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ABSTRAK
Herningtyas, Diani. 2013. Implementasi Metode Everyone Is Teacher Here
Berbantuan Media Kliping Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn
Pada Siswa Kelas V SDN Tugurejo 01. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:
Drs. H. A. Zaenal Abidin, M. Pd. Pembimbing II: Harmanto, S.Pd., M.Pd.
PKn bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional,
kreatif menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi aktif, bertanggung jawab,
bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta
anti korupsi. Berdasarkan hasil pengamatan di kelas V SDN Tugurejo 01
ditemukan permasalahan kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru,
aktivitas, dan hasil belajar siswa. Guru kurang bervariasi, belum menggunakan
media yang menarik, dan siswa kurang aktif dalam pembelajaran berdampak pada
hasil belajar, di mana 20 dari 34 siswa atau 59% mendapat nilai di bawah KKM.
Kualitas proses dan hasil belajar PKn yang rendah perlu segera diatasi dengan
metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping. Metode ini memberi
kesempatan siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawannya. Media kliping
membantu siswa memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber sehingga dapat
secara aktif mengikuti pembelajaran.
Rumusan masalah penelitian ini apakah menggunakan metode Everyone Is
Teacher Here berbantuan media kliping dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN Tugurejo 01? Penelitian bertujuan
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is
Teacher Here berbantuan media kliping di kelas V SDN Tugurejo 01.
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus setiap siklus dua pertemuan dengan
empat tahap penelitian: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SDN Tugurejo 01 dengan jumlah
siswa 34. Variabel penelitian meliputi keterampilan guru, aktivitas, dan hasil
belajar siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Analisis
data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan kualitas pembelajaran PKn meningkat.
Keterampilan guru siklus I (pertemuan 1 dan 2) memperoleh rata-rata skor 42,5
kategori baik, meningkat siklus II (pertemuan 1 dan 2) perolehan 50 kategori
sangat baik. Rata-rata aktivitas siswa siklus I 42,36 kategori baik, meningkat
siklus II 49,96 kategori sangat baik. Ketuntasan belajar siswa siklus I 59% (20
dari 34 siswa tuntas belajar) dan siklus II ketuntasan meningkat menjadi 82,3%
(28 dari 34 siswa tuntas belajar) dan nilai rata-rata kelas 77,42.
Dari hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada
siswa kelas V SDN Tugurejo 01 dan disarankan metode Everyone Is Teacher
Here berbantuan media kliping diterapkan pada mata pelajaran lain.
Kata Kunci: Metode Everyone Is Teacher Here, Kliping, Kualitas
Pembelajaran, PKn.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan memegang peranan penting dan merupakan investasi jangka

panjang dalam mewujudkan usaha pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta menjadi
wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1
tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
Pemberlakuan UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, dan Peraturan

Pemerintah No. 22 tahun 2006 tentang

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menuntut cara pandang
yang

berbeda

tentang

pengembangan

dan

pelaksanaan

kurikulum.

Pengembangan kurikulum tersebut perlu ditelaah untuk mendapatkan informasi
tentang permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan standar isi
tersebut.

Salah satu hasil pengkajian kurikulum adalah kajian kebijakan
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kurikulum mata pelajaran Kewarganegaraan. Untuk Indonesia pada saat ini,
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni pada pasal 37
menggariskan program kurikuler pendidikan kewarganegaraan sebagai muatan
wajib kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan
tinggi. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang
Sisdiknas dikenal dua muatan wajib yakni pendidikan Pancasila, dan pendidikan
kewarganegaraan.
Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 penjelasan pasal 37 ayat 1,
ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 secara normatif dikemukakan
bahwa ”Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran
yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia
yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
1945.” Sedangkan tujuannya, digariskan dengan dengan tegas, “adalah agar
peserta didik memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, rasional, dan
kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan
bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang
mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab
berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Atau dengan perkataan lain
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merupakan

pendidikan

Pancasila

dalam

praktek.

