adanya organisasi di kelas

b.

Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, materi ajar, media, Lembar
Kerja Peserta Didik, kisi-kisi soal evaluasi, dan lembar penilaian dengan
menggunakan model Time Token Arends.

c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran audio visual dengan
menampilkan video.
d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
e. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk mengukur
kemampuan siswa.
f. Menyiapkan lembar wawancara dan catatan lapangan.
g. Menyiapkan buku dan sumber belajar.
4.2.3.2. Pelaksanaan
Sekolah

: SDN Kandri 01

Hari/tanggal

: Sabtu/ 18 Mei 2013
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Mata Pelajaran

: PKn

Materi

: Organisasi

Kelas/Semester

: V (lima)/ II (dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)

Kegiatan pada pelaksanaan siklus III meliputi pra kegiatan, kegiatan awal,
kegiatan inti, dan penutup. Adapun paparan mengenai kegiatan pembelajaran
adalah sebagai berikut:
1) Pra kegiatan
Guru memberikan salam kepada siswa dengan semangat. Kemudian guru
mengecek kehadiran siswa dengan memberikan pertanyaan “Anak-anak,
siapa yang hari ini tidak berangkat?”. Siswa menjawab “Alan pak, dia sedang
sakit”. Kemudian guru meminta siswa untuk mempersiapkan buku, alat tulis
serta peralatan lain yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Guru juga
menyiapkan media yang akan digunakan, yaitu video dan LCD proyektor
untuk menampilkan video.
2) Kegiatan awal (Pendahuluan)
Kegiatan pendahuluan dilakukan kurang lebih 5 menit. Pada pertemuan ini
guru menanyakan siswa tentang materi yang sudah dipelajari pada pertemuan
sebelumnya “Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari macammacam organisasi, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam organisasi?”
Siswa menjawab “saya pak“ beberapa siswa menjawab pramuka, UKS, RT,
RW, dan koperasi siswa. Disini guru mengaitkan pengetahuan siswa tersebut
dengan menginformasikan tentang materi yang akan dipelajari pada
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pertemuan ini yaitu, cara pemilihan pengurus organisasi. Kemudian guru
menginformasikan tujuan pembelajaran.
3) Kegiatan Inti
Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 50 menit. Pertama-tama guru
membagi kelompok secara heterogen. Guru membagi menjadi 6 kelompok
dan setiap kelompoknya beranggotakan 5-6 siswa. Kemudian guru
membagikan kupon Time Token Arends dan lembar kerja peserta didik.
Setelah membagikan kupon berbicara, masing-masing siswa diberi 2 kupon.
Kemudian guru memastikan siswa telah paham dengan penggunaan model
Time Token Arends dengan menanyakannya kepada siswa, dan mengulang
kembali penjelasan penggunaan model pembelajaran tersebut. Setelah siswa
siap guru menampilkan video organisasi tentang macam-macam cara
pemilihan pengurus organisasi. Pada kegiatan ini guru melakukan tanya
jawab kepada siswa dengan menggunakan model Time Token Arends tentang
isi dari video yang ditampilkan. Diantaranya tentang macam-macam cara
pemilihan pengurus organisasi dan membahas tentang cara-cara pemilihan
tersebut, diantaranya dengan melakukan pemungutan suara, aklamasi dan
penunjukan langsung. Guru juga mengaitkan pengalaman dan pengetahuan
awal mereka untuk mempermudah siswa dalam memahami materi, seperti
dengan melakukan tanya jawab tetang pemungutan suara seperti saat pemilu
atau pilkada yang pernah siswa lihat. Setelah selesai menampilkan video guru
kemudian membagian lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara
kelompok. Lembar kerja yang diberikan guru adalah rincian langkah-langkah
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pemilihan pengurus organisasi. Sebelum mengerjakan lembar kerja, guru dan
siswa mendemonstrasikan salah satu pemilihan pengurus organisasi.
Demonstrasi cara pemilihan yang dipilih adalah cara pemungutan suara untuk
memilih ketua kelas, dan aklamasi atau pernyataan setuju untuk memilih
pengurus kelas yang lainnya. Setelah kegiatan demonstrasi selesai guru
meminta siswa untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah diberikan. Pada
saat kegiatan diskusi kelompok guru membimbing, mengawasi, dan
memotivasi kelompok dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan.
Setelah siswa selesai mengerjakan tugas kelompoknya yaitu lembar kerja
yang diberikan guru, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil
diskusi mereka dengan satu siswa mewakili kelompoknya. Sesuai dengan
model

Time

Token

Arends

guru

meminta

kelompok

lain

untuk

memperhatikan dan menanggapi kelompok yang mempresentasikan hasil
diskusi mereka. Seteah selesai guru menanggapi hasil presentasi kelompok
dan memberikan penguatan pada siswa dengan penguatan verbal dan
gestural. Penguatan verbal berupa pujian dan membenarkan jawaban
kelompok. Penguatan gestural berupa pemberian tepuk tangan untuk
kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya serta
memberikan reward bagi siswa yang sudah mewakili kelompoknya
presentasi. Kegiatan tersebut berulang sampai semua kelompok selesai
prsentasi.
4) Kegiatan Akhir (Penutup)
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Kegiatan penutup berlangsung kurang lebih 15 menit. Guru bersama siswa
menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari bersama-sama, yaitu
cara-cara pemilihan pengurus organisasi khususnya organisasi di kelas.
Setelah itu guru membagikan soal evaluasi pada siswa dan mengawasi
jalannya tes dengan lebih ketat agar siswa serius dalam mengerjakan.
Evaluasi dikerjakan dengan waktu maksimal 15 menit. Siswa yang sudah
selesai mengerjakan mengumpulkan hasil pekerjaanya kepada guru. Kegiatan
akhir guru mengucapkan salam dan penutup untuk kegiatan pembelejaran.
4.2.3.3. Observasi
4.2.3.3.1. Paparan Hasil Observasi Keterampilan Guru
Data hasil observasi mengenai keterampilan guru diperoleh dari
pengamatan yang dilakukan oleh observer (kolaborator) dengan menggunakan
instrumen lembar pengamatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran
PKn dengan menerapkan model Time Token Arends dengan media audio visual
dan dari catatan lapangan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian
data hasil pengamatan tersebut dianalisis bersama kolaborator. Adapun hasil
pengamatan mengenai keterampilan guru selama pelaksanaan tindakan pada
siklus III dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.8
Hasil Analisis Keterampilan Guru Siklus III
No

Indikator

1. Keterampilan membuka pelajaran
2. Keterampilan menjelaskan
3. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar
4. Keterampilan mengelola kelas
5. Keterampilan memberikan penguatan
6. Keterampilan menggunakan model Time Token Arends
7. Keterampilan menggunakan media audio visual
8. Keterampilan menutup pelajaran
Jumlah Skor
Rata-rata skor
Kategori

Skor

4
3
4
3
3
4
4
4
29
3,6
Sangat
baik

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat data yang diperoleh pada pelaksanaan
tindakan siklus III, yaitu skor keterampilan guru yang diperoleh adalah 29. Ratarata skor yang diperoleh tersebut adalah 3,6 dan termasuk dalam kategori sangat
baik. Setiap Indikator akan dirinci secara lebih jelas sebagai berikut.
a)

Keterampilan membuka pelajaran
Skor yang diperoleh pada indikator keterampilan membuka pelajaran

adalah 4. Semua deskriptor sudah dilaksanakan guru yaitu, guru sudah
memberikan apersepsi kepada siswa dengan menanyakan kembali tentang materi
yang sudah dipelajari kepada siswa kegiatan ini juga muncul pada catatan
lapangan siklus III kemudian guru juga memberikan motivasi kepada siswa untuk
mengikuti pelajaran. Kemudian guru membangun pengetahuan awal siswa
mengenai materi yang akan dipelajari dengan mencontohkan kegiatan yang ada
dis lingkungan sekitar siswa dan yang sudah dilakukan oleh siswa, yaitu mengenai
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cara-cara pemilihan pengurus organisasi. Guru juga sudah menyampaikan tujuan
pembelajaran pada saat menyampaikan motivasi kepada siswa.
b) Keterampilan menjelaskan
Pada keterampilan menjelaskan, skor yang diperoleh guru yaitu 3.
Deskriptor yang sudah tampak dilakukan oleh guru, yaitu guru menggunakan
kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami siswa saat menjelaskan materi dan
melakukan tanya jawab kepada siswa, dan menekankan pada materi pokok materi
dalam menjelaskan yang sudah disesuaikan dengan cakupan materi pada media
pembelajar, dan memberikan penjelasan materi dimulai dengan contoh yang ada
di lingkungan sekitar. Kegiatan ini juga muncul pada catatan lapangan siklus III.
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum tampak selama
pembelajaran.
c)

Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar
Indikator keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar yang dilakukan

oleh guru mendapatkan skor 4. Seluruh deskriptor sudah tampak pada
keterampilan ini antara lain, posisi guru bervariasi, yaitu tidak terpaku pada satu
tempat dan berkeliling sambil memperhatikan kondisi dan aktivitas siswa. Selain
itu guru juga memberikan berbagai kegiatan dalam pembelajaran, seperti kegiatan
klasikal pada apersepsi, kegiatan kelompok dalam diskusi, serta kegiatan
individual. Penerapan prinsip penghargaan juga dilakukan guru, hal itu ditujukan
agar siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran. Sama seperti siklus II dalam
menyampaikan materi dan menjelaskan suara guru sudah jelas. Intonasi yang
digunakan sudah jelas dan dapat dipahami oleh siswa.
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d) Keterampilan mengelola kelas
Guru pada indikator keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 3.
Deskriptor yang sudah tampak dalam keterampilan ini yaitu kondisi belajar yang
menyenangkan, melibatkan siswa secara optimal baik secara emosional, fisik, dan
intelektual dengan menggunakan model time token arends dengan media audio
visual serta memilih salah satu siswa untuk maju ke depan untuk membacakan
jawaban dari soal yang telah diberikan pada LKPD yang diberikan dan saat
mendemonstrasikan salah satu cara pemilihan organisasi. Sama dengan siklus 1
dan siklus 2 deskriptor yang belum tampak yaitu guru belum optimal dalam
menciptakan kondisi kelas yang baik, sehingga masih banyak anak yang terlihat
ramai dan sibuk sendiri dalam pembelajaran.
e)

Keterampilan memberikan penguatan
Skor untuk guru pada indikator keterampilan ini yaitu 3. Deskriptor sudah

tampak selama pembelajaran antara lain, pemberian penguatan oleh guru dalam
bentuk verbal jika ada siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran dengan
memberikan pujian kepada siswa. Selain penguatan verbal, guru juga memberikan
penguatan dalam bentuk nonverbal yaitu berupa gerakan seperti tepuk tangan
serta benda sebagai hadiah. Pemberian penguatan berupa hadiah juga nampak
pada catatan lapangan. Penguatan juga sudah disampaikan dalam bahasa yang
singkat, padat, dan jelas. Hanya penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan
yang belum tampak selama pembelajaran.
f)

Keterampilan menggunakan model Time Token Arends
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Indikator keterampilan menggunakan model Time Token Arends yang
dilakukan guru selama pembelajaran mendapatkan skor 4. Deskriptor yang
tampak dilakukan oleh guru adalah keterampilan membagi kelompok secara
heterogen setelah guru berdiskusi dengan kolabolator, kegiatan membagi
kelompok juga muncul pada catatan lapangan siklus III. Kemudian dalam
keterampilan menyampaikan penggunaan model Time Token Arends guru juga
sudah nampak, hal ini terbukti dengan siswa yang dapat melakukan pembelajaran
dengan model time token arends dengan media audio visual. Keterampilan
pembagian kupon berbicara sesuai dengan tingkat kesukaran LKPD dan cakupan
materi. Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok dengan
menggunakan model Time Token Arends sudah tampak dan dilakukan saat siswa
melakukan diskusi kelompok guru berkeliling untuk membimbing jalannya
diskusi siswa.
g) Keterampilan menggunakan media audio visual
Guru mendapatkan skor 4 pada indikator keterampilan menggunakan
media audio visual. Deskriptor yang tampak pada keterampilan ini antara lain,
media audio visual juga dipasang agar terlihat jelas oleh semua siswa, serta
kejelasan gambar dan suara pada media audio visual sudah mencakup seluruh
ruangan dan semua siswa. Penggunaan media sudah optimal dan sesuai dengan
waktu yang tersedia. Penggunaan media sesuai dengan cakupan materi, yaitu caracara pemilihan pengurus organisasi.
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h) Keterampilan menutup pelajaran
Pada indikator keterampilan menutup pelajaran guru mendapatkan skor 4.
Deskriptor yang tampak selama kegiatan pembelajaran, yaitu guru melakukan
penilaian/evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Menyampaikan
rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, dan pembuatan simpulan yang
sudah lebih baik dari siklus sebelumnya. Guru sudah memberikan umpan balik
kepada peserta terbaik.
Peningkatan keterampilan guru dalam mengajar PKN melalui model Time
Token Arends dengan media audio visual cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa
pembelajaran yang dilakukan telah mencapai indikator keberhasilan.
Peningkatan keterampilan guru dalam setiap siklus dapat dilihat pada
diagram berikut ini:
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Diagram 4.5 Diagram Perbandingan Keterampilan Guru Setiap Siklus

Berdasarkan diagram perbandingan keterampilan guru setiap siklus
menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru dari siklus I sampai dengan
siklus III.

Peningkatan keterampilan guru dari siklus I ke siklus II terjadi
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kenaikan sebesar 12,5% dan terjadi peningkatan keterampilan guru dari siklus II
ke siklus III dengan persentase kenaikan sebesar 9,4%.
Permasalahan yang muncul dari siklus I sampai siklus III merupakan
komponen yang selalu tidak muncul pada keterampilan guru dalam mengajar
melalui model Time Token Arends dengan media audio visual. Komponen yang
tidak muncul yaitu pada indikator penguatan dengan menggunakan kegiatan yang
menyenangkan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan belum tampak selama proses
pembelajaran karena waktu yang digunakan untuk berdiskusi dengan jumlah
siswa banyak tidak memungkin untuk melakukan kegiatan yang menyita banyak
waktu. Kemudian untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga
belum tampak selama pembelajaran, hal ini dikarenakan jika penggunaan bahasa
Indonesia saja siswa cenderung kurang memahami materi, sehingga terkadang
guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa.
4.2.3.3.2. Paparan Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa dilaksanakan dengan mengamati seluruh
kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Jumlah siswa yang diamati pada
siklus III ini sebanyak 31 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki 14 dan siswa
perempuan 17. Adapun pengamat aktivitas siswa pada siklus II adalah
Muhammad Zaki Abdulloh.
Data hasil pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh adalah sebagai
berikut :
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No

Tabel 4.9 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III
Perolehan skor
Jumlah
Indikator Aktivitas Siswa
total
1 2
3
4
skor

1

Kesiapan belajar siswa

2

Keterlibatan
pembelajaran

Ratarata
Skor

-

-

2

29

122

3,94

dalam -

-

12

19

112

3,61

3

Kemampuan menjawab pertanyaan guru

5

17

9

97

3,13

4

Kemampuan
menyampaikan pendapat atau ide
Kemampuan bertanya pada guru
-

11 16

4

86

2,77

9

13

9

93

3,00

8
2
-

14
21
1

9
8
30

94
99
123

3,03
3,19
3,97

5

siswa

6
7
8

Kemampuan menanggapi pernyataan Kemampuan menyimpulkan materi
Kemampuan
mengerjakan
soal evaluasi
Jumlah Skor yang diperoleh
Rata-rata skor total
Rata-rata skor
Kategori

826
26,6
3,33
Baik

Berdasarkan table 4.9 aktivitas siswa yang diperoleh mendapatkan jumlah
skor total 826, rata- rata skor yang diperoleh 3,33 termasuk dalam kategori baik.
Deskripsini observasi setiap indikator akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.
1) Kesiapan Belajar Siswa
Kesiapan belajar siswa tergolong baik pada pelaksanaan tindakan siklus
III. Tidak ada siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Seluruh siswa berdoa
bersama dengan bimbingan guru. Kemudian siswa menyiapkan alat yang
digunakan untuk belajar dan memperhatikan penjelasan guru pada saat guru
memulai pembelajaran.
2) Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran
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Keterlibatan siswa dalam pembelajaran di siklus III ini sudah jauh lebih
baik. Seluruh siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Seluruh
siswa terlibat mencari informasi mengenai materi yang mereka pelajari dengan
membaca buku pegangan PKn yang dimilikinya. Sebagian besar siswa berantusias
dalam pembelajaran dan terlibat secara emosional, fisik dan intelektual selama
pembelajaran secara stabil. Apabila ada materi yang belum dipahami, siswa selalu
bertanya kepada guru.
3) Kemampuan Menjawab Pertanyaan Guru
Antusiasme siswa dalam menjawab pertanyaan sangat besar. Seluruh
siswa dalam proses pembelajaran menjawab pertanyaan guru dengan kalimat yang
jelas dan jawaban yang tepat. Sebagian besar siswa mampu memberikan alasan
dari jawaban mereka yang sesuai dengan materi meskipun masih beberapa yang
menggunakan bantuan buku untuk menjawab pertanyaan tersebut.
4) Kemampuan Menyampaikan Pendapat atau Ide
Seluruh siswa menyampaikan pendapat dengan suara yang keras dan jelas.
Namun hanya beberapa siswa yang mampu menjawab dengan kalimat sederhana
yang mudah dimengerti. Sebagian besar siswa bernai menyampaikan pendapat di
depan kelas, hal ini terbukti dengan masih banyaknya siswa yang berebut ingin
maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan.
5) Kemampuan Bertanya pada Guru
Seluruh siswa berani menanyakan hal yang kurang dipahami dengan
kalimat yang baik.

Ada sebagian kecil siswa yang dalam menyampaikan

pertanyaan belum menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami guru.
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Ada 5 siswa yang menanyakan kajian materi yang belum dijelaskan guru. Setiap
bertanya siswa selalu mencungkan tanggannya terlebih dahulu.
6) Kemampuan Menanggapi Pernyataan
Pada siklus III, setiap kelompok selalu memberikan tanggapan terhadap
pekerjaan hasil diskusi kelompok lain. Ada 6 siswa yang menanggapi disertai
alasan yang logis, namun beberapa siswa juga masih menjawab pertanyaan
sederhana hanya sesuai buku ajar. Tapi dari seluruh aktivitas siswa sudah banyak
yang menggunakan tata cara yang benar sebelum menanggapi pernyataan yaitu
dengan mengacungkan tangan dan menggunakan bahasa yang sopan.
7) Kemampuan Menyimpulkan Materi
Sebagian besar siswa mampu menyimpulkan materi secara lisan.
Kesimpulan hasil diskusi juga disimpulkan siswa di depan kelas. Seluruh siswa
mampu menuliskan rangkuman materi yang dibuat guru bersama siswa secara
singkat tetapi menyeluruh.
8) Kemampuan Mengerjakan Soal Evaluasi
Seluruh siswa mampu mulai mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu yang
ditentukan guru dan mengumpulkan soal dengan tepat waktu. Sebagian besar
siswa mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan mengerjakan secara
mandiri.
Data aktivitas siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.
Peningkatan sktivitas siswa pada setiap siklusnya dapat dilihat melalui diagram di
bawah ini.
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Diagram 4.6 Diagram Perbandingan Aktivitas Siswa Setiap Siklus

Berdasarkan diagram tersebut perbandingan aktivitas siswa menunjukkan
adanya peningkatan aktivitas siswa dari siklus I sampai dengan siklus III.
Peningkatan rata-rata aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II mengalami
persentase peningkatan 15% dan terjadi peningkatan aktivitas siswa dari siklus II
ke siklus III dengan persentase 10%. Pada siklus III ini masih ada beberapa
indikator yang belum mencapai skor maksimal, yaitu menanggapi pernyataan
dengan alasan yang logis serta menyimpulkan pendapat atau tanggapan teman.
Hal ini karena siswa berpikir kompleks serta memperhatikan pernyataan
temannya.
4.2.3.3.3. Paparan Hasil Belajar Siswa Siklus III
1) Hasil belajar kognitif
Data mengenai hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil analisis
nilai evaluasi hasil belajar siswa yang dilaksanakan di akhir pertemuan siklus III.
Instrumen yang digunakan berupa tes tertulis untuk mengukur tingkat pemahaman
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siswa terhadap materi pembelajaran. Hasil analisis data mengenai hasil belajar
siswa pada siklus III dapat dilihat pada tabel di berikut ini.
Tabel 4.10
Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus III
No

Pencapaian

Data Siklus III

1.