Secara

epistemologis, pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu
knowledge system

konseptualintegrated

(Hartonian: 1996, Winataputra:2001) yang memiliki misi

menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki "civic intelligence" dan "civic
participation" serta "civic responsibility" sebagai warga negara Indonesia dalam
konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila (Winataputra,
2001, 2006).
PKn yang berkembang secara fluktuatif hampir empat dasawarsa (19621998) ini menunjukan indikator telah terjadinya kriris konseptual sehingga
berdampak terjadinya krisis operasional kurikuler. Krisis opersional yang dalam
banyak hal merupakan dampak dari krisis konseptual, tercermin dalam terjadinya
perubahan format buku pelajaran, penataran guru yang tidak artikulatif, fenomena
kelas yang belum banyak bergeser, dan penekanan pada proses kognitif
memorisasi fakta dan konsep (Winataputra, 2001:6-7).
Sistem pembelajaran PKn yang berlangsung selama ini dapat dikatakan
sebagai budaya yang mengakar. Dikatakan demikian karena pada pembelajaran
PKn berlangsung sistem searah di mana guru menjadi sumber pengetahuan utama.
Aktivitas guru menjadikan pembelajaran kurang variatif dan tidak mengaktifkan
siswa. Siswa mendengarkan penjelasan guru yang mengejar ketercapaian materi
saja tanpa membuat siswa paham. Hal ini kurang dapat mengembangkan
kemampuan siswa dalam menanggapi sesuatu dan berpikir kritis. Ditambah lagi
ada suatu kecenderungan kuat di kalangan siswa bahwa pelajaran PKn adalah
pelajaran yang menuntut mereka untuk menghafal. Berdasarkan temuan
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Depdiknas (2007), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak
permasalahan

pelaksanaan

standar

isi

mata

pelajaran

Pendidikan

Kewarganegraan. Guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menekankan pada
metode yang mengaktifkan guru, kurang melibatkan peserta didik, pembelajaran
yang dilakukan guru kurang kreatif, lebih banyak menggunakan metode
konvensional (ceramah) dan kurang mengoptimalkan media pembelajaran,
sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, bahkan
cenderung pasif. Siswa hanya diam saja, mendengarkan, mencatat, dan mudah
bosan dalam pembelajaran.
Somantri

(dalam

Aryani,

2010:7),

menyebutkan

beberapa

faktor

dipertahankannya metode tradisional di antaranya karena ujian akhir masih
bersifat hafalan, buku PKn isinya banyak dipengaruhi oleh esensialismeverbalisme, indoktrinasi, ground covering technique, dan sejenisnya adalah yang
paling gampang dilaksanakan dalam KBM, dan kurangnya kegiatan-kegiatan
penulisan ilmiah mengenai metode mengajar, sehingga penyebaran prinsip-prinsip
metode yang tercantum dalam rencana pendidikan sulit dijalankan.
Akibat penyimpangan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Pusat
Kurikulum (2002), bahwa gambaran potret sekolah dan pendidikan di Indonesia
yang masih begitu buruk disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah
kurikulum yang masih berorientasi pada penguasaan materi, penilaian hanya
sebatas pengetahuan (kognitif) tingkat rendah, supervisi dan pembinaan bersifat
administratif, sekolah sebagai tempat mengajar bukan belajar, siswa hanya pasif
dan tidak terjadi proses interaktif, guru berkuasa dan tahu segalanya, pengelolaan
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kelas kaku dan tidak bervariasi karena hanya metode ceramah yang digunakan,
perbedaan individu anak tidak terlayani, dan sumber belajar yang hanya terbatas
pada buku.
Permasalahan mengenai pembelajaran PKn ini terjadi di SDN Tugurejo 01.
Dari hasil observasi dan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa masalah yang
timbul dalam pembelajaran PKn di kelas V SDN Tugurejo 01 dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Pengelolaan pembelajaran PKn yang dilakukan oleh guru belum
maksimal disebabkan teknik mengajar guru yang kurang bervariasi, yaitu guru
belum mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menggunakan media
pembelajaran yang menarik menyebabkan siswa cepat bosan dan kurang aktif
dalam pembelajaran PKn. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran PKn tidak
dilaksanakan dengan sistematis dan bertujuan, sehingga menyebabkan tidak
tercapainya tujuan pembelajaran yaitu siswa belum bisa menguasai materi
pembelajaran dan aktivitas belajarnya kurang. Rendahnya aktivitas belajar siswa
yang tampak dalam diskusi di mana hanya siswa yang menonjol saja yang
berperan aktif sementara siswa lain pasif merupakan kendala dalam memahami
dan menanggapi materi pembelajaran PKn menyebabkan kegiatan pembelajaran
PKn menjadi monoton dan siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran
sehingga berpengaruh pada hasil belajar siswa.
Hal ini didukung analisis nilai evaluasi pada tanggal 14 September 2012
pada pembelajaran PKn di kelas V SDN Tugurejo 01 yang menunjukkan belum
tercapainya kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah,
yaitu 70. Sebagian besar siswa tidak memahami materi pelajaran dan enggan
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untuk aktif berdiskusi dalam pembelajaran di kelas. Hal tersebut dapat dilihat dari
data hasil evaluasi hasil belajar, di mana 20 dari 34 siswa atau 59% mendapat nilai
di bawah KKM yang ditentukan sekolah. Hal ini berarti bahwa kurang lebih 59%
siswa masih belum dapat mencapai nilai KKM, yang mengindikasikan bahwa
sebagian besar siswa kelas V SDN Tugurejo 01belum dapat memahami dan
menguasai materi dalam pembelajaran PKn.
Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan guru kelas yang dilakukan pada
tanggal 18 September 2012, kualitas proses dan hasil pembelajaran PKn yang
masih rendah perlu segera diatasi. Untuk mengatasi masalah tersebut guru harus
menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kegiatan
pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dapat tercipta bila guru
menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan media pembelajaran yang
relevan dengan materi pembelajaran PKn.
Untuk itu, peneliti menerapkan sebuah metode yang sesuai dalam
meningkatkan kualitas belajar siswa. Metode yang diterapkan adalah metode
Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping. Tujuan mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan
untuk berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif sehingga diperlukan suatu
pembelajaran yang dengan mudah melekat pada diri siswa melalui kegiatan
sehari-hari. Dalam usaha menanamkan nilai-nilai luhur ini diperlukan metode
pembelajaran yang dapat mengembangkan diri siswa untuk lebih percaya diri,
kritis dalam menganalisis masalah, berani mengemukakan pendapatnya, dan
bertanggungjawab. Metode Everyone Is Teacher Here merupakan metode yang
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mudah untuk mendapatkan partisipasi seluruh kelas dan pertanggungjawaban
individu. Metode ini memberi kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai
guru bagi kawan-kawannya dan membuat siswa yang selama ini tidak mau terlibat
akan ikut serta dalam pembelajaran sehingga terbentuk aktivitas belajar yang
partisipatif dan aktif (Hisyam, 2008: 60). Metode ini disesuaikan dengan tujuan
yang ingin dicapai oleh pembelajaran pada berbagai mata pelajaran, meliputi
aspek kemampuan mengemukakan pendapat, kemampuan menganalisis masalah,
kemampuan menuliskan pendapat-pendapatnya setelah melakukan pengamatan,
kemampuan menyimpulkan, memberikan kesempatan dan menuntut siswa terlibat
aktif di dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan memberikan bantuan secara
bertahap sehingga siswa dapat membuat pertanyaan.
Kelebihan metode ini: 1) merangsang kreativitas siswa dalam bentuk ide
atau gagasan dalam membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan menanggapi
jawaban teman sehingga memperluas wawasan, 2) mengembangkan sikap
menghargai pertanyaan dan jawaban dari sesama siswa, toleransi bila jawaban
antara siswa satu dengan yang lainnya berbeda, bertanggung jawab atas
jawabannya dan disiplin dalam mengerjakan tugas, 3) merangsang siswa untuk
melakukan aktivitas belajar secara individual maksudnya siswa harus membuat
pertanyaan dan menjawab pertanyaan sendiri agar berkembang kemandiriannya,
sehingga prestasinya juga meningkat, 4) setiap pengajaran yang dilaksanakan
dengan metode Everyone Is Teacher Here akan membangkitkan motivasi belajar
yang ada pada dirinya sehingga prestasi pada saat ujian tes dapat tercapai secara
optimal, dan 5) tingkat prestasi belajar siswa selain dapat dilihat dari nilai hasil
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tes belajar (ujian) juga dapat dapat dilihat dari bagaimana siswa menanggapi
pertanyaan dan jawaban, sehingga benar-benar bisa