Nilai terendah

40

2.

Nilai tertinggi

100

3.

Jumlah siswa tuntas

27

4.

Jumlah tidak tuntas

4

5.

Persentase ketidaktuntasan

17%

6.

Persentase ketuntasasan

87%

7.

Rata-rata

78

Tabel 4.10 merupakan nilai hasil belajar siswa pada siklus III nilai ratarata 78 dengan nilai terendah 40, nilai tertinggi 100. Persentase ketuntasan 87%
dan 13% belum memperoleh nilai ketuntasan minimal.
Hasil belajar tersebut telah mencapai keriteria ketuntasan minimal yaitu sebesar
75%. Hasil belajar pada siklus III ini adalah sebesar 87% sehingga pada siklus III ini
penelitian dihentikan.

2) Hasil belajar afektif
Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil
pengamatan guru terhadap karakter siswa selama mengikuti pembelajaran PKn
dengan menerapkan model Time Token Arends

dengan media audio visual.
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Dimana pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian
ketercapaian karakter bangsa.
3) Hasil belajar psikomotorik
Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari hasil analisis aktivitas siswa pada
indikator mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dengan mengacu pada indikator
ini maka peneliti dapat melihat hasil belajar psikomotorik siswa.
4.2.3.3.4. Paparan angket respon siswa
Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa tentang respon siswa
terhadap pembelajaran PKn melalui model Time Token Arends dengan media
audio visual diperoleh data sebagai berikut:
Sebanyak 94,3% siswa menyatakan bahwa mereka senang mengikuti
pelajaran yang diberikan guru. Respon siswa lebih tinggi dibandingkan siklus
sebelumnya karena guru lebih menguasai kelas dan pengkondisian kelas lebih
baik dibandingkan siklus sebelumnya sehingga segala kegiatan yang dilakukan
lebih menyenangkan dan kondusif.
Pada pertanyaan kedua, sebanyak 91,4% siswa menyatakan bahwa
pembelajaran yang mereka lakukan tadi menarik. Dikarenakan kelas lebih
kondusif mereka dapat berpendapat dan bertanya dengan menggunakan kupon
yang diberikan guru dengan lebih optimal. Meskipun masih ada beberapa siswa
yang berebut ingin menjawab pertanyaan.
Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 85,7% siswa menjawab mereka
mudah memahami materi jika menggunakan modek Time Token Arends, respon
siswa lebih tinggi dibandingkan siklus sebelumnya, artinya pembelajaran yang
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dilakukan guru mengalami perbaikan sehingga siswa lebih memahami pelajaran
yang diberikan guru. Penggunaan media audio visual juga dinilai menarik bagi
siswa, hal ini terbukti bahwa 91,4% siswa mengatakan “ya”. Pada pertanyaan
kelima, sebanyak 94,3% siswa menyatakan mereka bersedia jika dalam
pembelajaran berikutnya menggunakan model Time Token Arends dengan media
audio visual. Hal ini membuktikan bahwa respon siswa sangat baik terhadap
model serta media yang peneliti gunakan untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn. Namun selain itu, masih ada banyak perbaikan yang harus
dilakukan pada siklus selanjutnya agar pembelajaran dapat berjalan lebih optimal.
Adapun diagram respon siswa pada siklus III dapat digambarkan
sebagai berikut :
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Diagram 4.7 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus III

Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa respon siswa termasuk positif
terhadap pelaksanaan pembelajaran PKn menggunakan model Time Token Arends
dengan media audio visual.
4.2.3.3.5. Paparan Hasil Catatan Lapangan
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Catatan lapangan berisi tentang segala kegiatan yang terjadi selama proses
pembelajaran atau suatu gambaran rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama
proses pembelajaran baik oleh guru ataupun siswa. Pada siklus III semua kegiatan
pembelajaran sudah baik, dimana guru dalam penggunaan model Time Token
Arends dan media audio visual sudah lebih terarah dan terkonsep daripada
pembelajaran pada siklus sebelumnya, sehingga siswa juga lebih mudah untuk
memahami materi yang diajarkan.
4.2.3.4. Refleksi
Hasil refleksi pada pelaksanaan tindakan siklus III adalah sebagai berikut:

a)

Keterampilan guru meningkat dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya
dengan perolehan skor 29 atau sebesar 90,6% dan telah mencapai indikator
keberhasilan.

b) Aktivitas siswa juga meningkat dengan perolehan skor total 826 dengan ratarata skor setiap siswa 25,81 termasuk dalam kategori baik dan telah mencapai
indikator keberhasilan.
c)

Hasil belajar yang diperoleh adalah nilai terendah 40 dan tertinggi 100
dengan rata- rata 78 dan persentase ketuntasan klasikal 87% dan telah
mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya ketuntasan
klasikal 75%.

d) Pada saat kegiatan presentasi hasil diskusi tidak ada siswa yang membuat
kegaduhan atau mengganggu jalannya presentasi sehingga presentasi lancar.
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4.3. PEMBAHASAN
4.3.1. Pemaknaan Temuan Penelitian
Pembahasan pemaknaan temuan didasarkan pada temuan hasil observasi
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar setiap siklusnya pada
pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Time Token Arends dengan media
audio visual pada siswa kelas V SDN Kandri 01 Kota Semarang.
a.

Hasil Observasi Keterampilan Guru

1) Siklus I
Keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I mendapatkan skor
22 dengan rata- rata 2,75 termasuk kategori baik. Keterampilan guru untuk
membuka pelajaran mendapatkan skor 3. Guru memberikan apersepsi yang
menarik perhatian siswa dengan menanyakan pengalaman siswa mengenai
pramuka dan kegiatan yang berkaitan dengan materi. Hal tersebut sesuai dengan
pendapat Sanjaya (2008:171) Membuka pelajaran adalah usaha yang dilkukan
guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar
mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan
sehingga akan mudah mecapai kompetensi yang diharapkan.
Keterampilan menjelaskan yang dilakukan guru pada siklus I ini meliputi
penggunaan kata/istilah/kalimat yang mudah dipahami siswa dan menekankan
pada materi yang penting. Dikarenakan penjelasan yang dilakukan guru belum
maksimal, pada indikator ini guru hanya mendapatkan skor 2. Menurut Sumantri
(2001:232) keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan menyajikan bahan
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pembelajaran yang diorganisasikan secara sistematis sebagai satu kesatuan yang
berarti, sehingga mudah dipahami oleh siswa.
Indikator keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar pada siklus I
mendapatkan skor 3. Variasi yang digunakan guru sudah cukup bagus. Sesuai
dengan pendapat Marno (2010:141) yaitu guru harus pandai-pandai menggunakan
seni mengajar situasi dengan mengubah gaya mengajar, menggunakan media
pembelajaran dengan mengubah pola interaksi dengan maksud menciptakan
suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan.
Keterampilan guru dalam mengelola kelas kurang maksimal. Guru mampu
mengelola waktu pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang ada di rencana
pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan juga sesuai, namun guru
belum mampu menciptakan kondisi belajar yang kondusif selama proses
pembelajaran dan belum mampu menjadikan kondisi belajar optimal kembali
sesegera mungkin pada saat ada beberapa siswa yang membuat gaduh. Hal ini
sesuai dengan pendapat Rusman (2010:59) peranan guru yang berkaitan dengan
kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran salah satunya adalah
mengatur waktu yang berkenaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran.
Sesuai pendapat Djamarah (2010:99) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru
menciptakan

dan

memelihara

kondisi

belajar

yang

optimal

dan

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran.
Pada indikator memberi penguatan, guru mendapatkan skor 2. Sesuai
pendapat Sumantri (2001:238) perhatian dan penghargaan dalam proses belajar
mengajar memberi dampak psikologis yang kuat dan positif pada peserta didik
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berupa motivasi, perasaan senang, bersemangat dan percaya diri. Pada kegiatan
pembelajaran di siklus I guru telah memberi penghargaan verbal berupa pujian
terhadap siswa yang menjawab benar pertanyaan guru. Guru memberikan
penghargaan gestural berupa pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang
mempresentasikan hasil diskusi. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah
(2010:99) guru harus mampu memberikan penguatan atau penghargaan yaitu
berupa respon yang diberikan guru terhadap tindakan siswa. Respon yang
diberikan guru bisa berupa penguatan positif misalnya tepuk tangan, pujian.
Indikator keterampilan menggunakan model Time Token Arends yang
dilakukan guru sudah mendapatkan skor 3, walaupun belum maksimal namun
guru sudah cukup menguasai model yang akan digunakan untuk penelitian ini.
Menurut Sumantri (2001:16) guru yang baik adalah mereka yang suka
menyediakan lingkungan atau bahan belajar yang cukup bagi anak didiknya,
sebab guru tahu anak akan senang mengeksplorasi lingkungan belajarnya. Oleh
karena itu penguasaan model pembelajaran serta lingkungan yang diciptakan guru
untuk belajar harus dikuasai agar pembelajaran dapat terjadi dengan optimal.
Penggunaan media audio visual yang dilakukan guru mendapatkan skor 3.
Dalam penggunaan media ini, guru berusaha menarik minat siswa dengan
rangsangan berupa gambar dan suara yang diolah menjadi media yang menarik
untuk belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Arsyad (2011:9) semakin banyak
alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi semakin
besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankna dalam
ingatan. Oleh karena itu peneliti menggunakan media audio visual.
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Pada kegiatan menutup pelajaran guru telah mampu melaksanakan
peninjauan kembali tingkat penguasaan atau pemahaman siswa pada materi yang
telah dipelajari, membuat rangkuman atau kesimpulan dari pokok materi, dan
mengadakan evaluasi untuk melihat tingkat penguasaan materi siswa. Pembuatan
kesimpulan dilaksanakan bersama dengan siswa agar siswa lebih memahami
materi yang dipelajari. Guru belum memberikan komentar pada pendapat yang
dilontarkan siswa. Sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) dalam kegiatan
menutup pelajaran guru harus mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang
apa yang dipelajari siswa dan mampu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi
siswa.
2) Siklus II
Pada pelaksanaan tindakan siklus II guru membuka pembelajaran dengan
mengingatkan materi yang akan dibahas, mengadakan apersepsi yang menarik
perhatian siswa dengan menanyakan kembali mengenai gambar yang ada dalam
lambang koperasi. Apersepsi yang dilakukan guru mampu menimbulkan motivasi
siswa di awal pembelajaran untuk melanjutkan pembahasan materi. Hal tersebut
sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) dalam hal membuka pelajaran guru
harus mampu menjadikan siswa siap mental untuk memasuki persoalan yang akan
dipelajari dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman
siswa sehingga dapat menimbulkan minat dan pemusatan perhatian siswa dalam
proses pembelajaran.
Indikator keterampilan menjelaskan yang dilakukan guru mendapatkan
skor 3. Skor yang diberikan sudah lebih baik dibandingkan siklus sebelumnya, hal
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ini dikarenakan setiap guru harus memiliki keterampilan menjelaskan sebab
pembelajaran pada dasarnya selalu membutuhkan penjelasan. Hal ini sesuai
dengan pendapat Marno (2010:95) menyadari akan banyakanya peristiwa belajar
mengajar yang menuntut guru untuk dapat menjelaskan maka keterampilan
menjelaskan merupakan dasar keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh
guru.
Indikator mengadakan variasi gaya mengajar sudah dilakukan guru dengan
maksimal. Guru mendapatkan skor 4 pada indikator ini. Variasi yang dilakukan
guru di dalam kelas sangat beragam, seperti adanya kegiatan kelompok, individu,
serta klasikal. Pemberian reward juga dilakukan guru agar siswa lebih termotivasi
mengikuti pelajaran. Suara dan posisi guru yang selalu bervariasi membuat siswa
tidak jenuh. Keterampilan yang dilakukan guru ini sesuai dengan pendapat Marno
(2010:141) subjek didik adalah anak manusia yang memiliki keterbatasan tingkat
konsentrasi sehingga membutuhkan suasana baru yang membuat mereka
bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran.
Keterampilan guru mengelola kelas mendapatkan skor 3 dalam
pelaksanaan tindakan siklus II mendapatkan skor 3. Guru mampu menciptakan
kondisi belajar yang kondusif, mengelola waktu sesuai dengan rencana
pembelajaran dan menggunakan media yang sesuai untuk materi tujuan dan
manfaat koperasi yaitu berupa gambar contoh dari setiap poin tujuan dan manfaat
koperasi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan siswa mudah memahami materi
yang dipelajari dengan penggunaan contoh dalam setiap poin tujuan dan manfaat
koperasi. Guru belum mampu mengembalikan kondisi belajar menjadi optimal
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kembali dalam waktu yang singkat pada saat di tengah pembelajaran ada sebagian
kecil siswa membuat gaduh di dalam kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat
Rusman (2010: 59) peranan guru yang berkaitan dengan kompetensi guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran salah satunya adalah mengatur waktu yang
berkenaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran. Sesuai pendapat
Djamarah (2010:99) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi
gangguan dalam proses pembelajaran.
Guru dalam melakukan pemberian penghargaan pada siswa sudah
maksimal. Guru telah memberikan penghargaan verbal berupa pujian, pengakuan
benar terhadap jawaban siswa, respon positif terhadap partisipasi siswa dalam
pembelajaran. Penghargaan gestural yang diberikan guru adalah pemberian tepuk
tangan untuk penghargaan kelompok yang telah maju mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya. Penghargaan dengan mendekati siswa yang aktif dalam
pembelajaran juga dilakukan guru dengan mendekati siswa yang menjawab
pertanyaan guru, siswa yang menanggapi presentasi kelompok lain. Hal ini sesuai
dengan pendapat Djamarah (2010:99) guru harus mampu memberikan penguatan
yaitu berupa respon yang diberikan guru terhadap tindakan siswa. Respon yang
diberikan guru bisa berupa penguatan positif misalnya tepuk tangan, pujian.
Pada indikator menggunakan model Time Token Arends guru mendapatkan
skor 3. Guru telah memberikan penjelasan langkah-langkah kegiatan presentasi
secara rinci sebelum presentasi dimulai, menanggapi hasil diskusi dan
memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi
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yang dipresentasikan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99)
yang diperhatikan dalam penciptaan interaksi yang baik di sini agar dapat berjalan
efektif dan efisien guru harus sering menjalankan fungsinya sebagai pembimbing
dalam kegiatan yang dilaksanakan siswa.
Indikator menggunakan media audio visual mendapatkan skor 3.
Penggunaan media yang dilakukan guru sudah dioptimalkan sehingga
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Hal ini sesuai dengan pendapat
Marno (2010:141) yaitu guru harus pandai-pandai menggunakan seni mengajar
situasi dengan mengubah gaya mengajar, menggunakan media pembelajaran
dengan mengubah pola interaksi dengan maksud menciptakan suasana
pembelajaran yang lebih menyenangkan.
Keterampilan guru dalam menutup pelajaran mendapat skor 3. Guru
melakukan peninjauan kembali terhadap pemahaman materi yang telah dipelajari
siswa, membuat kesimpulan materi bersama dengan siswa dan melakukan
evaluasi di akhir pembelajaran. Guru hanya belum menyampaiakn materi untuk
pembelajaran selanjutnya. Sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) dalam
kegiatan menutup pelajaran guru harus mampu memberikan gambaran
menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa dan mampu mengetahui tingkat
pencapaian kompetensi siswa.
3) Siklus III
Pada indikator keterampilan membuka pelajaran guru mendapatkan skor 4.
Pada pelaksanaan tindakan siklus III guru membuka pembelajaran dengan
mengingatkan materi yang akan dibahas, menyampaikan tujuan pembelajaran,
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mengadakan apersepsi yang menarik perhatian siswa. Apersepsi yang dilakukan
guru mampu menimbulkan motivasi siswa di awal pembelajaran untuk
melanjutkan pembahasan materi organisasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Djamarah (2010:99) dalam hal membuka pelajaran guru harus mampu menjadikan
siswa siap mental untuk memasuki persoalan yang akan dipelajari dengan
mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa sehingga dapat
menimbulkan minat dan pemusatan perhatian siswa dalam proses pembelajaran.
Indikator keterampilan menjelaskan yang dilakukan guru mendapatkan
skor 3. Skor yang diberikan belum mencapai skor maksimal, hal ini dikarenakan
setiap guru tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam
menjelaskan, guru cenderung menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh
siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Marno (2010:95) menyadari akan
banyakanya peristiwa belajar mengajar yang menuntut guru untuk dapat
menjelaskan maka keterampilan menjelaskan merupakan dasar keterampilan
mengajar yang harus dikuasai oleh guru.
Indikator mengadakan variasi gaya mengajar sudah dilakukan guru dengan
maksimal. Guru mendapatkan skor 4 pada indikator ini. Variasi yang dilakukan
guru di dalam kelas sangat beragam, seperti adanya kegiatan kelompok, individu,
serta klasikal. Pemberian reward juga dilakukan guru agar siswa lebih termotivasi
mengikuti pelajaran. Suara dan posisi guru yang selalu bervariasi membuat siswa
tidak jenuh. Keterampilan yang dilakukan guru ini sesuai dengan pendapat Marno
(2010:141) subjek didik adalah anak manusia yang memiliki keterbatasan tingkat
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konsentrasi sehingga membutuhkan suasana baru yang membuat mereka
bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran.
Keterampilan guru mengelola kelas mendapatkan skor 3. Pada siklus III
ini guru mampu menciptakan kondisi kelas yang baik, menciptakan suasana
belajar yang menyenangkan, serta melibatkan siswa secara optimal selama
pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjadikan siswa membuat
kesimpulan terlebih dahulu sebelum dijelaskan materi pembagian koperasi oleh
guru. Guru sudah mampu mengembalikan kondisi belajar menjadi optimal
kembali sesegera mungkin pada saat di tengah pembelajaran meskipun sebagian
kecil siswa membuat gaduh di dalam kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat
Rusman (2010:59) peranan guru yang berkaitan dengan kompetensi guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran salah satunya adalah mengatur waktu yang
berkenaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran. Sesuai pendapat
Djamarah (2010:99) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi
gangguan dalam proses pembelajaran.
Keterampilan

memberi

penguatan

pada

pelaksanaan

siklus

III

mendapatkan skor 3. Guru dalam melakukan pemberian penghargaan pada siswa
belum maksimal. Guru telah memberikan penghargaan verbal berupa pujian,
pengakuan benar terhadap jawaban siswa, respon positif terhadap partisipasi siswa
dalam pembelajaran. Penghargaan gestural yang diberikan guru adalah pemberian
tepuk tangan untuk penghargaan kelompok yang telah maju mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya. Yang belum dilaksanakan guru yaitu memberikan
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penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Hal ini dikarenakan seluruh
siswa terlalu aktif dalam pembelajaran, sehingga waktu habis digunakan untuk
berdiskusi. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) guru harus
mampu memberikan penguatan atau penghargaan yaitu berupa respon yang
diberikan guru terhadap tindakan siswa. Respon yang diberikan guru bisa berupa
penguatan positif misalnya tepuk tangan, pujian. Namun pemberian penguatan
dengan kegiatan yang menyenangkan belum terlaksana selama pembelajaran.
Pada indikator menggunakan model Time Token Arends guru mendapatkan
skor 4. Guru telah memberikan penjelasan langkah-langkah kegiatan presentasi
secara rinci sebelum presentasi dimulai, menanggapi hasil diskusi dan
memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi
yang dipresentasikan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99)
yang diperhatikan dalam penciptaan interaksi yang baik di sini agar dapat berjalan
efektif dan efisien guru harus sering menjalankan fungsinya sebagai pembimbing
dalam kegiatan yang dilaksanakan siswa.
Indikator menggunakan media audio visual mendapatkan skor maksimal,
yaitu 4. Penggunaan media yang dilakukan guru sudah dioptimalkan sehingga
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan serta hasil belajar meningkat. Hal ini
sesuai dengan pendapat Arsyad (2011:1) yaitu interaksi yang terjadi selama proses
belajar dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu guru, murid, bahan/materi (buku, vidio,
audio, dan sejenisnya).
Keterampilan guru dalam menutup pelajaran mendapat skor 4. Guru
melakukan peninjauan kembali terhadap pemahaman materi yang telah dipelajari
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siswa, dengan melontarkan pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari.
Guru juga memberikan komentar pada pemahaman materi yang telah dilontarkan
siswa. Guru membuat kesimpulan materi bersama dengan siswa dan melakukan
evaluasi di akhir pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99)
dalam kegiatan menutup pelajaran guru harus mampu memberikan gambaran
menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa dan mampu mengetahui tingkat
pencapaian kompetensi siswa.
Tabel 4.11
Hasil Analisis Keterampilan Guru Siklus I, II, dan III
Keterampilan Guru

No.