menghubungkan materi,

memahami dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari
(http://www.tuanguru.com/2012/03/strategi-everyone-is-a-teacher-here.html).
Usaha mengatasi permasalahan pembelajaran PKn di kelas V SDN Tugurejo
01 juga dilakukan dengan menambahkan media kliping. Berbantuan

media

kliping siswa memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber belajar dan dituntut
dapat menggali informasi sedalam-dalamnya dari media yang dipunyai dan
mengutarakan pendapatnya lewat diskusi kelas terbuka. Hal ini memungkinkan
siswa memahami isi materi yang terkandung dalam suatu bahan pelajaran dengan
lebih intensif dan rasional. Selain itu, melalui metode Everyone Is Teacher Here
Berbantuan Media Kliping pembelajaran terarah dan bertujuan karena kegiatan
pembelajaran dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sistematis.
Faktor pendorong lain diterapkannya metode Everyone Is Teacher Here
adalah hasil penelitian Azizudin (2011) yang berjudul “Peningkatan Partisipasi
Belajar IPS Melalui Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here Siswa
Kelas VIIIB SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2008-2009”
membuktikan metode Everyone Is Teacher Here dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn mencakup aspek keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil
belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa,
keterampilan guru dan hasil belajar siswa pada tiap siklus. Aktivitas siswa dalam
pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is Teacher Here pada refleksi
awal sebesar 50,87% siklus 1, pada siklus 2 sebesar 63,75% dan siklus 3 sebesar
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76,07%. Prosentase ini menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran terjadi
peningkatan 10% setiap siklus partisipasi belajar IPS pada siswa kelas VIIIB SMP
Muhammadiyah 7 Surakarta. Didukung oleh penelitian mengenai media kliping
oleh Arofah (2009) berjudul “Optimalisasi Media Kliping Dan Teknik Kolaborasi
Berpasangan Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Menulis Surat
Resmi Pada Siswa Kelas VI SD Negeri Pekuwon Juwana Pati Semester Ganjil
Tahun 2008/2009”. Hasil rata-rata tes kemampuan menulis karangan pada kondisi
awal 62,6. Pada siklus pertama 76,9, siklus kedua 84, dan siklus ketiga 86,8.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menetapkan tindakan kelas dengan
judul “Implementasi Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pkn Pada Siswa Kelas V
SDN Tugurejo 01”.

1.2.

RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

1.2.1. Rumusan Masalah
Apakah metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN Tugurejo 01?
Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci :
1. Apakah metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping dapat
meningkatkan keterampilan guru pada mata pelajaran PKn di kelas V SDN
Tugurejo 01?
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2. Apakah metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran PKn di kelas V SDN
Tugurejo 01?
3. Apakah metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn di kelas V SDN
Tugurejo 01?
1.2.2. Pemecahan Masalah
Dengan adanya pemasalahan mendesak pada pembelajaran PKn, maka
untuk meningkatkan kualitas belajar siswa di kelas V ini penulis merasa perlu
mengadakan perbaikan dari model pembelajaran terdahulu yang digunakan
dengan model pembelajaran pilihan penulis, yaitu Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping sebagai upaya penyebaran pemikiran, ide, dan
pengalaman seseorang kepada orang lain, menyimpan dan melestarikan kekayaan
intelektual manusia, merangkum beberapa pemikiran dalam suatu bidang,
memupuk kreativitas, dan menunjang pemenuhan keperluan informasi tertentu
(Lasa, 2006:20). Metode ini memberi kesempatan kepada siswa untuk berperan
sebagai guru bagi kawan-kawannya. Metode ini juga membuat siswa yang selama
ini tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif.
Setelah menerapkan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media
kliping pada mata pelajaran PKn diharapkan perhatian dan partisipasi siswa dapat
lebih terpusat pada kegiatan pembelajaran, proses belajar siswa menjadi lebih
terarah pada materi yang sedang dipelajari, siswa dapat memperoleh konsep
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kewarganegaraan yang baik dan membangun pengalaman serta kesan sebagai
hasil pembelajaran yang lebih melekat dalam diri siswa.
Menurut Silberman (2010:163-164), langkah-langkah pembelajaran dengan
metode Everyone Is Teacher Here, antara lain:
1. Bagikan kartu indeks kepada setiap siswa. Mintalah para siswa menulis
sebuah pertanyaan yang mereka miliki tentang materi pelajaran yang sedang
dipelajari di dalam kelas atau topik khusus yang akan mereka bahas dan
diskusikan di kelas.
2. Kumpulkan kartu, kocok dan bagikan satu pada setiap siswa. Mintalah mereka
untuk membaca diam–diam pertanyaan atau topik pada kartu dan pikirkan satu
jawaban.
3. Panggilah sukarelawan yang akan membaca dengan keras kartu yang mereka
dapat dan memberi respon.
4. Setelah diberi respon, mintalah pada siswa yang lain di dalam kelas untuk
menambah atau menyangkal apa yang telah disumbangkan sukarelawan.
5. Lanjutkan selama masih ada sukarelawan, kalu tidak ada tunjuk dari salah satu
siswa.
Mengacu pada teori yang dikemukakan Silberman dan Lasa, langkahlangkah pembelajaran dengan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping adalah sebagai berikut:
1.