Siklus I

Siklus II

Siklus III

1.

22

26

29

Rata-rata

2,75

3,25

3,60

Kategori

Baik

Baik

Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa keterampilan guru mengalami
peningkatan. Pada siklus I mendapat skor 22 dengan rata-rata 2,75 masuk dalam
kategori baik, pada siklus II mendapat skor 26 dengan rata-rata 3,25 masuk dalam
kategori baik, dan pada siklus III guru mendapat skor 29 dengan rata-rata 3,60
masuk dalam kategori sangat baik.
Dari penjebaran hasil analisi keterampilan guru pada setiap siklus
diketahui bahwa peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran PKn dengan
model Time Token Arends dengan Media Audio Visual sudah mencapai indikator
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keberhasilan yaitu dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 20 <
skor < 27,25.
b.

Hasil Observasi Aktivitas Siswa

1) Siklus I
Kesiapan belajar siswa sudah baik dibandingkan indikator yang lain pada
pelaksanaan tindakan siklus I. Semua siswa membawa alat tulis dan juga buku
pegangan PKn yang digunakan untuk belajar. Siswa yang memperhatikan
penjelasan guru hampir sebagian besar siswa. Ada 3 siswa yang masih membuat
gaduh. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar
dalam pembelajaran adalah kesiapan belajar; perhatian; motivasi; keaktifan siswa;
mengalami sendiri; pengulangan; materi pelajaran yang menantang; balikan dan
penguatan; perbedaan individual.
Pada indikator keterlibatan siswa dalam pembelajaran keterlibatan siswa
tergolong cukup. Semua siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir,
sebagian besar siswa berantusias dalam pembelajaran apalagi setelah materi
disampaikan menggunakan media audio visual. Sebagian besar siswa terlibat aktif
mencari informasi yang akan dipelajari dengan membaca materi dalam buku
pegangan. Hanya terlihat 3 orang siswa yang duduk di belakang kurang terlibat
aktif dalam mencari informasi dan membaca materi yang diberikan. Keterlibatan
siswa juga terlihat total yaitu terlibat secara emosional, fisik, dan intelektual
selama pembelajaran. Sardiman (2011:100) menyatakan bahwa aktivitas belajar
itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental yang selalu terkait dalam
kegiatan belajar.
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Pada indikator kemampuan menjawab pertanyaan guru belum ada siswa
yang mencapai skor 4. Sebagian besar siswa hanya mampu menjawab pertanyaan
dengan jawaban yang tepat dan sesuai dengan materi. Kalimat yang digunakan
siswa untuk menjawab terkadang masih belum terlalu jelas, sehingga guru
membantu siswa untuk membentuk struktur kata yang tepat. Meskipun belum
optimal, namun interaksi guru dan siswa ini sesuai dengan pendapat Natawijaya
(2011) aktivitas siswa dalam pembelajaran merupakan segala kegiatan yang
dilakukan siswa dalam proses interaksi (guru dan siswa) pada pembelajaran untuk
memperoleh perubahan tingkah laku.
Pada indikator kemampuan menyampaikan pendapat, semua siswa mampu
menuliskan ide/jawaban dalam LKS secara mandiri. Penulisan jawaban siswa
sesuai dengan langkah-langkah model Time Token Arends, yang berarti siswa
dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pembagian kupon. Ada 6 siswa
yang mampu menuliskan jawaban dengan kalimat sederhana yang mudah
dimengerti. Sebagian besar siswa dalam menuliskan pendapatnya masih mengacu
pada kalimat buku. Ada 3 siswa yang menyampaikan pendapatnya dengan suara
yang keras dan jelas di depan kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich
(dalam Hamalik, 2001:172) salah satu aktivitas siswa adalah kegiatan-kegiatan
lisan (oral) yaitu berupa kegiatan mengemukakan suatu fakta atau prinsip,
menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran,
mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.
Kemampuan bertanya siswa pada guru tergolong cukup. Semua siswa
berani menanyakan hal yang kurang dipahami. Ada 4 siswa yang hendak bertanya
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mengacungkan tanganya terlebih dahulu.Sebagian besar siswa mampu bertanya
dengan kalimat yang jelas, mudah dipahami. Sebanyak 2 siswa sudah dapat
menanyakan kajian baru terkait materi yang pembelajaran. Keterampilan bertanya
pada siklus ini sejalan dengan pendapat Rahmania (2011) yang menyatakan
bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan atau tingkah laku siswa yang terjadi
selama proses belajar mengajar. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar
merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar dengan
melakukan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang
mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat,
mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama
dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
Setiap kelompok selalu memberikan tanggapan terhadap pekerjaan hasil
diskusi kelompok lain. Ada 4 siswa yang menanggapi disertai alasan yang logis,
dan beberapa siswa menjawab pertanyaan sederhana hanya sesuai buku ajar. Tapi
dari seluruh aktivitas siswa sudah banyak yang menggunakan tata cara yang benar
sebelum menanggapi pernyataan yaitu dengan mengacungkan tangan. Hal ini
sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2010: 172) bahwa aktivitas
lisan terdiri dari mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu
kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat,
wawancara, diskusi, dan interupsi.
Sebagian siswa mampu menyimpulkan materi yang telah dipelajari secara
lisan. Semua siswa mampu menuliskan rangkuman materi yang dibuat guru
bersama siswa, ada yang menuliskan secara menyeluruh ada juga yang hanya
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menuliskan sebagian saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich (dalam
Hamalik, 2010: 172) salah satu kegiatan belajar adalah kegiatan-kegiatan menulis
yang berupa kegiatan

menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan,

membuat rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket.
Seluruh siswa mampu mulai mengerjakan soal evaluasi yang diberikan
guru di akhir pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan guru. Sebagian besar
siswa mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, ada 5 siswa yang tidak
bisa tenang pada saat mengerjakan evaluasi. Siswa juga mampu mengerjakan soal
evaluasi secara mandiri walaupun ada sebagian kecil siswa yang belum
mengerjakan soal secara mandiri. Sebanyak 12 siswa mampu mengumpulkan soal
evaluasi sebelum waktu pengerjaan yang diberikan guru habis. Sebagian besar
siwa mengumpulkan lembar jawaban pada saat waktu pengerjaan habis. Hal ini
sesuai dengan pemahaman Djamarah (20010:38-45) aktivitas belajar terdiri dari
mendengarkan; memandang; meraba, membau, dan mencicipi; menulis;
membaca; membuat ikhtisar dan menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan
bagan; menyusun kertas kerja; mengingat; berpikir; latihan atau praktek.
2) Siklus II
Kesiapan belajar siswa pada pelaksanaan tindakan siklus II mendapatkan
total skor paling tinggi dibandingkan dengan total skor pada indikator aktivitas
siswa yang lain. Total skor yang diperoleh adalah 101. Seluruh siswa siap belajar
hal ini terlihat dengan tidak adanya siswa yang terlambat memasuki kelas. Semua
siswa membawa alat tulis dan juga buku pegangan PKn yang digunakan untuk
belajar. Sebagian besar siswa sudah memperhatikan penjelasan guru. Hanya 2
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siswa yang masih membuat gaduh. Sesuai dengan pendapat Hamdani (2011:22)
prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah kesiapan belajar; perhatian;
motivasi; keaktifan siswa; mengalami sendiri; pengulangan; materi pelajaran yang
menantang; balikan dan penguatan; perbedaan individual.
Seluruh siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir pada
pelaksanaan tindakan siklus II. Seluruh siswa berantusias dalam pembelajaran
apalagi setelah materi disampaikan menggunakan slide suara. Dikarenakan pada
slide suara ini tampilannya lebih berwarna dibandingkan video pada siklus I
siswa terlihat lebih antusias mengikuti pelajaran. Sebagian besar siswa terlibat
aktif mencari informasi yang akan dipelajari dengan membaca materi dalam buku
pegangan. Keterlibatan siswa juga terlihat total yaitu terlibat secara emosional,
fisik, dan intelektual selama pembelajaran. Sardiman (2011:100) menyatakan
bahwa aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental
yang selalu terkait dalam kegiatan belajar.
Pada indikator kemampuan menjawab pertanyaan guru pada siklus II ini
sudah beberapa siswa ada siswa yang mencapai skor 4. Uraian jawaban yang
diberikan siswa sudah terstruktur dengan baik. Siswa mampu menjawab dengan
kalimat yang jelas. Jawaban yang diberikan sudah sesuai dengan materi dan
pemahaman siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Natawijaya (2011) aktivitas
siswa dalam pembelajaran merupakan segala kegiatan yang dilakukan siswa
dalam proses interaksi (guru dan siswa) pada pembelajaran untuk memperoleh
perubahan tingkah laku.
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Pada indikator kemampuan menyampaikan pendapat, hampir sama dengan
siklus I semua siswa sudah mampu menuliskan ide/jawaban dalam LKS secara
mandiri. Penulisan jawaban siswa sesuai dengan langkah-langkah model Time
Token Arends, yang berarti siswa dalam menyampaikan pendapatnya sesuai
dengan pembagian kupon. Ada 5 siswa yang menyampaikan pendapatnya dengan
suara yang keras dan jelas di depan kelas. Sardiman (2011:100) menyatakan
bahwa aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental
yang selalu terkait dalam kegiatan belajar. Pendapat tersebut sesuai dengan
indikator

kemampuan

menyampaikan

pendapat.

Dengan

menyampaikan

pendapatnya, siswa telah terlibat secara fisik maupun mental terhadap
pembelajaran.
Kemampuan bertanya siswa pada guru tergolong lebih baik daripada siklus
I. Semua siswa berani menanyakan hal yang kurang dipahami dengan
mengacungkan tangan terlebih dahulu. Pertanyaan yang diberikan sudah mulai
beragam. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah memahami materi dan mampu
mengembangkan pemahamannya kepada hal yang lebih luas. Oleh karena itu guru
memberikan hadiah peserta terbaik untuk pertanyaan yang paling bagus pada
siklus II ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2010:172)
salah satu aktivitas siswa adalah kegiatan-kegiatan lisan (oral) yaitu berupa
kegiatan mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian,
mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara,
diskusi, dan interupsi.
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Pada siklus II, setiap kelompok selalu memberikan tanggapan terhadap
pekerjaan hasil diskusi kelompok lain. Ada 3 siswa yang menanggapi disertai
alasan yang logis, namun beberapa siswa juga masih menjawab pertanyaan
sederhana hanya sesuai buku ajar. Tapi dari seluruh aktivitas siswa sudah banyak
yang menggunakan tata cara yang benar sebelum menanggapi pernyataan yaitu
dengan mengacungkan tangan dan menggunakan bahasa yang sopan. Sesuai
dengan pendapat Sardiman (2011:100) menyatakan bahwa aktivitas belajar itu
adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental yang selalu terkait dalam
kegiatan belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik,
2010:172) salah satu aktivitas siswa adalah kegiatan-kegiatan lisan (oral) yaitu
berupa kegiatan mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu
kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat,
wawancara, diskusi, dan interupsi.
Sebagian besar siswa mampu menyimpulkan materi yang telah dipelajari
secara lisan dengan pancingan dari guru berupa pertanyaan-pertanyaan. Semua
siswa mampu menuliskan rangkuman materi yang dibuat guru bersama siswa, ada
yang menuliskan secara menyeluruh ada juga yang hanya menuliskan sebagian
saja. Ada 2 siswa yang dapat menyimpulkan pendapat yang disampaikan oleh
temannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich dalam Hamalik (2010: 172)
salah satu kegiatan belajar adalah kegiatan-kegiatan menulis yang berupa kegiatan
menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman,
mengerjakan tes, mengisi angket.
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Pada pelaksanaan tindakan siklus II di akhir pembelajaran seluruh siswa
dalam mengerjakan soal evaluasi mampu mengerjakan dengan tenang, sehingga
kondisi terlihat sangat kondusif. Seluruh siswa mulai mengerjakan soal evaluasi
yang diberikan guru di akhir pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan guru
yaitu 15 menit. Sebagian besar siswa mampu mengerjakan soal evaluasi dengan
tenang, hanya 3 siswa yang tidak bisa tenang pada saat mengerjakan evaluasi.
Siswa juga mampu mengerjakan soal evaluasi secara mandiri walaupun ada
sebagian kecil siswa yang belum mengerjakan soal secara mandiri dan bertanya
pada guru. Namun dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, seluruh siswa
mengumpulkan lembar jawabnya tepat waktu. Hal ini sesuai dengan pemahaman
Djamarah (2010:38-45) aktivitas belajar terdiri dari mendengarkan; memandang;
meraba, membau, dan mencicipi; menulis; membaca; membuat ikhtisar dan
menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan bagan; menyusun kertas kerja;
mengingat; berpikir; latihan atau praktek.
3) Siklus III
Kesiapan belajar siswa tergolong baik pada pelaksanaan tindakan siklus
III. Tidak ada siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Seluruh siswa berdoa
bersama dengan bimbingan guru. Kemudian siswa menyiapkan alat yang
digunakan untuk belajar dan memperhatikan penjelasan guru pada saat guru
memulai pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Hamdani (2011:22) prinsipprinsip belajar dalam pembelajaran adalah kesiapan belajar; perhatian; motivasi;
keaktifan siswa; mengalami sendiri; pengulangan; materi pelajaran yang
menantang; balikan dan penguatan; perbedaan individual.
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Keterlibatan siswa dalam pembelajaran di siklus III ini sudah jauh lebih
baik. Seluruh siswa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Seluruh
siswa terlibat mencari informasi mengenai materi yang mereka pelajari dengan
membaca buku pegangan mata pelajaran PKn. Sebagian besar siswa berantusias
dalam pembelajaran dan terlibat secara emosional, fisik dan intelektual selama
pembelajaran secara stabil. Apabila ada materi yang belum dipahami, siswa selalu
bertanya kepada guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2011:100)
menyatakan bahwa aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun
mental yang selalu terkait dalam kegiatan belajar.
Antusiasme siswa dalam menjawab pertanyaan sangat besar. Seluruh
siswa dalam proses pembelajaran menjawab pertanyaan guru dengan kalimat yang
jelas dan jawaban yang tepat. Sebagian besar siswa mampu memberikan alasan
dari jawaban mereka yang sesuai dengan materi meskipun masih beberapa yang
menggunakan bantuan buku untuk menjawab pertanyaan tersebut. Indikator ini
sejalan dengan pendapat Natawijaya (2011) yang menyatakan bahwa aktivitas
siswa dalam pembelajaran merupakan segala kegiatan yang dilakukan siswa
dalam proses interaksi (guru dan siswa) pada pembelajaran untuk memperoleh
perubahan tingkah laku.
Seluruh siswa menyampaikan pendapat dengan suara yang keras dan jelas.
Namun hanya beberapa siswa yang mampu menjawab dengan kalimat sederhana
yang mudah dimenegerti. Sebagian besar siswa bernai menyampaikan pendapat di
depan kelas, hal ini terbukti dengan masih banyaknya siswa yang berebut ingin
maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan. Sardiman (2011:100)
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menyatakan bahwa aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun
mental yang selalu terkait dalam kegiatan belajar. Pendapat tersebut sesuai dengan
indikator kemampuan mennyampaikan pendapat. Dengan menyampaikan
pendapatnya, siswa telah terlibat secara fisik maupun mental terhadap
pembelajaran.
Seluruh siswa berani menanyakan hal yang kurang dipahami dengan
kalimat yang baik.

Ada sebagian kecil siswa yang dalam menyampaikan

pertanyaan belum menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami guru.
Ada 5 siswa yang menanyakan kajian materi yang belum dijelaskan guru. Setiap
bertanya siswa selalu mencungkan tanggannya terlebih dahulu. Hal ini sesuai
dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2010:172) salah satu aktivitas siswa
adalah kegiatan-kegiatan lisan (oral) yaitu berupa kegiatan mengemukakan suatu
fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan,
memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.
Pada siklus III, setiap kelompok selalu memberikan tanggapan terhadap
pekerjaan hasil diskusi kelompok lain. Ada 6 siswa yang menanggapi disertai
alasan yang logis, namun beberapa siswa juga masih menjawab pertanyaan
sederhana hanya sesuai buku ajar. Tapi dari seluruh aktivitas siswa sudah banyak
yang menggunakan tata cara yang benar sebelum menanggapi pernyataan yaitu
dengan mengacungkan tangan dan menggunakan bahasa yang sopan.
Sebagian besar siswa mampu menyimpulkan materi secara lisan.
Kesimpulan hasil diskusi juga disimpulkan siswa di depan kelas. Seluruh siswa
mampu menuliskan rangkuman materi yang dibuat guru bersama siswa secara
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singkat tetapi menyeluruh. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich (dalam
Hamalik, 2010: 172) salah satu kegiatan belajar adalah kegiatan-kegiatan menulis
yang berupa kegiatan

menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan,

membuat rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket.
Seluruh siswa mampu mulai mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu yang
ditentukan guru dan mengumpulkan soal dengan tepat waktu. Sebagian besar
siswa mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan mengerjakan secara
mandiri. Hal ini sesuai dengan pemahaman Djamarah (2010:38-45) aktivitas
belajar terdiri dari mendengarkan; memandang; meraba, membau, dan mencicipi;
menulis; membaca; membuat ikhtisar dan menggarisbawahi; mengamati tabel,
diagram dan bagan; menyusun kertas kerja; mengingat; berpikir; latihan atau
praktek.
Tabel 4.12
Hasil Analisis Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III
Keterampilan Guru

No.
1.
Rata-rata
Kategori

Siklus I

Siklus II

Siklus III

773

950

1099

24,9

30,6

35,4

Baik

Baik

Sangat Baik

Tabel 4.12 menjelaskan hasil analisis aktivitas siswa berdasarkan hasil
pengamatan dari aktivitas siswa dan pengamatan karakter bangsa yang telah
menjadi analisis akhi dari setiap siklus. Dari data hasil analisis aktivitas siswa dan
karakter bangsa siklus I memperoleh skor 773 dengan rata-rata 24,9 dan masuk
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pada kategori baik, pada siklus II diperoleh skor 950 dengan rata-rata 30,6 pada
kategori baik, dan pada siklus III diperoleh skor 1099 dengan rata-rata 35,4 pada
kategori sangat baik.
Dari penjebaran hasil analisis aktivitas siswa yang sudah menjadi analisis
akhir pada setiap siklus diketahui bahwa peningkatan aktivitas siswa pada
pembelajaran PKn dengan model Time Token Arends dengan Media Audio Visual
sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu dengan kriteria sekurang-kurangnya
baik dengan skor 23 < skor < 33.
c.

Hasil Belajar Siswa

1) Siklus I
Data hasil belajar yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus I nilai
terendah siswa di kelas V SDN Kandri 01 Kota Semarang pada mata pelajaran
PKn adalah 45, nilai tertinggi 80 dengan rata- rata 64 dan ketuntasan klasikal
52%. Hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan data awal yaitu dengan
nilai terendah 17, nilai tertinggi 83, rata-rata 57,6 dan ketuntasan klasikal 44%.
Hal ini sesuai dengan pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2011:5), hasil
belajar berupa informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan
dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, keterampilan intelektual yaitu
kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang dan strategi kognitif yaitu
kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri.
2) Siklus II
Pada pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh data nilai terendah 45, nilai
tertinggi 95 dengan rata-rata 67 dan ketuntasan klasikal 71%. Ada peningkatan
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hasil belajar yang diperoleh siswa pada pelaksanaan tindakan siklus II
dibandingkan pada pelaksanaan tindakan siklus I dengan nilai terendah 45, nilai
tertinggi 80 dengan rata- rata 64 dan ketuntasan klasikal 52%.
Hal ini sesuai dengan pemikiran Anni dan Rifai (2009:85) menyatakan
bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah
mengalami kegiatan belajar.
3) Siklus III
Adanya peningkatan dari hasil belajar yang diperoleh pada pelaksanaan
tindakan siklus II dengan hasil belajar pada pelaksanaan tindakan siklus III. Data
yang diperoleh nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 40, nilai tertinggi 100
dengan rata- rata 79 dan persentase ketuntasan klasikal 87%. Ketuntasan belajar
klasikal melalui model Time Token Arends dengan media audio visual pada siswa
kelas V SDN Kandri 01 Kota Semarang telah sesuai dengan target yang
direncanakan. Pada indikator keberhasilan pencapaian ketuntasan belajar klasikal
minimal 75% dan pada siklus III diperoleh 87% berarti penelitian sudah berhasil
pada siklus III.
Hal ini sesuai dengan pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2011:5), hasil
belajar berupa Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan
dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, keterampilan intelektual yaitu
kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang dan strategi kognitif yaitu
kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri.
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Secara lebih jelas peningkatan hasil belajar PKn melalui model Time
Token Arends dengan media audio visual dapat disajikan dalam tabel dan
diagaram berikut ini.
Tabel 4.13 Peningkatan Hasil Belajar PKn Siswa
No

Data

Pencapaian

awal

Siklus I

Siklus II

Siklus III

1

Nilai terendah

17

45

45

40

2

Nilai tertinggi

83

80

95

100

3

Rata-rata

57,6

64

67

79

5

Tuntas

44%

52%

71%

87%

100
n
i
l
a
i

80
pra siklus

60

siklus I
40

siklus II
siklus III

20
0
nilai
terendah

nilai
tertinggi

rata-rata ketuntasan
klasikal (%)

Diagram 4.8 Diagram Peningkatan Hasil Belajar PKn Siswa

Dengan demikian, penelitian melalui PTK dengan tahapan siklus
dihentikan karena peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar
siswa targetnya telah terpenuhi.
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4.1.1. Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas
pembelajaran PKn yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil
belajar melalui model Time Token Arends dengan media audio visual pada kelas
V SDN Kandri 01 Kota Semarang. Selain itu Implikasi yang di dapat dari
penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi
paedagogis.
Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan positif
ke arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran PKn. Penelitian ini membuka
wawasan pendidik/ guru terhadap model Time Token Arends serta media audio
visual yang digunakan peneliti.
Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu
pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu
pendidik/ guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi
meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena PTK ini merupakan upaya untuk
perbaikan kualitas pendidikan.
Implikasi paedogogis dari penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat
Djamarah (2010:43-48) peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik antara
lain sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator,
pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor dan evaluator.
Dalam penelitian ini guru dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya sesuai
dengan peranan guru. Peranan tersebut saling berkaitan dan guru harus mampu
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senantiasa melaksanakan peranannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
di bidang pendidikan.

BAB V
PENUTUP

5.1.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model Time Token

Arends dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
PKn pada siswa kelas V SDN Kandri 01 Kota Semarang, peneliti dapat
menyimpulkan sebagai berikut:
1) Model Time Token Arends dengan media audio visual dapat meningkatkan
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn di kelas V SDN
Kandri 01 Kota Semarang. Hal ini terlihat dari peningkatan yang diperoleh
hasil observasi dengan kriteria sekurang-kurangnya dalam kategori baik. Skor
yang diperoleh dalam penelitian ini , yaitu pada siklus I mendapat skor 22
dengan kategori baik, dan pada siklus II mendapatkan skor 26 dengan
kategori baik. Kemudian pada siklus III guru mendapatkan skor 29 dengan
kategori sangat baik.
2) Model Time Token Arends dengan media audio visual dapat meningkatkan
aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn siswa kelas V SDN Kandri 01 Kota
Semarang, hal itu terbukti dari peningkatan hasil observasi aktivitas siswa
dengan kriteria kebehasilan sekurang-kurangnya dalam kategori baik. Pada
siklus I mendapat skor rata-rata 18,65 masuk dalam kategori cukup,
sedangkan pada siklus II mendapat skor rata-rata 23,4 dengan kategori baik,
dan pada siklus III mendapat skor rata-rata 26,6 kategori baik.
165
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3) Model Time Token Arends dengan media audio visual dapat meningkatkan
hasil belajar siswa. Hal itu terbukti dengan ketercapaian hasil belajar siswa
yang telah mencukupi kriteria ketuntasan belajar klasikal yang telah
ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 75%. Berdasarkan tes evaluasi yang
diberikan guru, dengan hasil belajar yang diperoleh pada siklus I mencapai
ketuntasan belajar klasikal 52% , sedangkan pada siklus II mencapai 71%,
kemudian pada siklus III mengalami peningkatan ketuntasan belajar klasikan
menjadi 87% .
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah ditetapkan
dapat diterima kebenarannya yaitu dengan menerapkan model Time Token Arends
dengan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siswa.

5.2.

SARAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran PKn. Dan saran yang
disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:
1). Bagi guru
Penerapan model Time Token Arends dengan media audio visual terbukti
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn yaitu pada keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar. Oleh karena itu, model Time Token Arends
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dengan media audio visual dapat dijadikan acuan guru sebagai solusi untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran yang lain.
2). Bagi siswa
Melalui penerapan model Time Token Arends dengan media audio visual
terbukti dapat meningkatkan aktivitas siswa serta hasil belajar. Oleh karena itu,
diharapkan siswa dapat selalu berperan aktif dalam pembelajaran, dapat
mengemukakan pendapat serta berani bersaing dengan teman-temannya seperti
pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Time Token Arends dengan
media audio visual.
3). Bagi Sekolah/Lembaga
Penelitian melalui model Time Token Arends dengan media audio visual
ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, lembaga maupun
pengembang pendidikan lainya, sehingga model Time Token Arends dan media
audio visual menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran semakin efektif dan
efisien.
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Lampiran 01

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Siklus I
Sekolah

: SDN Kandri 01

Mata Pelajaran

: Pendidikan kewarganegaraan

Kelas/Semester

: V/ II

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit ( 1x pertemuan)

Hari/ tanggal

:

Standar Kompetensi
3. Memahami kebebasan berorganisasi

Kompetensi Dasar
3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi

Indikator
3.1.1 Menjelaskan pengertian organisasi.
3.1.2 Mendefinisikan ciri-ciri organisasi
3.1.3 Mengidentifikasi tugas-tugas pengurus organisasi
3.1.4 Mendeskripsikan tujuan dan manfaat organisasi

II. Tujuan Pembelajaran
a.

Melalui kegiatan mendengarkan penjelasan tentang organisasi guru siswa
dapat menjelaskan pengertian organisasi dengan tepat.

b.

Melalui tanya jawab tentang organisasi dengan menggunakan model
Time Token Arends siswa dapat mendefinisikan ciri-ciri organisasi
dengan tepat.

c.

Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi tugas-tugas
pengurus organisasi dengan tepat.

d.

Melalui pengamatan tayangan vidio tentang organisasi siswa dapat
mendeskripsikan tujuan organisasi dengan tepat.
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e.

Melalui kegiatan diskusi dalam kelompok siswa dapat menyebutkan
manfaat organisasi dengan tepat.

Karakter bangsa yang diharapkan dari pembelajaran materi ini antara lain:
a.

Disiplin

b.

Kerja sama

c.

Tanggung Jawab

d.

Jujur

III. Materi Pokok
Organisasi

IV. Metode dan Model Pembelajaran Pembelajaran
Model : Time Token Arends
Metode :
a.

Informatif

b.

Diskusi

c.

Penugasan

d.

Tanya jawab

e.

Pengamatan

V. Langkah-Langkah Pembelajaran
a.

Pendahuluan (5 menit)
1. Pengkondisian kelas
2. Apersepsi
Guru melakukan tanya jawab pada siswa.
“Siapa yang ikut pramuka?”
“Kegiatan apa saja yang kalian lakukan saat pramuka?”
3. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran

d. Kegiatan Inti (50 menit)
n. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, dengan anggota kelompok 6 orang.
(elaborasi)
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o. Guru membagikan kupon dan LKS kepada setiap kelompok.
(elaborasi)
p. Guru

menjelaskan

penggunaan

model

Time

Token

Arends.

(eksplorasi)
q. Guru menampilkan vidio tentang organisasi (eksplorasi)
r. Siswa mendengarkan sedikit penjelasan guru mengenai materi materi
organisasi. (eksplorasi)
s. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi vidio
(eksplorasi)
t. Guru menanggapi pertanyaan yang diajukan siswa. (konfirmasi)
u. Siswa berdiskusi sesuai dengan model Time Token Arends dalam
kelompoknya untuk menyelesaikan LKS dan tugas yang diberikan
guru. (elaborasi)
v. Siswa menulis hasil diskusi di LKS dan di buku catatan masingmasing. (elaborasi)
w. Setiap

kelompok

diwakili

salah

satu

peserta

didik

untuk

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dilakukan secara
bergantian oleh masing-masing kelompok. (elaborasi)
x. Siswa lain menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok yang maju.
(elaborasi)
y. Guru memberikan tanggapan mengenai presentasi kelompok, dan
hasil diskusi siswa (konfirmasi)
z. Guru memberikan reward kepada peserta terbaik (konfirmasi).

e. Penutup (15 menit)
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran
b. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai
materi yang kurang dipahami
c. Guru memberikan evaluasi dan penilaian
d. Penyampaian materi untuk pertemuan berikutnya
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V. Media dan Sumber Belajar
Media :
1. Kupon berbicara
2. Vidio
Sumber :
1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar V (BSNP).
2. Suprijono, Agus. 2010. Cooperatvie Learning. Yogyakarta: Pustaka
Belajar.
3. Sulhan, Najib. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD Kelas 5.
Jakarta: Depdiknas.
4. Widihastuti, Setiati. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD kelas
5. Jakarta: Depdiknas.
5. Darmono, Ikhwal Sapto. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD
kelas 5. Jakarta: Depdiknas.

VI. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Tes awal

: Tidak ada

b. Tes dalam proses : Ada
c. Tes akhir

: Ada

2. Jenis Penilaian
a. Tes lisan
b. Tes perbuatan
c. Tes tertulis
3. Bentuk Tes
4. Alat penilaian
a. Lembar tugas
b. Lembar evaluasi
c. Kunci jawaban

: Pilihan ganda dan jawaban singkat
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Semarang,
Guru Kolaborator

2013

Peneliti

Arum Wibowo
NIM. 1401409247

Mengetahui
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Materi Ajar
Karena memiliki kecenderungan untuk berteman, manusia akhirnya hidup
berkelompok. Dengan berkelompok, mereka bekerja sama untuk meraih tujuan
bersama. Dengan bekerja sama, semuanya menjadi lebih mudah. Dengan bekerja
sama, semuanya menjadi lebih ringan. Kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat
sama dipikul. Bagaimana hubungan antara bekerja sama dan berorganisasi?
Organisasi timbul karena manusia ingin mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan
bersama tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya kerja sama. Jadi, inti dari
organisasi adalah kerja sama. Tidak ada organisasi tanpa kerja sama.
Dari uraian di depan, apa yang dapat kita simpulkan sebagai pengertian
organisasi? Organisasi adalah sekelompok manusia yang diatur untutk bekerja
sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi, dalam setiap organisasi mesti
ada tujuan bersama. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui ciri-ciri
oragnisasi. Ciri-ciri tersebut harus ada pada sebuah organisasi. Semua ciri-ciri
tersebut adalah :
1. Kumpulan manusia,
2. Tujuan bersama,
3. Kerjasama
4. Pengaturan
Kumpulan manusia merupakan cikal bakal sekaligus ciri pertama
organisasi. Karena berupa kumpulan, sebuah organisasi tidak mungkin terdiri atas
satu orang saja. Sebuah organisasi pastilah terdiri dari dua orang atau lebih.
Sekumpulan manusia saja belum
bisa disebut sebagai sebuah organisasi.
Untuk dapat disebut sebagai organisasi,
sekumpulan

manusia

mempunyai

tujuan

itu

harus
bersama.

Sekumpulan manusia yang mempunyai
tujuan sendiri-sendiri bukanlah sebuah
organisasi.
Gambar : Anggota koperasi sedang
mengadakan rapat
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Sekelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama, namun
dikerjakan sendiri, belum bisa disebut organisasi. Untuk dapat disebut organisasi,
tujuan bersama harus dicapai bersama-sama. Artinya harus ada kerja sama dalam
mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut harus melibatkan semua orang yang
ada di dalam kelompok atau organisasi tersebut.
Banyak hal yang harus ada di dalam organisasi. Semua itu harus dipenuhi
agar tujuan bisa tercapai. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut.
1. Anggota (Manusia)
Anggota dalam organisasi adalah manusia. Organisasi merupakan alat atau
wadah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sebagaimana contoh di atas,
agar tujuan dari tugas yang diberikan oleh guru bisa
berjalan dengan baik, maka dibuatlah organisasi kecil dalam lingkup kegiatan
belajar. Selain contoh di atas, tentu kamu sudah bisa melihat berbagai macam
organisasi yang sudah dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk
mencapai suatu tujuan yang sama. Organisasi itu merupakan perkumpulan dari
beberapa orang, yang di dalamnya ada pemimpin dan juga anggota.
2. Tempat
Setiap organisasi selalu memiliki tempat dimana organisasi itu dibuat.
Mungkin saja tempat organisasi itu di dalam kelas. Sebagaimana contoh
organisasi yang kecil dalam melaksanakan tugas dari guru. Ada organisasi
yang berada di kantor-kantor, di pemerintahan, bahkan banyak pula organisasi
yang tempatnya di masyarakat. Ada pula organisasi politik. Semua organisasi
pasti mempunyai tempat.
3. Tujuan
Awal organisasi itu dibentuk karena ada tujuan yang hendak dicapai. Untuk
itulah maka semua organisasi pasti mempunyai tujuan. Membuat organisasi
kelompok belajar misalnya, tujuannya adalah agar belajar bisa lebih efektif dan
hasilnya lebih baik. Kalau organisasi itu tidak memiliki tujuan, apa gunanya
organisasi itu dibuat. Begitu pula dalam tujuan yang ada tentunya harus sama.
Jika tujuannya berbeda, maka tidak perlu dibuat organisasi.
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4. Tugas
Organisasi itu akan ada jika ada tugas yang dilakukan. Pada dasarnya dengan
organisasi yang ada harapan pekerjaan itu bisa dikerjakan secara efektif.
Pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan baik dan sesuai
dengan yang diinginkan. Sebagaimana contoh di atas. Seorang guru
memberikan tugas kepada siswanya secara berkelompok, tentunya tugas ini
tidak dikerjakan sendiri sendiri, tetapi harus dikerjakan secara berkelompok.
Agar pekerjaannya itu bisa sesuai dengan harapan gurunya, maka dibentuklah
organisasi dalam menyelesaikan tugas bersama.
5. Struktur
Struktur artinya hubungan kerja antar bagian. Dalam organisasi, ada hubungan
kerja antar bagian. Sebuah contoh ada organisasi sekolah, yang di dalamnya
terdapat tugas yang jelas antar masing-masing bagian.
Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ada bagian kebersihan,
keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan lain-lain. Semua menjalankan
tugasnya masing-masing. Adapun tugas-tugas dari pengurus suatu organisasi,
antara lain:
a. Ketua, mempunyai tugas:
1) Mengurus organisasi.
2) Bertanggung jawab ke luar dan ke dalam organisasi.
3) Memimpin rapat.
4) Mengadakan hubungan dengan pihak luar.
5) Membuat rencana kerja.
b. Wakil ketua, mempunyai tugas:
1) Membantu ketua dalam mengurus organisasi.
2) Bertanggung jawab dan menggantikan tugas ketua, apabila ketua tidak ada.
c. Sekretaris, mempunyai tugas:
1) Membantu ketua dalam mengurus organisasi.
2) Membuat agenda kegiatan organisasi.
3) Membuat surat-surat yang diperlukan/proposal kegiatan.
4) Membuat arsip.
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5) Membuat rencana kerja organisasi bersama ketua.
d. Bendahara, mempunyai tugas:
1) Membantu ketua dalam mengurus organisasi.
2) Mengurus masalah keuangan organisasi.
3) Membuat laporan keuangan.
4) Membantu ketua membuat rencana kerja organisasi.
Setiap pengurus organisasi harus melakukan tugasnya dengan baik, agar tujuan
organisasi dapat tercapai. Tujuan dibentuknya organisasi adalah agar kegiatan
organisasi berjalan dengan lancar, dan para anggota dapat menjalin kerja sama
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sedangkan manfaat organisasi antara lain adalah :
a. Menambah wawasan dan pengalaman
b. Mengetahui dan mengembangkan bakat
c. Menambah teman
d. Mudah bergaul
e. Melatih diri mandiri
f. Membagi dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat
g. Menimbulkan kepercayaan diri dan tidak mudah mengeluh.
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Media Pembelajaran
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Nama Kelompok :
Nama :
1.
2.
3.

5.
6.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Petunjuk :
A. Diskusikan bersama kelompokmu sesuai dengan model Time Token Arends
untuk mengerjakan LKS ini !
B. Tulislah jawaban dalam LKS ini dan salin di buku catatan kalian masingmasing
1. Ciri-ciri organisasi yaitu terdiri dari ....
a.
b.
c.
d.
2. Unsur-unsur organisasi yaitu ....
a.

d.

b.

e.

c.
3. Tugas ketua yaitu ...
a.

d.

b.

e.

c.
4. Tugas sekretaris yaitu ....
a.

d.

b.

e.

c.
5. Manfaat organisasi yaitu ....
a.
b.
c.
d.
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

Sekolah

: SDN Kandri 01

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/Semester

: V/II

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

SK

:

3. Memahami kebebasan berorganisasi
Kompetensi
Dasar
3.1

Materi
Pokok

Indikator
Pencapaian

Organisasi

3.1.1 Mendefinisi

Mendeskripsikan

kan pengertian

pengertian

organisasi.