Guru menunjukkan kliping sebagai contoh untuk siswa

2.

Guru membagikan kartu indeks kepada seluruh peserta didik.
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3.

Guru meminta siswa untuk menuliskan satu soal tentang materi pelajaran
yang sedang dipelajari dengan sumber dari kliping dan buku yang mereka
punyai.

4.

Guru meminta siswa mengimpulkan kartu indeks, kemudian mengacak kartu
indeks tersebut

kemudian dan membagikan kepada setiap siswa. Guru

memastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis sendiri.
5.

Guru meminta mereka untuk membaca dalam hati soal dalam kartu indeks
tersebut kemudian menuliskan jawabannya.

6.

Guru meminta siswa secara sukarela untuk mempresentasikan kliping yang
mereka punya dan membacakan soal dari kartu indeks dan menjawabnya.

7.

Setelah jawaban diberikan, guru meminta siswa lainnya untuk menanggapi,
menambahkan atau menyanggah.

8.

Guru melanjutkan diskusi ini dengan menunjuk sukarelawan berikutnya.

1.3.

TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan umum penelitian ini adalah :

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN
Tugurejo 01.
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :
a. Meningkatkan

keterampilan

guru

dalam

mengelola

pembelajaran

menggunakan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping.
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b. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran PKn menggunakan
metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping.
c. Meningkatkan hasil belajar siswa pembelajaran menggunakan metode
Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping.

1.4.

MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan

praktis, dari kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan
manfaat pada perkembangan pembelajaran PKn serta menjadi bahan acuan
bagi penelitian sejenis.
b. Manfaat Praktis
1) Manfaat bagi guru
a) Dapat

dijadikan

sebagai

sarana

untuk

mengevaluasi

terhadap

pembelajaran yang sudah berlangsung.
b) Sebagai referensi bagi guru dalam meningkatkan pembelajaran PKn
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media
kliping.
c) Mengembangkan

kurikulum

di

tingkat

kelas,

serta

untuk

mengembangkan dan melakukan inovasi pembelajaran.
d) Membuat guru lebih kreatif dalam pelaksanaan proses pembelajaran,
yaitu dengan mengembangkan pembelajaran yang inovatif dengan
menerapkan multi metode dan media.
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2) Manfaat bagi siswa
a) Meningkatkan aktifitas siswa dalam proses pembelajaran PKn.
b) Melatih siswa untuk dapat memahami isi dari suatu bahan pelajaran yang
dapat menunjang keberhasilan siswa dalam belajar.
c) Meningkatkan hasil belajar siswa.
3) Manfaat bagi sekolah
a) Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk
melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media
kliping.
b) Menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif pada
kualitas pembelajaran di sekolah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1.

KERANGKA TEORI

2.1.1.

Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil
pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003:2).
Belajar menurut Morgan (dalam Suprijono, 2012:3) adalah perubahan perilaku
yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan Gagne (dalam
Anni, 2009:82) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau
kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan
perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan.
Menurut Winataputra (2004:2.3), terdapat tiga ciri utama dalam belajar,
yaitu:
a. Proses
Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berfikir dan
merasakan. Seseorang dikatakan belajar apabila fikiran dan perasaannya aktif.
Aktivitas fikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, akan
tetapi teras oleh yang bersangkutan. Guru tidak bisa melihat aktivitas fikiran
dan perasaan siswa, yang dapat diamati adalah manifestasinya, yaitu kegiatan
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siswa sebagai akibat adanya aktivitas fikiran dan perasaan pada diri siswa
tersebut.
b. Perubahan Perilaku
Hasil belajar berupa perubahan perilaku atau tingkah laku. Seseorang
yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya,baik yang berupa
pengetahuan, keterampilan motorik, atau penguasaan nilai-nilai (sikap).
Perubahan perilaku sebagai hasil belajar ialah perubahan yang dihasilkan dari
pengalaman (interaksi dengan lingkungan), di mana proses mental dan
emosional terjadi. Perubahan perilaku ini dikelompokkan menjadi tiga ranah,
yaitu pengetahuan (kognitif), keterampilan motorik (psikomotorik), dan
penguasaan nilai-nilai dan sikap (afektif).
c. Pengalaman
Belajar adalah mengalami, dalam arti belajar terjadi di dalam interaksi
antara individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan
sosial. Belajar bisa melalui pengalaman langsung maupun melalui pengalaman
tidak langsung.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar
merupakan proses perubahan tingkah laku yang dialami manusia sebagai akibat
dari interaksi individu dengan lingkungannya. Proses belajar pada diri individu
terjadi dengan berbagai cara. Kadang proses belajar tersebut dilakukan secara
sengaja, sebagaimana ketika siswa menerima informasi yang disajikan guru di
kelas, ada juga yang dilakukan secara tidak sengaja. Namun demikian aktivitas
belajar ini berlangsung terus menerus sepanjang waktu.
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2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Belajar
Belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku. Berhasil atau
tidaknya perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Anni
(2009:97) Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil
belajar adalah kondisi internal dan eksternal peserta didik. Kondisi internal
mencakup kondisi fisik dan kondisi sosial. Oleh karena itu kesempurnaan dan
kualitas kondidi internal yang dimiliki oleh peserta didik akan berpengaruh
terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. Sama seperti kondisi internal yang
mempengaruhi, kondisi eksternal juga berpengaruh. Beberapa faktor eksternal
seperti variasi dan kesulitan materi belajar yang dipelajari, tempat belajar, iklim,
suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan
proses dan hasil belajar.
Menurut

Purwanto

(dalam

Thobroni,

2011:31-34)

faktor

yang

mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:
1. Faktor yang ada pada diri organisme tersebut yang disebut faktor individual,
meliputi:
a. Faktor kematangan dan pertumbuhan, faktor ini berhubungan dengan
tingkat kematangan atau tingkat pertumbuhan organ-organ tubuh manusia.
b. Faktor kecerdasan atau inteligensi, artinya tidak semua anak mempunyai
tingkat kecerdasan yang sama walau kematangannya sama.
c. Faktor latihan dan ulangan, semakin sering latihan diberikan maka
kecakapan dan pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadi makin dikuasai
dan makin mendalam.
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d. Faktor motivasi, motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk
melakukan sesuatu. Tidak mungkin seseorang mau berusaha mempelajari
sesuatu dengan sebaik-baiknya, jika ia tidak mengetahui betapa pentingnya
hasil yang dicapai dari belajarnya itu bagi dirinya.
e. Faktor sifat pribadi seseorang, sifat individu yang berbeda-beda membuat
pola belajarnya pun berbeda.
2. Faktor yang ada di luar individu, disebut faktor sosial, yaitu:
a. Faktor keluarga, suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam
menentukan ketercapaian belajar yang dialami anak.
b. Faktor guru dan cara mengajar, sikap dan kepribadian guru, tinggi
rendahnya pengetahuan yang dimiliki, dan cara guru mengajar turut
mempengaruhi hasil belajar anak.
c. Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar, sekolah dengan alat-alat
belajar yang lengkap seperti ipteks yang ditunjang dengan kecakapan guru
maka akan mempernudah belajar anak.
d. Faktor motivasi sosial, orang tua atau guru yang memotivasi belajar anak
dengan baik akan menimbulkan dorongan untuk belajar lebih baik.
e. Faktor lingkungan dan kesempatan, seorang anak dari keluarga yang baik,
memiliki intelegensi yang baik, bersekolah dan berinteraksi dengan baik
belum tentu pula belajar dengan baik. Hal ini dipengaruhi hal lain misalnya
keadaan lingkungan sekolah dengan jarak yang jauh.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor
yang mempengaruhi hasil belajar ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal.
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Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu itu sendiri, meliputi
kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan atau inlegensi, latihan dan ulangan,
motivasi, dan sifat pribadi. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang
mempengaruhi dari luar misalnya keadaan keluarga, guru dan cara mengajar guru,
alat-alat belajar, motivasi sosial, dan lingkungan serta kesempatan.
2.1.3. Pengertian Pembelajaran
Menurut Winataputra (2008: 1.18) pembelajaran merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan
kualitas belajar pada diri peserta didik. Pembelajaran harus menghasilkan belajar,
tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. Pembelajaran dalam
konteks pendidikan formal, yakni pendidikan di sekolah, sebagian besar terjadi di
kelas dan lingkungan sekolah. Sebagian kecil pembelajaran terjadi juga di
lingkungan masyarakat misalnya pada saat kegiatan ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan ekstramural. Dalam konteks pendidikan nonformal, justru
sebaliknya. Proses pembelajaran terjadi di masyarakat, termasuk dunia kerja,
media massa, dan jaringan internet.
Menurut Briggs (dalam Anni, 2009:191) pembelajaran adalah seperangkat
peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta
didik itu memperoleh kemudahan.
Menurut Pasal 1 butir 20 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
(dalam Winataputra, 2008:1.20) menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses
interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
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belajar. Dalam konsep tersebut terkandung 5 konsep, yakni interaksi, peserta
didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar.
Anni (2009: 194-196) menyatakan bahwa hasil penggunaan pandangan
sistem dalam pembelajaran adalah memandang pentingnya peranan komponenkomponen didalam proses pembelajaran. Komponen-komponen itu harus
berinteraksi secara efektif untuk mencapai pembelajaran. Kompnen-komponen
tersebut meliputi:
1) Tujuan
Tujuan yang eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan
pembelajaran adalah intructional effect biasanya itu berupa pengetahuan dan
keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam TPK semakin
spesifik dan operasional.
2) Subjek belajar
Merupakan komponen utama karena berperan sebagai subjek sekaligus
objek.
3) Materi pelajaran
Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses
pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari
kegiatan pembelajaran.
4) Strategi pembelajaran
Merupakan pola umum mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini
efektivitas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penerapan strategi
pembelajaran pendidik perlu memilih model-model pembelajaran yang tepat,
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metode mengajar yang sesuai dan teknik-teknik mengajar yang menunjang
pelaksanaan metode mengajar.
5) Media pembelajaran
Adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran
untuk membantu penyampaian pesen pembelajaran.
6) Penunjang
Maksudnya adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan
pelajaran dan lain-lain. Komponen penunjang berfungsi memperlancar,
melengkapi dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
adalah usaha yang dilakukan pendidik untuk membentuk tingkah laku dengan
menyediakan lingkungan agar terjadi hubungan lingkungan sebagai stimulus dan
tingkah laku. Ciri utama pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan
proses belajar siswa. Adanya unsur kesengajaan dari pihak luar individu yang
melakukan proses belajar, dalam hal ini pendidik secara perorangan atau secara
kolektif dalam suatu sistem, merupakan ciri utama dari konsep pembelajaran.
Sedangkan komponen yang terlibat di dalam pembelajaran adalah tujuan, subyek
belajar, materi pelajaran, strategi, media, evaluasi, dan penunjang.
2.1.4. Kualitas Pembelajaran
Kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas
keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum, bahan belajar, media,
fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar
yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004:7). Menurut Uno
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(2007: 153), kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan bagaimana kegiatan
pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan
luaran yang baik pula. Sedangkan menurut Mulyasa (2006: 11), kualitas
pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Sehingga, pembelajaran
dikatakan berkualitas apabila dalam proses pembelajaran dilaksanakan secara
efektif serta efisien dan menghasilkan dampak belajar yang optimal sesuai dengan
tujuan yang dicapai.
Pendapat Etzioni (dalam Hamdani, 2011:194) mengenai kualitas adalah
sebagai mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan
sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dari
pernyataan tersebut Hamdani (2011:194) mengemukakan aspek-aspek efektivitas
belajar, yaitu: (1) peningkatan pengetahuan; (2) peningkatan keterampilan; (3)
perubahan sikap; (4) perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) peningkatan integrasi;
(7) peningkatan partisipasi; (8) peningkatan interaksi kultural. Dalam mencapai
efektivitas belajar ini, UNESCO menetapkan empat pilar pendidikan yang harus
diperkatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu: (1)
belajar untuk menguasai ilmu pengatahuan (learning to know); (2) belajar untuk
menguasai keterampilan (learning to do); (3) belajar untuk hidup bermasyarakat
(learning to live together); (4) belajar untuk mengembangkan diri secara
maksimal (learning to be).
Berdasarkan