Penilaian
Teknik
Bentuk
Nomor
Penilaian Instrumen
Soal
Tes
Pilihan
1
Tertulis
ganda
4,5
10

organisasi

3.1.2 Menyebutkan Tes
ciri-ciri organisasi Tertulis

3.1.3
Mengidentifikasi

Tes
Tertulis

tugas-tugas

Ranah
C1
C2
C4

Isian

1,2

C1

Pilihan
ganda

2-3
9

C4
C2

Isian

4

C2

Pilihan
ganda

6,7

C2

Isian

5

C2

Pilihan
ganda

8

C1

Isian

3

C2

pengurus
organisasi

3.1.4
Mendeskripsikan
tujuan dan manfaat
organisasi

Tes
tertulis
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Nama

:

No. Absen

:

SOAL EVALUASI
Standar Kompetensi : 3. Memahami Kebebasan Berorganisasi
Kompetensi Dasar

: 3.1 Mendeskripsikan Pengertian Organisasi

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang
paling benar!
1. Organisasi merupakan kumpulan ….
a. orang

c. uang

b. barang

d. modal

2. Tiga komponen paling penting dalam sebuah organisasi adalah ….
a. ketua, sekretaris, dan anggota
b. ketua, bendahara, dan sekretaris
c. anggota, pengurus, dan penasehat
d. anggota, pengurus, dan tujuan organisasi
3. Masalah dalam organisasi diselesaikan dengan cara ….
a. perwakilan

c. pemilihan suara

b. musyawarah

d. diserahkan ketua

4. Perbedaan organisasi dengan sekumpulan orang adalah ….
a. mempunyai tujuan

c. anggotanya manusia

b. mempunyai peraturan

d. struktur yang sistematis

5. Pengurus yang paling bertanggung jawab dalam sebuah organisasi adalah ….
a. bendahara

c. sekretaris

b. anggota

d. ketua

6. Tugas ketua organisasi adalah ….
a. memimpin rapat

c. membuat laporan

b. mengarsip surat

d. mengurus keuangan

7. Tugas bendahara organisasi adalah ….
a. mengurus keuangan

c. menandatangani surat

b. membuat rencana kerja

d. membuat agenda kegiatan
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8. Manfaat organisasi adalah ….
a. belajar menang sendiri

c. belajar kerjasama

b. mengatur orang lain

d. disegani teman

9. Ciri-ciri organisasi yaitu ....
a. saling bersaing

c. kerja sama

b. tanpa aturan

d. tujuan yang berbeda

10. Pepatah yang cocok untuk sebuah organisasi adalah ….
a. tong kosong berbunyi nyaring
b. tiada rotan akar pun jadi
c. berat sema dipikul, ringan sama dijinjing
d. lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar dan tepat!
1. Inti dari organisasi adalah ….
2. Pepatah yang cocok dengan organisasi adalah ….
3. Salah satu manfaat organisasi adalah ….
4. … adalah merupakan ciri utama organisasi.
5. Salah satu tugas bendahara adalah ….
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KUNCI JAWABAN
I. 1. a

6. a

2. d

7. a

3. b

8. c

4. d

9. c

5. d

10. c

II.1. Kerja sama
2. berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
3. - menambah teman
- melatih hidup bermasyarakat
- melatih hidup bersama orang lain
- belajar mengemukakan pendapat, dll
4. kumpulan manusia
5. - membantu ketua mengurus organisasi
- mengurus masalah keuangan
- membuat laporan keuangan
- membantu ketua membuat rencana kerja organisasi

PENILAIAN :
A.Skor tiap nomor

=1

Skor maksimal

= 10

B. Skor tiap nomor

=2

Skor maksimal

= 10

Nilai Akhir soal evaluasi

=

Nilai maksimal

= 100

Nilai minimal

=0

x 100
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER BANGSA

1. Bacalah dengan cermat karakter bangsa dan deskriptor di bawah ini!
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.
3. Berilah skor sesuai deskriptor yang tampak!
4. Skala penilaian untuk masing – masing karakter bangsa

adalah sebagai

berikut
1) Jika satu deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 1
2) Jika dua deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 2
3) Jika tiga deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 3

No.
1.

Karakter Bangsa
Kerja sama

Deskriptor
a. Adanya interaksi dalam kelompok
b. Menyelesaikan tugas kelompok secara
bersama dengan anggota kelompok
c. Saling membantu antar anggota dalam
mempelajari materi

2.

Tanggung jawab a. Memberikan kontribusi pada kelompok
b. Menyelesaikan tugas kelompok sesuai
dengan bagian-bagian tiap anggota
kelompok
c. Mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya sesusai petunjuk guru

3.

Disiplin

a. Menyelesaikan tugas tepat waktu
b. Mengumpulkan tugas tepat waktu
c. Tidak mengganggu teman lain

4.

Jujur

a. Bersikap sportif dalam diskusi
b. Berpendapat sesuai pengetahuannya
c. Tidak mencontek jawaban teman

Skor
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Lampiran 02

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Siklus II
Sekolah

: SDN Kandri 01

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester

: V/ II

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit ( 1x pertemuan)

Hari/ tanggal

:

Standar Kompetensi
3. Memahami kebebasan berorganisasi

Kompetensi Dasar
3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat

Indikator
3.2.1

Mengidentifikasi contoh organisasi di lingkungan sekolah

3.2.2 Menyebutkan contoh organisasi di masyarakat

I.

Tujuan Pembelajaran
a.

Melalui pengamatan tayangan vidio tentang organisasi siswa dapat
mengidentifikasi contoh organisasi di lingkungan sekolah dengan tepat.

b.

Melalui penugasan tentang organisasi siswa dapat menyebutkan manfaat
mengikuti organisasi di sekolah dengan tepat.

c.

Melalui kegiatan diskusi dalam kelompok siswa dapat menyebutkan
contoh organisasi di masyarakat dengan tepat.

d.

Melalui tanya jawab tentang organisasi dengan menggunakan model
Time Token Arend siswa dapat menyebutkan contoh organisasi yang
pernah diikuti dengan tepat.

Karakter bangsa yang diharapkan dari pembelajaran materi ini antara lain:
a.

Disiplin

b.

Kerja sama
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c.

Tanggung Jawab

d.

Jujur

II. Materi Pokok
Organisasi

III. Metode dan Model Pembelajaran Pembelajaran
Model : Time Token Arends
Metode :
a.

Informatif

b.

Diskusi

c.

Penugasan

d.

Tanya jawab

e.

Pengamatan

IV. Langkah-Langkah Pembelajaran
a. Pendahuluan (5 menit)
1. Pengkondisian kelas
2. Apersepsi
Guru melakukan tanya jawab pada siswa.
“Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari pengertian
organisasi, siapa yang masih ingat ciri-ciri organisasi?”
3. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran
b. Kegiatan Inti (50 menit)
a. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, dengan anggota kelompok 6 orang.
(elaborasi)
b. Guru membagikan kupon dan LKS kepada setiap kelompok.
(elaborasi)
c. Guru

menjelaskan

penggunaan

model

Time

Token

(eksplorasi)
d. Guru menampilkan vidio tentang organisasi (eksplorasi)

Arends.
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e. Siswa mendengarkan sedikit penjelasan guru mengenai materi materi
organisasi. (eksplorasi)
f. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi vidio
(eksplorasi)
g. Guru menanggapi pertanyaan yang diajukan siswa. (konfirmasi)
h. Siswa berdiskusi sesuai dengan model Time Token Arends dalam
kelompoknya untuk menyelesaikan LKS dan tugas yang diberikan
guru. (elaborasi)
i. Siswa menulis hasil diskusi di LKS dan di buku catatan masingmasing. (elaborasi)
j. Setiap

kelompok

diwakili

salah

satu

peserta

didik

untuk

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dilakukan secara
bergantian oleh masing-masing kelompok. (elaborasi)
k. Siswa lain menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok yang maju.
(elaborasi)
l. Guru memberikan tanggapan mengenai presentasi kelompok, dan
hasil diskusi siswa (konfirmasi)
m. Guru memberikan reward kepada peserta terbaik (konfirmasi).
c. Penutup (15 menit)
e. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran
f. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai
materi yang kurang dipahami
g. Guru memberikan evaluasi dan penilaian
h. Penyampaian materi untuk pertemuan berikutnya

V. Media dan Sumber Belajar
Media :
1. Kupon berbicara
2. Vidio
Sumber :
1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar V (BSNP).
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2. Suprijono, Agus. 2010. Cooperatvie Learning. Yogyakarta: Pustaka
Belajar.
3. Sulhan, Najib. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD Kelas 5.
Jakarta: Depdiknas.
4. Widihastuti, Setiati. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD
kelas 5. Jakarta: Depdiknas.
5. Darmono, Ikhwal Sapto. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk
SD kelas 5. Jakarta: Depdiknas.

VI. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Tes awal

: Tidak ada

b. Tes dalam proses : Ada
c. Tes akhir

: Ada

2. Jenis Penilaian
a. Tes lisan
b. Tes perbuatan
c. Tes tertulis
3. Bentuk Tes
4. Alat penilaian
a. Lembar tugas
b. Lembar evaluasi
c. Kunci jawaban

: Pilihan ganda dan jawaban singkat
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Semarang,
Guru Kolaborator

2013

Peneliti

Arum Wibowo
NIM. 1401409247

Mengetahui
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MATERI AJAR
Ada banyak jenis organisasi yang berada di lingkungan sekolah maupun di
lingkungan masyarakat. Sekarang akan kita bahas jenis-jenis organisasi tersebut.
1. Organisasi di Lingkungan Sekolah
Ada beberapa jenis organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Organisasiorganisasi tersebut diikuti dan dilakukan oleh guru, siswa, dan warga sekolah
lainnya. Sekolah merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang
pendidikan. Organisasi sekolah bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa
dengan cara memberikan pendidikan bagi para siswa. Organisasi sekolah dapat
berjalan lancar dan tercapai tujuannya jika setiap pengurus bertanggung jawab
pada tugasnya masing-masing, selain itu juga harus melaksanakan aturan-aturan
yang ada.
Kepengurusan organisasi sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala
sekolah, tata usaha, komite sekolah, guru, penjaga sekolah, dan siswa. Masingmasing pengurus mempunyai tugas dan kewajiban. Kepengurusan tersebut
dijabarkan dalam struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah berbedabeda, tergantung dari sarana dan prasarana yang ada di masing-masing sekolah.
Di lingkungan sekolah ada beberapa jenis organisasi. Mari kita bahas jenis-jenis
dari organisasi
tersebut.
a. Koperasi Sekolah
Koperasi sekolah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
Koperasi sekolah anggotanya terdiri dari semua siswa, guru, dan karyawan
sekolah. Koperasi sekolah didirikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
anggota sekolah. Biasanya koperasi sekolah menyediakan alat-alat tulis (buku,
bolpen, pensil, penggaris), seragam sekolah, dan lain-lain. Koperasi sekolah
biasanya dikelola oleh guru, dan murid. Anggota koperasi sekolah terdiri dari
semua siswa sekolah, guru, dan karyawan sekolah tersebut. Tujuan koperasi
sekolah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yaitu seluruh
warga sekolah.
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b. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Usaha kesehatan sekolah didirikan untuk menangani masalah kesehatan.
Kegiatan UKS misalnya memberikan PPPK (Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan). Jadi, di UKS disediakan beberapa jenis obat. UKS juga dapat
digunakan oleh warga sekolah untuk beristirahat sementara ketika sakit. Lalu apa
tugas dari para petugas UKS?
Petugas UKS memiliki tugas sebagai berikut:
1) Menyiapkan dan merapikan sprei, taplak, sarung bantal, obat-obatan, dan
peralatan kesehatan lainnya secara rapi.
2) Membantu teman yang sakit dan memerlukan pertolongan pertama.
3) Wajib segera melapor kepada guru piket apabila ada siswa yang sakit dan harus
dirawat dokter atau dibawa ke rumah sakit.

c. Gugus Depan Pramuka
Gugus depan pramuka biasanya merupakan kegiatan ekstrakurikuler.
Pernahkan kalian berkemah? Tentunya kalian mengenal gugus depan bukan?
Gugus depan biasanya didirikan berdasarkan Ketua Kwartir Cabang Gerakan
Pramuka. Gugus depan dalam kelompok terdiri dari kelompok putra dan putri.
Pembina gugus depan terdiri dari Pembina siaga putra (Yanda), Pembina siaga
putri (Bunda), Pembina penggalang putra dan putri (kakak).
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d. Komite Sekolah
Adakah komite sekolah di sekolahmu? Komite sekolah merupakan
organisasi yang didirikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Biasanya
pengurus komite sekolah terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh
agama, dan tokoh-tokoh lainnya yang peduli pada pendidikan.
e. OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)
OSIS kependekan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah yaitu suatu
organisasi di tingkat sekolah di Indonesia, yang dimulai dari sekolah menengah.
OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus
OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing yaitu guru yang
dipilih oleh pihak sekolah. Kita sebagai pelajar secara tidak langsung menjadi
anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
Setiap anggota OSIS mempunyai hak, antara lain:
1) Mendapat perlakukan yang sama sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
2) Memilih dan dipilih sebagai perwakilan kelas atau pengurus.
3) Menyampaikan pendapat secara lisan ataupun tertulis.

Adapun kewajiban setiap anggota OSIS, antara lain :
1) Memelihara nama baik dan kehormatan sekolah.
2) Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah.
3) Menghormati tenaga kependidikan.
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4) Memelihara sarana dan prasarana serta keamanan, kebersihan, ketertiban,
keindahan, dan kekeluargaan di sekolah.
f. PMR
PMR yang merupakan kependekan dari Palang Merah Remaja dibentuk
untuk memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan maupun
bencana. PMR bergerak dalam bidang kemanusiaan. Anggota PMR terdiri dari
para remaja usia sekolah. Seperti halnya UKS, Palang Merah Remaja (PMR) juga
dibentuk untuk menangani berbagai masalah kesehatan yang ada di sekolah.
Kegiatan PMR difokuskan pada penanganan kesehatan siswa. Siswa dilibatkan
secara langsung dalam kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
Dengan demikian, apabila ada siswa yang jatuh sakit atau mendapat kecelakaan,
petugas PMR bisa cepat membantu.
Ada banyak manfaat apabila kita berpartisipasi dalam sebuah organisasi di
sekolah, antara lain:
a. Tanggung jawab, yang merupakan sikap dan perilaku yang berani menanggung
segala akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, kita
dapat belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan
kepada kita.
b. Belajar untuk rela berkorban bagi orang lain dengan melakukan sesuatu dengan
ikhlas tanpa paksaan.
c. Belajar memaafkan orang yang bersalah kepada kita.
d. Memberi pengalaman kepada kita untuk belajar mengurus tugas sesuai jabatan
kita dalam organisasi tersebut, dan lain-lain.
e. Melatih bekerja keras, mengutamakan hak dan kewajiban bagi semua orang,
dan berani tampil di depan umum serta berlatih bekerja sama.
2. Organisasi di Lingkungan Masyarakat
Selain organisasi di sekolah, masih banyak organisasi-organisasi lainnya,
misalnya organisasi yang terdapat di lingkungan masyarakat. Apa saja organisasi
yang berada di lingkungan tempat tinggalmu? Coba sebutkan!
Banyak sekali organisasi yang berada di lingkungan masyarakat, seperti: Rukun
Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan
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Desa (BPD), Dewan Kelurahan, Lembaga Masyarakat Desa (LMD), karang
taruna, Posyandu, PKK, remaja masjid (Remas), dan lain-lain.
a. RT (rukun tetangga)
Tentunya di lingkunganmu terdapat rukun tetangga bukan? Siapakah ketua
RT di lingkunganmu? Rukun tetangga dibentuk oleh masyarakat untuk
memberikan pelayanan pada masyarakat di sekitarnya, misalnya pelayanan
pembuatan KTP dan urusan administrasi lainnya. Warga baru yang ada di suatu
RT wajib melaporkan diri ke ketua RT agar tercatat sebagai warga baru di RT
tersebut. Bahkan orang lain atau tamu yang menginap di sebuah keluarga pun juga
harus lapor pada ketua RT, untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan.
b. RW (rukun warga)
Rukun warga (RW) merupakan gabungan dari beberapa rukun tetangga
(RT). Rukun warga ini dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
sekitar RW tersebut. Rukun warga biasanya dipimpin oleh ketua RW yang dipilih
oleh ketua-ketua RT atau perwakilan dari warga RT yang tergabung dalam
wilayah RW tersebut.
c. Karang taruna
Karang taruna merupakan organisasi para pemuda atau remaja di suatu
desa atau kelurahan. Fungsi dari organisasi ini adalah sebagai wadah pembinaan
para pemuda desa atau kelurahan. Biasanya kegiatan karang taruna meliputi
kegiatan-kegiatan positif, misalnya olahraga, kerja bakti, bakti sosial, kesenian,
membantu acara warga yang mempunyai hajat, keagamaan, dan lain-lain. Di
dalam organisasi juga terdapat beberapa pengurus seperti ketua, sekretaris,
bendahara dan lain-lain.
d. Desa atau kelurahan
Desa atau kelurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah tertentu. Desa mempunyai wewenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pengertian tentang desa atau
kelurahan diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. Suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh
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masyarakat suatu desa tersebut. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, seperti
sekretaris dan perangkat lainnya. Sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang
lurah yang diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul camat.
e. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
PKK merupakan organisasi kewanitaan, biasanya beranggotakan ibu-ibu.
Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
f. Posyandu
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan organisasi yang didirikan
untuk memberikan pelayanan terpadu kepada balita dan ibu-ibu yang sedang
melaksanakan program Keluarga Berencana. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan
kesehatan bayi, penimbangan bayi, pemberian makanan tambahan bagi bayi,
imunisasi bayi, konsultasi kesehatan, dan lain-lain.

Selain organisasi-organisasi yang telah disebutkan, masih ada organisasiorganisasi lain yang berada di lingkungan masyarakat, antara lain: kelompok
pendengar pembaca, pemirsa siaran pedesaan RRI (Kelompencapir), Koperasi
Unit Desa (KUD), Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Himpunan Wanita Karya
(HWK), dan lain-lain.
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Media Pembelajaran
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Nama Kelompok :
Nama :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Petunjuk :
A. Diskusikan bersama kelompokmu sesuai dengan model Time Token Arends
untuk mengerjakan LKS ini !
B. Tulislah jawaban dalam LKS ini dan salin di buku catatan kalian masingmasing
1. Sebutkan organisasi-organisasi yang ada di lingkungan sekolahmu!
2. Sebutkan organisasi-organisasi yang ada di lingkungan masyarakat!
3. Jelaskan fungsi dari organisasi-organisasi di bawah ini:
a. OSIS
b. UKS
c. Karang taruna
d. Posyandu
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
Sekolah

: SDN Kandri 01

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/Semester

: V/II

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

SK

:

3. Memahami kebebasan berorganisasi

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

3.2 Menyebutkan Organisasi
contoh organisasi
di

lingkungan

sekolah

dan

Penilaian
Indikator Pencapaian Teknik
Bentuk
Nomor
Penilaian Instrumen
Soal
3.2.1 Mengidentifi Tes
Pilihan
1
Tertulis
ganda
2
kasi contoh
3-5
organisasi di

Ranah
C4
C1
C2

lingkungan sekolah

Isian

1
2
4

C2
C1
C4

3.2.2 Menyebutkan Tes
contoh organisasi di Tertulis

Pilihan
ganda

6-10

C2

Isian

3
5

C4
C1

masyarakat

masyarakat

203
Nama

:

No. Absen

:

SOAL EVALUASI
Standar Kompetensi : 3. Memahami Kebebasan Berorganisasi
Kompetensi Dasar

: 3.2 menyebutkan contoh organisasi di sekolah dan

masyarakat

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang
paling benar!
1. Dibawah ini yang termasuk organisasi sekolah yaitu ....
a. KUD

c. OSIS

b. Karang Taruna

d. Posyandu

2. Koperasi sekolah menjual barang-barang kebutuhan ….
a. sekolah

c. rumah tangga

b. pribadi

d. keluarga

3. Tugas seorang siswa dalam organisasi sekolah adalah ….
a. membimbing siswa lain

c. mengawasi kegiatan sekolah

b. mengatur kegiatan sekolah

d. belajar dan menaati aturan sekolah

4. Manfaat mengikuti organisasi di sekolah antara lain ....
a. belajar bertanggung jawab

c. dikenal banyak orang

b. menghabiskan waktu

d. dikenal guru

5. Organisasi sekolah yang bergerak di bidang kesehatan antara lain ....
a. PMR dan UKS

c. PMR dan OSIS

b. OSIS dan koperasi sekolah

d. UKS dan koperasi sekolah

6. Salah satu contoh jenis organisasi sosial kemasyarakatan adalah ….
a. pemerintahan desa

c. partai polotik

b. pabrik tekstil

d. karang taruna

7. Organisasi masyarakat yang beranggotakan para ibu rumah tangga disebut ....
a. KUD

c. RT

b. PKK

d. RW

8. Tujuan dari PKK yaitu untuk ....
a. mensejahterakan keluarga

c. menjual barang

b. memberikan imunisasi

d. memberikan penyuluhan
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9. Kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu dibawah , kecuali ....
a. imunisasi

c. penyuluhan KB

b. pemberian makanan tambahan

d. membuat KTP

10. Organisasi masyarakat dibawah ini, kecuali ....
a. Posyandu

c. PMR

b. PKK

d. RT

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar dan tepat!
1. OSIS kependekan dari ….
2 . Jenis organisasi sekolah yang mempunyai lambang tunas kelapa adalah ….
3. Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan adalah ....
4. Organisasi sekolah yang bergerak di bidang kesehatan adalah ….
5. Tugas ketua RW yaitu ....
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KUNCI JAWABAN
I.
1. c

6. d

2. a

7. b

3. a

8. a

4. a

9. d

5. a

10. c

II.
1. Organisasi Siswa Intra Sekolah
2. Pramuka
3. posyandu
4. UKS
5. memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar RW tersebut

PENILAIAN :
A.Skor tiap nomor

=1

Skor maksimal

= 10

B. Skor tiap nomor

=2

Skor maksimal

=10

Nilai Akhir soal evaluasi

=

x 100

Nilai maksimal

= 100

Nilai minimal

=0
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER BANGSA

1. Bacalah dengan cermat karakter bangsa dan deskriptor di bawah ini!
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.
3. Berilah skor sesuai deskriptor yang tampak!
4. Skala penilaian untuk masing – masing karakter bangsa

adalah sebagai

berikut
1) Jika satu deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 1
2) Jika dua deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 2
3) Jika tiga deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 3

No.
1.

Karakter Bangsa
Kerja sama

Deskriptor
a. Adanya interaksi dalam kelompok
b. Menyelesaikan tugas kelompok secara
bersama dengan anggota kelompok
c. Saling membantu antar anggota dalam
mempelajari materi

2.

Tanggung jawab a. Memberikan kontribusi pada kelompok
b. Menyelesaikan tugas kelompok sesuai
dengan bagian-bagian tiap anggota
kelompok
c. Mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya sesusai petunjuk guru

3.

Disiplin

a. Menyelesaikan tugas tepat waktu
b. Mengumpulkan tugas tepat waktu
c. Tidak mengganggu teman lain

4.

Jujur

a. Bersikap sportif dalam diskusi
b. Berpendapat sesuai pengetahuannya
c. Tidak mencontek jawaban teman

Skor
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Lampiran 03

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Siklus III
Sekolah

: SDN Kandri 01

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester

: V/ II

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit ( 1x pertemuan)

Hari/ tanggal

:

Standar Kompetensi
3. Memahami kebebasan berorganisasi

Kompetensi Dasar
3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah
Indikator
1.3.1

Menyebutkan cara pemilihan pengurus organisasi di kelas

1.3.2

Mendemonstrasikan cara pemilihan pengurus organisasi kelas

1.3.3

Menyebutkan manfaat adanya organisasi di kelas

I.

Tujuan Pembelajaran
a.

Melalui pengamatan tayangan vidio tentang organisasi siswa dapat
menyebutkan cara pemilihan pengurus organisasi di kelas dengan tepat.

b.

Melalui metode demonstrasi tentang tata cara pembentukan pengurus
organisasi siswa dapat memilih pengurus organisasi kelas dengan benar.

c.

Melalui kegiatan diskusi dalam kelompok siswa dapat menyebutkan
manfaat organisasi di kelas dengan tepat.

d.

Melalui penugasan yang diberikan guru tentang organisasi siswa dapat
membuat struktur organisasi di kelas dengan tepat.

Karakter bangsa yang diharapkan dari pembelajaran materi ini antara lain:
a.

Disiplin

b.

Kerja sama
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c.

Tanggung Jawab

d.

Jujur

II. Materi Pokok
Organisasi

III. Metode dan Model Pembelajaran Pembelajaran
Model : Time Token Arends
Metode :
a.

Informatif

b.

Diskusi

c.

Penugasan

d.

Tanya jawab

e.

Pengamatan

f.

Demonstrasi

IV. Langkah-Langkah Pembelajaran
a. Pendahuluan (5 menit)
1. Pengkondisian kelas
2. Apersepsi
Guru melakukan tanya jawab pada siswa.
“Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari macamnmacam organisasi, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam
organisasi?”
3. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran
b. Kegiatan Inti (50 menit)
a. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, dengan anggota kelompok 6 orang.
(elaborasi)
b. Guru membagikan kupon dan LKS kepada setiap kelompok.
(elaborasi)
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c. Guru

menjelaskan

penggunaan

model

Time

Token

Arends.

(eksplorasi)
d. Guru menampilkan vidio tentang organisasi (eksplorasi)
e. Siswa mendengarkan sedikit penjelasan guru mengenai materi materi
organisasi. (eksplorasi)
f. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi vidio
(eksplorasi)
g. Guru menanggapi pertanyaan yang diajukan siswa. (konfirmasi)
h. Guru bersama siswa mendemonstrasikan salah satu cara pembentukan
anggota organisasi (elaborasi)
i. Guru menjelaskan kembali tata cara pembentukan pengurus organisasi
dengan benar. (konfirmasi)
j. Siswa berdiskusi sesuai dengan model Time Token Arends dalam
kelompoknya untuk menyelesaikan LKS dan tugas yang diberikan
guru. (elaborasi)
k. Siswa menulis hasil diskusi di LKS dan di buku catatan masingmasing. (elaborasi)
l. Setiap

kelompok

diwakili

salah

satu

peserta

didik

untuk

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dilakukan secara
bergantian oleh masing-masing kelompok. (elaborasi)
m. Siswa lain menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok yang maju.
(elaborasi)
n. Guru memberikan tanggapan mengenai presentasi kelompok, dan
hasil diskusi siswa (konfirmasi)
o. Guru memberikan reward kepada peserta terbaik (konfirmasi).
c. Penutup (15 menit)
e. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran
f. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai
materi yang kurang dipahami
g. Guru memberikan evaluasi dan penilaian
h. Penyampaian materi untuk pertemuan berikutnya.
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V. Media dan Sumber Belajar
Media :
1. Kupon berbicara
2. Vidio

Sumber :
1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar V (BSNP).
2. Suprijono, Agus. 2010. Cooperatvie Learning. Yogyakarta: Pustaka
Belajar.
3. Sulhan, Najib. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD Kelas 5.
Jakarta: Depdiknas.
4. Widihastuti, Setiati. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD kelas
5. Jakarta: Depdiknas.
5. Darmono, Ikhwal Sapto. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD
kelas 5. Jakarta: Depdiknas.

VI. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Tes awal

: Tidak ada

b. Tes dalam proses : Ada
c. Tes akhir

: Ada

2. Jenis Penilaian
a. Tes lisan
b. Tes perbuatan
c. Tes tertulis
3. Bentuk Tes
4. Alat penilaian
a. Lembar tugas
b. Lembar evaluasi
c. Kunci jawaban

: Pilihan ganda dan jawaban singkat
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Materi Ajar
Membentuk Organisasi Kelas
Manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya. Kebutuhan akan
manusia lain ini menjadikan manusia hidup berkelompok. Dari hidup
berkelompok, manusia akhirnya berorganisasi. Tidak terkecuali kalian sebagai
siswa. Siswa juga dapat membentuk organisasi. Misalnya organisasi kelas.
Organisasi kelas beranggotakan semua siswa di kelas tersebut. Sebagai organisasi,
kelas juga harus memiliki ciri-ciri organisasi. Kelas merupakan kumpulan
beberapa siswa. Mereka belajar bersama-sama. Itulah tujuan semua anggota kelas.
Dalam belajar, mereka juga bekerja sama. Mereka saling membantu dan
menolong. Dalam belajar, mereka juga memakai aturan-aturan. Nah, dengan
demikian, kelas dapat disebut sebagai organisasi.
Organisasi ini dipimpin oleh siswa terpilih. Ia dipilih oleh semua anggota
kelas. Jabatannya adalah ketua kelas. Ketua kelas bertugas memimpin anggota
kelas lainnya. Ia dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Itulah fungsi organisasi.
Semua anggota saling membantu untuk meringankan tugas. Kalian mempunyai
ketua kelas, bukan? Bagaimana salah satu teman kalian bisa menjadi ketua kelas?
Apakah ia dipilih oleh semua anggota kelas? Apakah ia ditunjuk langsung oleh
wali kelas kalian? Apakah ia dibantu oleh sekretaris dan bendahara? Apakah ia
dibantu oleh seksi-seksi?
Berikut ini cara-cara pemilihan pengurus kelas.
1. Pemungutan Suara
Ketua kelas dan pengurus kelas lainnya dapat dipilih secara langsung. Pemilihan
pengurus kelas dilakukan oleh seluruh anggota kelas. Langkah pertama adalah
pengajuan calon ketua kelas. Setiap anggota kelas dapat mengajukan calonnya
untuk menjadi calon ketua kelas. Langkah kedua, para calon dipilih oleh semua
anggota kelas. Pemilihan dapat dilakukan dengan cara menuliskan nama calon di
kertas. Kertas tersebut biasa disebut dengan kertas suara. Langkah ketiga,
penghitungan suara. Kertas dikumpulkan dan dihitung. Nama calon yang paling
banyak dipilih oleh anggota kelas menjadi ketua kelas. Langkah keempat, ketua
kelas menunjuk para pembantunya. Mereka meliputi wakil ketua, sekretaris,
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bendahara, dan seksi-seksi. Seksi-seksi yang ditunjuk disesuaikan dengan
kebutuhan kelas. Misalnya seksi kebersihan, seksi perlengkapan, dan lain-lain.
Dengan demikian, pengurus kelas telah terbentuk dengan cara pemilihan
langsung.
2. Aklamasi
Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelas.
Pernyataan setuju ini dilakukan untuk memilih ketua kelas. Pernyataan setuju
dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Siswa yang disetujui oleh seluruh
anggota kelas menjadi ketua kelas. Selanjutnya, ketua kelas terpilih menunjuk
para pembantunya.
3. Penunjukkan Langsung
Selain kedua cara di atas, memilih pengurus kelas juga dapat dilakukan dengan
cara ditunjuk langsung. Pengurus kelas dapat ditunjuk oleh wali kelas kalian.
Beliau dapat menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi ketua kelas, wakil,
bendahara, dan sebagainya. Beliau menunjuk siswa dilihat dari kemampuannya.
Siswa yang ditunjuk menjadi pengurus kelas harus menjalankan tugasnya. Kalian
tentu sudah tahu tugas-tugas pengurus kelas, bukan? Nah, itulah cara-cara
memilih pengurus kelas. Kalian dapat menggunakan caracara tersebut untuk
memilih pengurus kelas. Memilih pengurus kelas itu mudah, bukan? Setelah
kalian mempunyai pengurus, maka kelas kalian menjadi organisasi. Manfaatkan
organisasi kelas kalian untuk berbagai hal yang berguna. Nah, berikut beberapa
manfaat berorganisasi bagi kita.
1. Menambah teman.
2. Melatih hidup bermasyarakat.
3. Melatih hidup bersama dengan orang lain.
4. Belajar menghormati orang lain.
5. Belajar memecahkan masalah secara bersama-sama.
6. Belajar mengemukakan pendapat.
7. Belajar menghargai pendapat orang lain.
8. Belajar menaati dan berdisiplin dengan tata tertib.
9. Menambah pengetahuan dan pengalaman.
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10. Meningkatkan persatuan dan kerukunan dalam masyarakat.
Manfaat berorganisasi banyak sekali, bukan? Kalian tentu saja dapat
menambahkannya. Kalian juga harus membiasakan diri mengikuti organisasi.
Kalian dapat berorganisasi di dalam maupun di luar sekolah. Di sekolah, kalian
dapat mengikuti kegiatan pramuka, unit kesehatan sekolah, unit kesenian, dan
sebagainya.
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Media Pembelajaran
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Nama Kelompok :
Nama :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pilihlah cara pemilihan pengurus organisasi kelasmu, kemudin buatlah
struktur organisasi kelasmu dengan mengisi bagan di bawah ini !

Ketua Kelas
------------------------

Wakil Ketua
------------------------

Sekretaris

Bendahara

1.

1.

2.

2.

Seksi Kebersihan
1.
2.

Seksi Pembantu Umum
1.
2.

Cara pemilihan :
Penjelasan :
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
Sekolah

: SDN Kandri 01

Mata Pelajaran

: IPS

Kelas/Semester

: V/II

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

SK

:

3. Memahami kebebasan berorganisasi

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

3.3 Menampilkan

Organisasi

peran serta dalam
memilih

Penilaian
Indikator Pencapaian Teknik
Bentuk
Nomor
Penilaian Instrumen
Soal
1.3.1 Menyebutkan Tes
Pilihan
1
ganda
2, 5, 6
cara pemilihan Tertulis
4
pengurus

organisasi di

organisasi di

sekolah

kelas

3.3.2
Mendemonstrasikan

Tes
Tertulis

Ranah
C1
C2
C4

Isian

1
3

C2
C1

Pilihan
ganda

3
7,9

C4
C2

Isian

5

C4

Pilihan
ganda

8
10

C2
C1

Isian

4
2

C1
C4

cara pemilihan
pengurus organisasi
kelas

3.3.3 Menyebutkan
manfaat adanya

Tes
Tertulis

organisasi di kelas
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Nama

:

No. Absen

:

SOAL EVALUASI
Standar Kompetensi : 3. Memahami Kebebasan Berorganisasi
Kompetensi Dasar

: 3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di

sekolah

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang
paling benar!
1. Organisasi kelas beranggotakan ....
a. semua siswa

c. warga sekolah

b. guru

d. guru

2. Pemilihan pengurus kelas dapat dilaksanakan dengan cara di bawah ini, kecuali
....
a. aklamasi

c. deklamasi

b. pemungutan suara

d. penunjukan langsung

3. Gambar di bawah menunjukkan salah satu contoh proses ....

a.

pemilihan ketua kelas

b.

pemilihan siswa teladan

c.

musyawarah kelas

d.

rapat kelas

4. Langkah pertama dalam pemilihan pengurus kelas dengan pemungutan suara
yaitu ….
a. memilih calon
b. mengajukan nama calon
c. menghitung suara
d. penetapan ketua kelas
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5. Pengurus organisasi yang ditunjuk langsung oleh seluruh anggota disebut ….
a. interplasi

c. intrupsi

b. aklamasi

d. instruksi

6. Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelas disebut ....
a. aklamasi

c. pemungutan suara

b. pemilu

d. deklamasi

7. Bu Wahyu memilih Rudi sebagai ketua kelas. Hal tersebut merupakan
pemilihan pengurus kelas dengan cara ….
a. aklamasi

c. deklamasi

b. pemungutan suara

d. penunjukan langsung

8. Salah satu manfaat masuk dalam organsiasi sekolah adalah ….
a. memiliki banyak teman
b. lebih maju dalam bidang tertentu
c. lebih disenangi oleh guru
d. meningkatkan kreativitas
9. Langkah kedua dalam pemungutan suara yaitu ….
a. penghitungan suara
b. mengajukan nama calon
c. memilih calon
d. penetapan ketua kelas
10. Pengurus tertinggi dalam organisasi kelas yaitu ....
a. bendahara

c. sekretaris

b. ketua kelas

d. wakil ketua kelas

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar dan tepat!
a.

Pemilihan pengurus kelas ada 3 cara, yaitu . . . , . . . , dan . . . .

b.

Belajar menghormati orang lain merupakan . . . organisasi

c.

Langkah ketiga dalam pemungutan suara yaitu . . . .

d.

Tujuan organisasi kelas yaitu . . . .

e.

Seluruh teman-teman kelas V setuju jika Andi menjadi ketua kelas. Ini
termasuk pemilihan pengurus dengan cara . . . .
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KUNCI JAWABAN
I.
1. a

6. a

2. c

7. d

3. a

8. d

4. b

9. c

5. b

10. b

II.
1. Pemungutan suara, aklamasi, dan penunjukan langsung
2. Manfaat
3. Penghitungan suara
4. Untuk belajar bersama
5. Ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara.

PENILAIAN :
A.Skor tiap nomor

=1

Skor maksimal

= 10

B. Skor tiap nomor

=2

Skor maksimal

=10

Nilai Akhir soal evaluasi

=

x 100

Nilai maksimal

= 100

Nilai minimal

=0
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER BANGSA

1. Bacalah dengan cermat karakter bangsa dan deskriptor di bawah ini!
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.
3. Berilah skor sesuai deskriptor yang tampak!
4. Skala penilaian untuk masing – masing karakter bangsa

adalah sebagai

berikut
1) Jika satu deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 1
2) Jika dua deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 2
3) Jika tiga deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 3

No.
1.

Karakter Bangsa
Kerja sama

Deskriptor
a. Adanya interaksi dalam kelompok
b. Menyelesaikan tugas kelompok secara
bersama dengan anggota kelompok
c. Saling membantu antar anggota dalam
mempelajari materi

2.

Tanggung jawab a. Memberikan kontribusi pada kelompok
b. Menyelesaikan tugas kelompok sesuai
dengan bagian-bagian tiap anggota
kelompok
c. Mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya sesusai petunjuk guru

3.

Disiplin

a. Menyelesaikan tugas tepat waktu
b. Mengumpulkan tugas tepat waktu
c. Tidak mengganggu teman lain

4.

Jujur

a. Bersikap sportif dalam diskusi
b. Berpendapat sesuai pengetahuannya
c. Tidak mencontek jawaban teman

Skor
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Lampiran 04

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Siklus ke I
Nama Guru

: Arum Wibowo

Nama SD

: SDN Kandri 01

Kelas/Semester

:V

Hari/Tanggal

: Sabtu/ 11 Mei 2013

PETUNJUK
1.

Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini!

2.

Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.

3.

Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut :
a. Jika deskriptor pertama tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 1
b. Jika deskriptor kedua tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 2
c. Jika deskriptor ketiga tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 3
d. Jika deskriptor keempat tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 4

4. Isilah jumlah skor sesuai dengan jumlah deskriptor yang tampak dari tiap-tiap
indikator.

No

1.

Indikator

Deskriptor

Keterampilan
membuka
pelajaran

a. Memberikan motivasi siswa untuk
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran
b. Melakukan apersepsi
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran

Deskriptor
tampak

√
√

Jumlah
skor

3
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d. Mengingatkan materi pokok yang akan
dipelajari
2.

Keterampilan
menjelaskan

√

a. Menggunakan bahasa Indonesia dengan
baik dan benar
b. Menggunakan kata/istilah/kalimat yang
mudah dipahami siswa

√
2

c. Memberikan penjelasan materi sesuai
dengan materi pembelajaran

3.

Keterampilan
mengadakan
variasi gaya
mengajar

d. Menekankan pada materi pokok.

√

a. Suara guru dalam pembelajaran cukup
jelas dan keras

√

b. Posisi guru bervariasi (tidak terpaku pada
satu tempat

√

c. Ada variasi kegiatan dalam
(klasikal, kelompok dan individu)
d. Menerapkan
(reward).
4.

5.

Keterampilan
mengelola
kelas

Keterampilan
memberikan
penguatan

prinsip

kelas

Keterampilan
menggunakan

√

penghargaan

a. Menciptakan kondisi kelas yang baik
b. Menciptakan suasana belajar
menyenangkan bagi siswa

yang

√
3

c. Melibatkan siswa secara optimal baik
secara emosional, fisik dan intelektual

√

d. Meminta siswa mempresentasikan hasil
diskusi kelompok

√

a. Penguatan diberikan dalam bentuk
verbal (lisan)
b. Penguatan disampaikan dengan bahasa
yang padat, singkat, dan jelas
c. Penguatan diberikan dalam bentuk
nonverbal (tepuk tangan, pemberian
reward)
d. Penguatan dengan kegiatan yang
menyenangkan.

6.

3

a. Keterampilan
heterogen

membagi

kelompok

√

2
√

√

3
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model Time
Token Arends

7.

8.

Keterampilan
menggunakan
media audio
visual

Keterampilan
menutup
pelajaran

b. Keterampilan
menyampaikan
penggunaan model Time Token Arends
c. Keterampilan
pembagian
kupon
berbicara sesuai tingkat kesukaran LKS
dan cakupan materi
d. Keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok menggunakan model Time
Token Arends
a. Penggunaan media sesuai dengan muatan
materi
b. Penggunaan media disesuaikan dengan
waktu yang tersedia
c. Pemasangan media agar dapat terlihat
jelas oleh peserta didik
d. Kejelasan gambar dan suara pada media
audio visual.
a. Pembuatan simpulan,
b. Melakukan penilaian/evaluasi terhadap
kegiatan yang sudah dilaksanakan,
c. Memberikan umpan balik terhadap
proses dan hasil pembelajaran
d. Menyampaikan rencana pembelajaran
untuk pertemuan berikutnya.

√
√

√

√
√

√
√

3

√

Jumlah Skor
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Kategori

Baik
Semarang, 11 Mei 2013
Observer
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Siklus ke II
Nama Guru

: Arum Wibowo

Nama SD

: SDN Kandri 01

Kelas/Semester

:V

Hari/Tanggal

: Selasa/ 14 Mei 2013

PETUNJUK
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini!
2.

Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.

3.

Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut :
a. Jika deskriptor pertama tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 1
b. Jika deskriptor kedua tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 2
c. Jika deskriptor ketiga tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 3
d. Jika deskriptor keempat tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 4

4. Isilah jumlah skor sesuai dengan jumlah deskriptor yang tampak dari tiap-tiap
indikator.

No

1.

Indikator

Deskriptor

Deskriptor
tampak

Keterampilan
membuka
pelajaran

a. Memberikan motivasi siswa untuk
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran

√

b. Melakukan apersepsi
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran

√
√

Jumlah
skor

4
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d. Mengingatkan materi pokok yang akan
dipelajari
2.

3.

Keterampilan
menjelaskan

Keterampilan
mengadakan
variasi gaya
mengajar

a. Menggunakan bahasa Indonesia dengan
baik dan benar
b. Menggunakan kata/istilah/kalimat yang
mudah dipahami siswa

√

c. Memberikan penjelasan materi sesuai
dengan materi pembelajaran

√

d. Menekankan pada materi pokok.

√

a. Suara guru dalam pembelajaran cukup
jelas dan keras

√

b. Posisi guru bervariasi (tidak terpaku pada
satu tempat

√

c. Ada variasi kegiatan dalam
(klasikal, kelompok dan individu)
d. Menerapkan
(reward).
4.

5.

Keterampilan
mengelola
kelas

Keterampilan
memberikan
penguatan

prinsip

kelas

penghargaan

Keterampilan
menggunakan

3

4
√
√

a. Menciptakan kondisi kelas yang baik
b. Menciptakan suasana belajar
menyenangkan bagi siswa

yang

√
3

c. Melibatkan siswa secara optimal baik
secara emosional, fisik dan intelektual

√

d. Meminta siswa mempresentasikan hasil
diskusi kelompok

√

a. Penguatan diberikan dalam bentuk verbal
(lisan)
b. Penguatan disampaikan dengan bahasa
yang padat, singkat, dan jelas
c. Penguatan diberikan dalam bentuk
nonverbal (tepuk tangan, pemberian
reward)
d. Penguatan dengan kegiatan yang
menyenangkan.

6.

√

a. Keterampilan
heterogen

membagi

kelompok

√
√
3
√

√

3
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model Time
Token Arends

7.

8.

Keterampilan
menggunakan
media audio
visual

Keterampilan
menutup
pelajaran

b. Keterampilan
menyampaikan
penggunaan model Time Token Arends
c. Keterampilan
pembagian
kupon
berbicara sesuai tingkat kesukaran LKS
dan cakupan materi
d. Keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok menggunakan model Time
Token Arends
a. Penggunaan media sesuai dengan muatan
materi

√
√

b. Penggunaan media disesuaikan dengan
waktu yang tersedia
c. Pemasangan media agar dapat terlihat
jelas oleh peserta didik
d. Kejelasan gambar dan suara pada media
audio visual.
a. Pembuatan simpulan,

√

b. Melakukan penilaian/evaluasi terhadap
kegiatan yang sudah dilaksanakan,
c. Memberikan umpan balik terhadap
proses dan hasil pembelajaran
d. Menyampaikan rencana pembelajaran
untuk pertemuan berikutnya.

√

3

√
√
√

3
√

Jumlah Skor

26

Kategori

Baik
Semarang, 14 Mei 2013
Observer
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Siklus ke III
Nama Guru

: Arum Wibowo

Nama SD

: SDN Kandri 01

Kelas/Semester

:V

Hari/Tanggal

: Sabtu/ 18 Mei 2013

PETUNJUK
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini!
2.

Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.

3.

Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut :
a. Jika deskriptor pertama tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 1
b. Jika deskriptor kedua tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 2
c. Jika deskriptor ketiga tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 3
d. Jika deskriptor keempat tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 4

4. Isilah jumlah skor sesuai dengan jumlah deskriptor yang tampak dari tiap-tiap
indikator.

No

1.

Indikator

Deskriptor

Deskriptor
tampak

Keterampilan
membuka
pelajaran

a. Memberikan motivasi siswa untuk
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran

√

b. Melakukan apersepsi
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran

√
√

Jumlah
skor

4
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d. Mengingatkan materi pokok yang akan
dipelajari
2.

3.

Keterampilan
menjelaskan

Keterampilan
mengadakan
variasi gaya
mengajar

a. Menggunakan bahasa Indonesia dengan
baik dan benar
b. Menggunakan kata/istilah/kalimat yang
mudah dipahami siswa

√

c. Memberikan penjelasan materi sesuai
dengan materi pembelajaran

√

d. Menekankan pada materi pokok.

√

a. Suara guru dalam pembelajaran cukup
jelas dan keras

√

b. Posisi guru bervariasi (tidak terpaku pada
satu tempat

√

c. Ada variasi kegiatan dalam
(klasikal, kelompok dan individu)
d. Menerapkan
(reward).
4.

5.

Keterampilan
mengelola
kelas

Keterampilan
memberikan
penguatan

√

prinsip

kelas

penghargaan

3

4
√
√

a. Menciptakan kondisi kelas yang baik
b. Menciptakan suasana belajar
menyenangkan bagi siswa

yang

√
3

c. Melibatkan siswa secara optimal baik
secara emosional, fisik dan intelektual

√

d. Meminta siswa mempresentasikan hasil
diskusi kelompok

√

a. Penguatan diberikan dalam bentuk verbal
(lisan)
b. Penguatan disampaikan dengan bahasa
yang padat, singkat, dan jelas
c. Penguatan diberikan dalam bentuk
nonverbal (tepuk tangan, pemberian
reward)
d. Penguatan dengan kegiatan yang
menyenangkan.

√
√
3
√
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6.

7.

8.

Keterampilan
menggunakan
model Time
Token Arends

Keterampilan
menggunakan
media audio
visual

Keterampilan
menutup
pelajaran

a. Keterampilan
heterogen

membagi

kelompok
√

b. Keterampilan
menyampaikan
penggunaan model Time Token Arends
c. Keterampilan
pembagian
kupon
berbicara sesuai tingkat kesukaran LKS
dan cakupan materi
d. Keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok menggunakan model Time
Token Arends
a. Penggunaan media sesuai dengan muatan
materi

√
4
√
√
√

b. Penggunaan media disesuaikan dengan
waktu yang tersedia
c. Pemasangan media agar dapat terlihat
jelas oleh peserta didik
d. Kejelasan gambar dan suara pada media
audio visual.
a. Pembuatan simpulan,

√

b. Melakukan penilaian/evaluasi terhadap
kegiatan yang sudah dilaksanakan,
c. Memberikan umpan balik terhadap
proses dan hasil pembelajaran
d. Menyampaikan rencana pembelajaran
untuk pertemuan berikutnya.

√

4

√
√
√

√

4

√

Jumlah Skor

29

Kategori

Sangat baik
Semarang, 14 Mei 2013
Observer
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Lampiran 05

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus ke ........

Nama

:

Kelas/Semester

: V/2

Hari / Tanggal

:

PETUNJUK
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini!
2.

Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.

3.

Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut :
a. Jika deskriptor pertama tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 1
b. Jika deskriptor kedua tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 2
c. Jika deskriptor ketiga tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 3
d. Jika deskriptor keempat tampak, beri tanda (√) pada kolom deskriptor
tampak 4

4. Isilah jumlah skor sesuai dengan jumlah deskriptor yang tampak dari tiap-tiap
indikator.

No
.

1.

Deskriptor
Indikator

Deskriptor

Kesiapan belajar a. Siswa
siswa

datang

memasuki
dimulai

tepat

kelas

tampak

waktu

sebelum

dengan
pelajaran

Jumlah
skor
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b. Siswa berdoa sebelum pembelajaran
dimulai
c. Siswa menyiapkan alat yang digunakan
untuk belajar
d. Siswa memperhatikan penjelasan guru.
2.

Keterlibatan
siswa dalam
pembelajaran

a. Siswa mengikuti pembelajaran dari awal
sampai akhr
b. Siswa terlibat mencari informasi yang
akan dipelajari
c. Siswa terlibat secara emosional, fisik dan
intelektual selama pembelajaran
d. Siswa

mampu

membangun

makna

berdasarkan apa yang sudah diketahui.
3.

Kemampuan
menjawab
pertanyaan guru

a. Menjawab pertanyaan dengan kalimat
jelas
b. Menjawab pertanyaan dengan tepat
c. Menjawab pertanyaan sesuai dengan
pemahamannya
d. Menjawab pertanyaan sesuai dengan
materi.

4.

Kemampuan
menyampaikan
pendapat atau
ide

a. Menyampaikan pendapat dengan kalimat
yang jelas
b. Menuliskan

ide

dengan

kalimat

sederhana yang mudah dimengerti
c. Berani menyampaikan pendapatnya di
depan kelas
d. Menyampaikan pendapat beserta contoh.

5.

Kemampuan

a. Siswa berani menanyakan hal yang
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bertanya pada

belum diketahui kepada guru

guru
b. Bertanya menggunakan bahasa yang
tepat
c. Menanyakan materi atau kajian baru
yang terkait dengan pembelajaran
d. Mengangkat tangan sebelum bertanya.
6.

Kemampuan
menanggapi
pernyataan

a. Penggunaan bahasa yang sopan dalam
menanggapi pernyataarn
b. Menunggu dipersilahkan guru sebelum
menanggapi pernyataan
c. Menanggapi pernyataan dengan alasan
yang logis
d. Menanggapi pernyataan sesuai dengan
buku ajar/materi

7.

Kemampuan

a. Menuliskan kesimpulan materi

menyimpulkan

b. Menyampaikan kesimpulan materi,

materi

c. Menyimpulkan pendapat atau tanggapan
dari teman
d. Menyimpulkan hasil diskusi.

8.

Kemampuan

a. Mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan

mengerjakan

petunjuk

soal evaluasi

b. Mengerjakan

soal

evaluasi

dalam

keadaan tenang
c. Mengerjakan soal secara mandiri
d. Mengerjakan soal sesuai waktu yang
ditentukan guru
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Skor minimal (R)

:8

Skor maksimal (T)

: 32

Banyak skor (n)

: (T – R) + 1 = (32 – 8) + 1 = 25

Letak Q1
Jadi nilai Q1

: ¼ (n + 2) = ¼ (25 + 2) = 6,75
: Letak Q1 + (R – 1)
: 6,75 + 7 = 13,75

Letak Q2
Jadi nilai Q2

: (n + 1) = (25 + 1) = 13
: Letak Q2 + (R – 1)
: 13 + 7 = 20

Letak Q3
Jadi nilai Q3

: (n + 2) = (25 + 2) = 20,25
: Letak Q3 + (R – 1)
: 20,25 + 7 = 27,25

Q4 = kuartil maksimal = 32
Dengan demikian tabel keaktifan siswa adalah sebagai berikut :
Kriteria Keaktivan Siswa

Kategori

Nilai

27,25 ≤ skor ≤ 32

Sangat baik

A

20 ≤ skor ≤ 27,25

Baik

B

13,75 ≤ skor <20

Cukup

C

8 ≤ skor <13,75

Kurang

D

Semarang, …………
Observer

………………………
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran PKn
Melalui Model Time Token Arends dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V SDN Kandri 01
Siklus I
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama
CI
AAN
AS
DAA
FF
ACA
AS
DWS
DRA
FKK
FIC
HA
KAF
KNH
KN
LMA
MNM
MIA
MS
MA

1
2
3
2
3
2
4
3
3
4
2
2
3
3
3
3
4
3
4
3
4

2
1
2
2
3
2
4
2
2
4
1
1
3
1
3
2
3
2
4
1
3

3
1
2
2
2
1
3
2
2
3
1
1
2
2
2
3
2
2
3
2
2

Indikator
4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
4
3
3
3
4
3

6
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
3
2
2
3
2
3
1
3

7
1
2
2
2
1
2
2
3
4
1
2
2
2
3
2
4
3
4
2
3

8
1
2
3
3
1
2
3
2
3
1
1
1
3
3
3
3
2
4
1
2

Jumlah

Kriteria

11
16
16
18
12
23
17
18
26
11
11
16
18
20
19
23
18
29
16
24

D
C
C
C
D
B
C
C
B
D
D
C
C
C
C
B
C
A
C
B
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21 NZM
22 PIL
23 RSR
24 SN
25 ZDP
26 SMS
27 YPY
28 BF
29 AS
30 AM
31 KO
Jumlah
Rata-rata

4
2
3
4
2
3
4
2
4
4
2

2
1
3
4
2
2
3
1
4
4
2

1
2
2
3
1
1
2
2
3
3
1

2
2
2
3
2
3
3
4
2
3
2

2
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2

2
2
2
3
1
1
2
2
3
3
1

2
2
2
3
2
3
3
2
3
3
2

2
2
2
4
2
1
2
4
4
4
2

17
16
18
26
15
16
22
20
25
26
14
577
18,6

C
C
C
B
C
C
B
B
B
B
D

Semarang, 11 Mei 2013
observer

Yanuar Meta Ratnasari
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran PKn
Melalui Model Time Token Arends dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V SDN Kandri 01
Siklus II
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama
CI
AAN
AS
DAA
FF
ACA
AS
DWS
DRA
FKK
FIC
HA
KAF
KNH
KN
LMA
MNM
MIA
MS
MA

1
2
3
3
3
2
4
3
3
4
2
2
3
3
4
3
4
4
4
3
4

2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
3
3
3
4
2
4
4
4
2
3

3
3
3
2
3
2
4
2
3
4
3
2
2
3
4
2
3
3
4
3
3

Indikator
4
5
1
2
3
3
2
3
2
3
1
2
3
4
3
3
2
2
4
4
3
4
2
2
2
3
4
2
3
4
2
3
3
2
4
4
4
3
2
2
3
3

6
2
1
2
3
1
3
4
1
3
3
3
1
3
3
2
4
3
3
3
4

7
2
2
3
2
2
3
2
3
3
4
3
2
3
4
3
3
3
4
2
3

8
3
3
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
3
3

Jumlah

Kriteria

17
21
20
21
16
28
22
20
29
25
21
20
25
30
20
26
28
30
20
26

C
B
B
B
C
A
B
B
A
B
B
B
B
A
B
B
A
A
B
B

238

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NZM
PIL
RSR
SN
ZDP
SMS
YPY
BF
AS
AM
KO
Jumlah
Rata-rata

4
3
4
3
3
4
3
3
4
4
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

4
2
4
3
3
4
4
4
3
3
2

3
2
3
2
2
3
4
3
3
3
1

3
3
3
2
2
3
3
4
2
4
2

3
2
2
3
2
3
3
3
2
3
2

3
3
3
3
2
4
3
3
2
3
2

3
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3

26
21
25
22
20
28
26
27
22
26
17
725
23,3

B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
C

Semarang, 14 Mei 2013.
observer

.Yanuar Meta.R
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran PKn
Melalui Model Time Token Arends dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V SDN Kandri 01
Siklus III
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama
CI
AAN
AS
DAA
FF
ACA
AS
DWS
DRA
FKK
FIC
HA
KAF
KNH
KN
LMA
MNM
MIA
MS
MA

1
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
3
3
4
3
3
4
4
3
4
3
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4

3
2
2
3
3
2
3
4
3
4
4
3
4
3
2
4
3
4
3
2
3

Indikator
4
5
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
2
2
4
3
3
3
3
4
4
4
3
2
3
4
4
4
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3

6
2
2
3
3
4
4
3
2
3
3
4
4
2
4
4
3
3
2
2
3

7
2
2
3
4
4
4
3
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3

8
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Jumlah

Kriteria

19
21
27
27
28
30
29
25
29
27
28
31
24
29
31
26
26
26
23
27

B
B
B
B
A
A
A
B
A
B
A
A
B
A
A
B
B
B
B
B
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NZM
PIL
RSR
SN
ZDP
SMS
YPY
BF
AS
AM
KO
Jumlah
Rerata

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3

3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3

2
2
3
3
3
2
3
2
2
4
2

3
3
3
4
3
3
3
2
2
4
2

2
3
3
4
3
4
4
3
3
4
2

3
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

24
27
27
30
27
28
28
25
25
31
23
828
26,7

B
B
B
A
B
A
A
B
B
A
B

Semarang, 18 Mei 2013
observer

Muhammad Zaki A.
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Lampiran 06

INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER BANGSA

1. Bacalah dengan cermat karakter bangsa dan deskriptor di bawah ini!
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan.
3. Berilah skor sesuai deskriptor yang tampak!
4. Skala penilaian untuk masing – masing karakter bangsa

adalah sebagai

berikut
1) Jika satu deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 1
2) Jika dua deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 2
3) Jika tiga deskriptor yang tampak, beri skor penilaian 3

No.
1.

Karakter Bangsa
Kerja sama

Deskriptor
a. Adanya interaksi dalam kelompok
b. Menyelesaikan tugas kelompok secara
bersama dengan anggota kelompok
c. Saling membantu antar anggota dalam
mempelajari materi

2.

Tanggung jawab a. Memberikan kontribusi pada kelompok
b. Menyelesaikan tugas kelompok sesuai
dengan bagian-bagian tiap anggota
kelompok
c. Mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya sesusai petunjuk guru

3.

Disiplin

a. Menyelesaikan tugas tepat waktu
b. Mengumpulkan tugas tepat waktu
c. Tidak mengganggu teman lain

4.

Jujur

a. Bersikap sportif dalam diskusi
b. Berpendapat sesuai pengetahuannya
c. Tidak mencontek jawaban teman

Skor
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Lembar Pengamatan Karakter Bangsa Dalam Pembelajaran PKn
Melalui Model Time Token Arends dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V SDN Kandri 01
Siklus I
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama
CI
AAN
AS
DAA
FF
ACA
AS
DWS
DRA
FKK
FIC
HA
KAF
KNH
KN
LMA
MNM
MIA
MS
MA

Indikator
1
1
1
2
2
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2

2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2

3
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Jumlah

Kriteria

5
5
8
7
5
9
6
5
6
4
5
4
5
5
8
8
5
8
6
8

B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
A
B
A
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NZM
PIL
RSR
SN
ZDP
SMS
YPY
BF
AS
AM
KO
Jumlah
Rerata

2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1

2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1

2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
6
6
8
5
7
8
5
8
8
5
196
6,3

A
B
B
A
B
B
A
B
A
A
B

Semarang, 11 Mei 2013
observer

Yanuar Meta.R
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Lembar Pengamatan Karakter Bangsa Dalam Pembelajaran PKn
Melalui Model Time Token Arends dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V SDN Kandri 01
Siklus II
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama
CI
AAN
AS
DAA
FF
ACA
AS
DWS
DRA
FKK
FIC
HA
KAF
KNH
KN
LMA
MNM
MIA
MS
MA

Indikator
1
1
1
2
2
1
3
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2

2
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
3

3
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2

4
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Jumlah

Kriteria

5
6
7
7
6
12
6
7
7
6
6
7
7
7
6
9
6
9
6
9

B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
A
B
A
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NZM
PIL
RSR
SN
ZDP
SMS
YPY
BF
AS
AM
KO
Jumlah
Rerata

2
2
2
3
1
2
2
1
2
2
2

3
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2

3
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1

1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2

10
8
8
10
6
7
8
5
7
8
7
235
7,6

A
A
A
A
B
B
A
B
B
A
B

Semarang, 14 Mei 2013
observer

Yanuar Meta.R
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Lembar Pengamatan Karakter Bangsa Dalam Pembelajaran PKn
Melalui Model Time Token Arends dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V SDN Kandri 01
Siklus III
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama
CI
AAN
AS
DAA
FF
ACA
AS
DWS
DRA
FKK
FIC
HA
KAF
KNH
KN
LMA
MNM
MIA
MS
MA

Indikator
1
1
2
3
2
1
3
1
2
1
2
2
2
1
1
3
3
1
3
1
3

2
1
2
2
1
1
3
2
3
2
2
3
1
2
1
2
3
1
3
2
3

3
1
1
1
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

4
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
2
3
3
3

Jumlah

Kriteria

5
7
8
8
7
12
7
9
6
9
10
7
7
6
10
11
6
12
9
12

B
B
A
A
B
A
B
A
B
A
A
B
B
B
A
A
B
A
A
A
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NZM
PIL
RSR
SN
ZDP
SMS
YPY
BF
AS
AM
KO
Jumlah
Rerata

3
1
2
3
3
1
3
2
3
3
2

3
2
3
3
2
2
3
2
3
3
2

3
2
3
3
2
2
3
2
3
2
3

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2

12
8
11
12
10
8
12
8
12
11
9
281
9,1

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
a

Semarang, 18 Mei 2013
observer

Muhammad Zaki A.
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Hasil Analisis Akhir Aktivitas Siswa dan Karakter Bangsa
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jumlah
Rerata
Kriteria

Nama
CI
AAN
AS
DAA
FF
ACA
AS
DWS
DRA
FKK
FIC
HA
KAF
KNH
KN
LMA
MNM
MIA
MS
MA
NZM
PIL
RSR
SN
ZDP
SMS
YPY
BF
AS
AM
KO

1
16
21
24
25
17
32
23
23
32
15
16
20
23
25
27
31
23
37
22
32
25
22
24
34
20
23
30
25
33
34
19
773
24,9
Baik

Siklus
2
22
27
27
28
22
40
28
27
36
31
27
27
32
37
26
35
34
39
26
35
36
29
33
32
26
35
34
32
29
34
24
950
30,6
Baik

3
24
28
35
35
35
42
36
34
35
36
38
38
31
35
41
37
32
38
32
39
36
35
38
32
37
36
40
33
37
42
32
1099
35,4
Sangat Baik
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Lampiran 07

CATATAN LAPANGAN AKTIVITAS SISWA
Siklus I
Nama SD

: SDN Kandri 01kota Semarang

Kelas/ Semester : V/ II
Hari / tanggal

: Sabtu, 11 Mei 2013

Pembelajaran dilaksanakan hari sabtu, 11 mei 2013 pukul 09.00. Guru
membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa.
Kemudian melakukan apersepsi.
Guru mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan
diajakan. Siswa nampak antusias dalam mengikuti pelajaran. Dengan serempak
siswa menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru.
Pada kegiatan inti, guru mengawali dengan membagi kelompok menjadi
6 kelompok dengan anggota masing-masing 5-6 orang. Kemudian dilanjutkan
dengan menjelaskan penggunaan model pembelajaran yang akan dilakukan (Time
Token Arends). Dilanjutkan dengan menampilkan video pembelajaran, guru
melakukan tanya jawab disela-sela penyajian video dengan menggunakan model
time token arends. Kemudian guru mengahiri kegiatan inti degan membagikan
LKPD untuk dikerjakan secara kelompok kemudian menyuruh masing-masing
kelompok mempresenttasikan hasil diskusi kelompok dengan mewakili. Guru
memberikan reward kepada siswa yang sudah mewakili kelompoknya.
Kegiatan penutup, guru menyimpulkan materi kemudian mengerjakan
evaluasi. Proses pengerjaan soal evaluasi berjalan tenang dan guru mengawasi
proses pengerjaannya. Kemudian guru mengumpulkan lembar kerja siswa dan
menutup pembelajaran hari ini, serta menginformasian materi untuk pertemuan
selanjutnya.
Semarang, 11 Mei 2013
Observer

Muhammad Zaki A.
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CATATAN LAPANGAN AKTIVITAS SISWA
Siklus II
Nama SD

: SDN Kandri 01kota Semarang

Kelas/ Semester : V/ II
Hari / tanggal

: Selasa, 14 Mei 2013

Guru mengawali kegiatan membuka pelajaran dengan mengucapkan
salam serta mengecek kehadiran siswa. Setelah itu guru melakukan apersepsi
dengan menannyakan materi pada pertemuan sebelumnya. Guru kemudian
menginformasikan tujuan pembelajaran.
Kegiatan inti guru membagi kelompok terlebih dahulu kemudian
menjelaskan penggunaan model time token arends dan membagikan kupon
berbicara pada siswa. Setelah itu guru manmpilkan video tentang organisasi untuk
menyampaikan materi. Setelah video ditampilkan guru menannyakan isi video
tersebut kepada siswa dengan menggunakan model time token arends. Setelah
siswa sudah paham dengan materi guru kemudian membagikan LKPD da
memberi waktu kepada siswa untuk berdiskusi. Setelah waktu habis masingmasing perwakilan kelompok maju kedepan untuk

membacakan hasil

pekerjaaannya.
Kegiatan penutup guru bersama siswa menyimpulkan materi pada hari
itu. Kemudian siswa diminta mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan
dalam waktu 15 menit. Setelah siswa selesai mengerjakan guru menutup pelajaran
guru memberikan reward kepada peserta.

Semarang, 14 Mei 2013
Observer

Muhammad Zaki A.
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CATATAN LAPANGAN AKTIVITAS SISWA
Siklus III
Nama SD

: SDN Kandri 01kota Semarang

Kelas/ Semester : V/ II
Hari / tanggal

: Sabtu, 18 Mei 2013

Guru membuka pelajaran dengan memberi salam dan mengecek
kehadiran siswa. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi yang
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu guru menyampaikan
tujuan pembelajaran.
Kegiatan inti guru membagi kelompok siswa menjadi 6 kelompok,
kemudian guru membagi kupon berbicara. Guru menampilkan video untuk
menjelaskan materi. Guru melakukan tanya jawab tentang materi menggunakan
model yang digunakan. Setelah selesai menampilkan video, guru bersama siswa
mendemonstrasikan salah satu cara pemilihan pengurus organisasi. Setelah
demonstrasi selesai guru membagikan LKPD untuk dikerjakan.
Pada kegiatan penutup guru bersama siswa menyimpulkan materi pada
hari ini. Kemudian guru membagikan lembar evaluasi dan memberi waktu 15
menit untuk mengerjakan. Setelah selesai guru menentukan peserta terbaik dan
memberikan reward. Guru menutup pelajaran pada hari ini.

Semarang, 18 Mei 2013
Observer

Bayu Prastiyo S.
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Lampiran 08

Angket Respon Siswa
Siklus ke .......................

Nama Siswa : .....................................
No. Absen

: .....................................

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu sesuai, dengan
memberikan tanda silang (x) pada huruf a atau b!
1.

Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi
a. Ya

2.

Apakah pembelajaran tadi menyenangkan dan menarik?
a. Ya

3.

b. Tidak

b. Tidak

Apakah dengan menggunakan model Time Token Arends tadi kalian mudah
memahami materi yang diajarkan?
a. Ya

4.

Apakah media audio visual tadi menarik untuk pembelajaran?
a.

5.

b. Tidak

Ya

b. Tidak

Apakah kalian mau jika dalam pembelajaran selanjutnya menggunakan model
Time Token Arends dan media audio visual seperti tadi?
a. Ya

b. Tidak
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Hasil Observasi Respon Siswa Siklus I

No

Nama Siswa

1 CI
2 AAN
3 AS
4 DAA
5 FF
6 ACA
7 AS
8 DWS
9 DRA
10 FKK
11 FIC
12 HA
13 KAF
14 KNH
15 KN
16 LMA
17 MNM
18 MIA
19 MS
20 MA
21 NZM
22 PIL
23 RSR
24 SN
25 ZDP
26 SMS
27 YPY
28 BF
29 AS
30 AM
31 KO
Jumlah
Persentase

Keterangan :
Y = Ya
T = Tidak

1
Y
√
√
√
√
√
√

2
T

√
√
√

Y
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
27
87%

T

4
13%

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
27
87%

√
4
13
%

Pertanyaan
3
Y
T
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
25
6
80,6 19,4
%
%

4
Y
√
√
√
√
√
√
√
√
√

5
T

Y
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
26
83,
8%

T

5
16,
2%

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
27
87%

√
4
13
%
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Hasil Observasi Respon Siswa Siklus II

No

Nama Siswa

1 CI
2 AAN
3 AS
4 DAA
5 FF
6 ACA
7 AS
8 DWS
9 DRA
10 FKK
11 FIC
12 HA
13 KAF
14 KNH
15 KN
16 LMA
17 MNM
18 MIA
19 MS
20 MA
21 NZM
22 PIL
23 RSR
24 SN
25 ZDP
26 SMS
27 YPY
28 BF
29 AS
30 AM
31 KO
Jumlah
Persentase

Keterangan :
Y = Ya
T = Tidak

1
Y
√
√
√
√
√
√

2
T

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

T

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
28
90,3
%

Y
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

3
9,7
%

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
28
90,3
%

√
3
9,7
%

Pertanyaan
3
Y
T
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
25
6
80,6 19,4
%
%

4
Y

5
T
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Y
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
28
90,
3%

T

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
3
9,7
%

27
87%

√
4
13
%
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Hasil Observasi Respon Siswa Siklus III

No

Nama Siswa

1 CI
2 AAN
3 AS
4 DAA
5 FF
6 ACA
7 AS
8 DWS
9 DRA
10 FKK
11 FIC
12 HA
13 KAF
14 KNH
15 KN
16 LMA
17 MNM
18 MIA
19 MS
20 MA
21 NZM
22 PIL
23 RSR
24 SN
25 ZDP
26 SMS
27 YPY
28 BF
29 AS
30 AM
31 KO
Jumlah
Persentase

Keterangan :
Y = Ya
T = Tidak

1
Y
√
√
√
√
√
√
√
√
√

2
T

Y
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
29
93.5
%

T

2
6,5
%

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
28
90,3
%

3
9,7
%

Pertanyaan
3
Y
T
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
27
4
87% 13%

4
Y
√
√
√
√
√
√
√
√
√

5
T

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Y
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
27
87
%

4
23
%

T

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
29
93,5
%

2
6,5
%
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Lampiran 09

Pedoman Wawancara untuk Guru
Siklus ke .................

Nama Guru

: .....................................

Nama SD

: SDN Kandri 01

Kelas

:V

Materi

: ....................................

Hari/Tanggal : .....................................

Pertanyaan :
1.

Bagaiamana pembelajaran menggunakan model Time Token Arends dengan
media audi visual yang dilaksanakan tadi?
Jawab :

2.

Apakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunkan model Time Token
Arends dengan media audio visual tadi sudah dapat memperlihatkan
keterampilan guru yang baik?
Jawab :

3.

Apakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunkan model Time Token
Arends dengan media audio visual tadi sudah dapat memperlihatkan aktivitas
siswa yang baik?
Jawab :

4.

Menurut Ibu, bagaimana kesimpulan mengenai pembelajaran yang saya
lakukan hari ini?
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Jawab :

5.

Apa sajakah hal yang perlu diperbaiki demi terciptanya pembelajaran yang
lebih optimal pada pertemuan selanjutnya?
Jawab :

Semarang, …………
Pewawancara

………………………
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Pedoman Wawancara untuk Guru
Siklus ke I

Nama Guru

: Siti Safindun, S.Pd.SD.

Nama SD

: SDN Kandri 01

Kelas

:V

Materi

: Organisasi.

Hari/Tanggal : Sabtu/ 11 Mei 2013

Pertanyaan :
1. Bagaiamana pembelajaran menggunakan model Time Token Arends dengan
media audi visual yang dilaksanakan tadi?
Jawab : Pembelajaran sudah baik, keaktifan siswa sudah ada.

2.

Apakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunkan model Time Token
Arends dengan media audio visual tadi sudah dapat memperlihatkan
keterampilan guru yang baik?
Jawab : Keterampilan guru sudah baik, namun pengelolaan kelas harus lebih
ditingkatkan.

3.

Apakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunkan model Time Token
Arends dengan media audio visual tadi sudah dapat memperlihatkan aktivitas
siswa yang baik?
Jawab : Siswa lebih sering menyampaikan pendapat dan bertanya kepada
guru.
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4.

Menurut Ibu, bagaimana kesimpulan mengenai pembelajaran yang saya
lakukan hari ini?
Jawab : Dari keterampilan guru yang belum nampak harus ditingkatkan dan
diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya.

5.

Apa sajakah hal yang perlu diperbaiki demi terciptanya pembelajaran yang
lebih optimal pada pertemuan selanjutnya?
Jawab : Dalam menjelaskan materi jangan tergesa-gesa dan perbaiki
intonasinya, serta pengondisian kelas itu perlu diperhatikan.

Semarang, 11 Mei 2013
Pewawancara

Arum Wibowo
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Pedoman Wawancara untuk Guru
Siklus ke II

Nama Guru

: Siti Safindun, S.Pd.SD.

Nama SD

: SDN Kandri 01

Kelas

:V

Materi

: Organisasi.

Hari/Tanggal : Selasa/ 14 Mei 2013

Pertanyaan :
1. Bagaiamana pembelajaran menggunakan model Time Token Arends dengan
media audi visual yang dilaksanakan tadi?
Jawab : Sudah lebih baik dari pertemuan sebelumnya.

2.

Apakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunkan model Time Token
Arends dengan media audio visual tadi sudah dapat memperlihatkan
keterampilan guru yang baik?
Jawab : Keterampilan guru sudah lebih baik, namun perlu lebih fokus
terhadap materi dan siswa.

3.

Apakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunkan model Time Token
Arends dengan media audio visual tadi sudah dapat memperlihatkan aktivitas
siswa yang baik?
Jawab : Siswa lebih antusias dan aktif selama pembelajaran.
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4.

Menurut Ibu, bagaimana kesimpulan mengenai pembelajaran yang saya
lakukan hari ini?
Jawab : Kondisi kelas masih ramai dan siswa berebut saat menjawab
pertanyaan.

5.

Apa sajakah hal yang perlu diperbaiki demi terciptanya pembelajaran yang
lebih optimal pada pertemuan selanjutnya?
Jawab : Guru harus lebih fokus terhadap materi dan pengondisian kelas.

Semarang, 14 Mei 2013
Pewawancara

Arum Wibowo
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Pedoman Wawancara untuk Guru
Siklus ke III

Nama Guru

: Siti Safindun, S.Pd.SD.

Nama SD

: SDN Kandri 01

Kelas

:V

Materi

: Organisasi.

Hari/Tanggal : Sabtu/ 18 Mei 2013

Pertanyaan :
1. Bagaiamana pembelajaran menggunakan model Time Token Arends dengan
media audi visual yang dilaksanakan tadi?
Jawab : Pembelajaran sudah baik, siswa terlihat antusias dan aktif.

2.

Apakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunkan model Time Token
Arends dengan media audio visual tadi sudah dapat memperlihatkan
keterampilan guru yang baik?
Jawab : Keterampilan guru sudah lebih baik, dalam menyampaikan materi
sudah lebih baik juga.

3.

Apakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunkan model Time Token
Arends dengan media audio visual tadi sudah dapat memperlihatkan aktivitas
siswa yang baik?
Jawab : Aktivitas siswa sudah lebih baik.
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4.

Menurut Ibu, bagaimana kesimpulan mengenai pembelajaran yang saya
lakukan hari ini?
Jawab : Pembelajaran sudah lebih baik, semoga dapat meningkatkan hasil
belajar siswa

5.

Apa sajakah hal yang perlu diperbaiki demi terciptanya pembelajaran yang
lebih optimal pada pertemuan selanjutnya?
Jawab : Yang perlu dioptimalkan adalah pengelolaan kelas, guru harus lebih
banyak berlatih dalam mengondisikan kelas.

Semarang, 18 Mei 2013
Pewawancara

Arum Wibowo
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Lampiran 10

Rekap Data Awal Pra Siklus
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

No.
Induk
2632
2675
2712
2716
2720
2723
2746
2750
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2815
2818
2820
2861
2864
2865

Nama Siswa
CI
DP
AAN
AS
DAA
FF
ACA
AS
DWS
DRA
FKK
FIC
HA
KAF
KNH
KN
LMA
MNM
MIA
MS
MA
NZM
PIL
RSR
SN
ZDP
SMS
YPY
BF
AS
AM
KO

Nilai Ulangan
1
2
3
20 10 20
60 50 50
60 55 60
65 60 50
60 40 60
65 40 65
85 85 80
75 30 45
60 45 40
65 40 60
75 60 80
75 80 80
65 50 50
70 65 70
50 40 50
50 10 40
60 60 80
80 70 80
50 30 40
65 60 70
75 75 70
85 55 60
65 60 70
75 75 50
75 50 70
60 55 50
65 60 70
65 50 50
30 55 60
30 55 60
65 60 75
30 35 40

Ratarata
17
53
58
58
53
57
83
50
48
55
71
78
55
68
47
33
67
77
40
65
73
67
65
67
65
55
65
55
48
48
67
35

KKM

Keterangan

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

Semarang, September 2012
Mengetahui
Guru Kelas V

Siti Safindun, S.Pd.SD
NIP. 19550826 197802 2002
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Lampiran 11

Rekap Hasil Belajar Siswa
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nama siswa

Jenis
kelamin

CI
AAN
AS
DAA
FF
ACA
AS
DWS
DRA
FKK
FIC
HA
KAF
KNH
KN
LMA
MNM
MIA
MS
MA
NZM
PIL
RSR
SN
ZDP
SMS
YPY
BF
AS
AM
KO
Jumlah
Rata-rata
Nilai terendah
Nilai tertinggi
Persentase ketidaktuntasan
Persentase ketuntasan

L
P
L
P
P
P
P
P
P
L
L
L
P
P
P
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
L
L
L
L

Nilai
Siklus 1
45
60
70
75
60
95
70
60
70
55
65
80
70
50
55
60
55
75
80
60
80
80
55
75
55
55
60
70
70
85
55
2050
66
45
95
48%
52%

Siklus 2
45
85
80
80
65
90
60
75
80
60
80
75
80
60
60
60
60
80
80
65
80
80
60
85
70
60
70
80
65
80
70
2220
72
45
90
29%
71%

Siklus 3
40
80
90
90
75
100
90
85
90
75
75
75
80
70
65
60
75
90
75
85
95
85
60
80
80
60
75
75
75
85
70
2415
78
40
100
13%
87%
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Lampiran 12

266

267

268
Lampiran 13

Dokumentasi Penelitian

Foto 1. SDN Kandri 01 Kota Semarang
Siklus I

Foto 2. Guru melakukan apersepsi

Foto 3. Guru menjelaskan penggunaan model Time Token Arends

269

Foto 4. Guru menjelaskan materi tentang organissasi

Foto 5. Siswa bertanya kepada guru

Foto 6. Siswa melaksanakan diskusi

270

Foto7. Guru membagikan kupon berbicara

Foto 8. Guru mengecek pekerjaan kelompok siswa

Foto 9. Siswa menjawab pertanyaan menggunakan kupon
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Siklus II

Foto 10. Guru menjelaskan materi kepada siswa

Foto 11. Guru berkeliling membimbing siswa

Foto 12. Pembagian kelompok heterogen

272

Foto 13. Guru membimbing siswa mengerjakan LKS

273

Siklus III

Foto 14. Guru membagikan kupon Time Token Arends

Foto 15. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Foto 16. Guru menampilkan video

274

Foto 17. Guru bersama siswa mendemonstrasikan kegiatan pemilihan ketua kelas

Foto 18. Siswa mengerjakan soal evaluasi