pendapat

tersebut

dapat

disimpulkan

bahwa

pembelajaran merupakan tingkat pencapaian pembelajaran

kualitas

yang berupa

peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui
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proses pembelajaran. Untuk mengamati kualitas pembelajaran dapat dilihat dari
ketrampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa, iklim pembelajaran, materi
pembelajaran, dan media pembelajaran.
Depdiknas (2004:7) menyebutkan bahwa terdapat tujuh indikator kualitas
pembelajaran: 1) keterampilan guru mengelola pembelajaran, yaitu kecakapan
melaksanakan pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran; 2) aktivitas
siswa, yaitu segala bentuk kegiatan siswa baik secara fisik maupun non-fisik; 3)
hasil belajar siswa, yaitu perubahan perilaku setelah mengalami aktivitas belajar;
4) iklim pembelajaran, mengacu pada interaksi antar komponen-komponen
pembelajaran seperti guru dan siswa; 5) materi, disesuaikan dengan tujuan
pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa; 6) media pembelajaran,
merupakan alat bantu untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa; dan 7)
sistem pembelajaran di sekolah, yaitu proses yang terjadi di sekolah.
Dalam penelitian ini, pengkajian kualitas pembelajaran ditekankan pada tiga
aspek, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Hal
tersebut didasarkan pada permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran PKn
di kelas V SDN Tugurejo 01, yaitu rendahnya hasil belajar siswa disebabkan
kurangnya partisipasi siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran.
2.1.4.1. Keterampilan Guru
Alvin W.Howard (dalam Slameto, 2010:32), berpendapat bahwa mengajar
adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk
mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude, ideals (cita-cita),
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appreciations (penghargaan) dan knowledge. Sedangkan Rusman (2011:70-80)
menyatakan bahwa keterampilan guru adalah perilaku dan kemampuan yang
memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh.
Dalam belajar mengajar terdapat sembilan keterampilan yang harus dikuasai
guru menurut Usman (2011: 90-106), yaitu:
1. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran
Membuka pelajaran bertujuan menciptakan suasana siap mental peserta
didik untuk mengikuti pelajaran dan upaya memusatkan perhatian peserta didik.
Indikator keterampilan ini meliputi: (1) menarik perhatian siswa; (2)
menimbulkan motivasi; (3) memberi acuan; (4) membuat kaitan antara materi
yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang telah dikuasai.
2. Keterampilan Bertanya
Keterampilan bertanya penting bagi guru karena pembelajaran sekarang
menuntut siswa aktif serta melatih agar terbiasa mengajukan pertanyaan,
mengeluarkan pendapat di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pembelajaran
dengan ceramah yang menempatkan guru sebagai sumber informasi, siswa
sebagai

penerima

informasi

harus

diubah

menjadi

pembelajaran

yang

menempatkan siswa menjadi aktif. Tujuan penguasaan keterampilan bertanya
adalah membangkitkan minat, rasa ingin tahu serta memusatkan perhatian siswa
pada materi pelajaran.
3. Keterampilan Menjelaskan
Penjelasan adalah penyajian informasi untuk mencari hubungan sebab
akibat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan menjelaskan dapat
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dilakukan di awal, tengah, ataupun akhir pelajaran. Penjelasan harus relevan,
bermakna serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan perkembangan
belajar siswa.
Tujuan menguasai keterampilan menjelaskan: (1) membimbing siswa
menjawab pertanyaan; (2) membimbing siswa menghayati materi melalui proses
penalaran yang tepat; dan (3) guru memahami tingkat pemahaman siswa terhadap
materi pelajaran.
4. Keterampilan Mengelola Kelas
Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan untuk menciptakan,
memelihara dan mengembalikan kondisi yang baik apabila terjadi gangguan
dalam proses belajar mengajar. Tujuan mengelola kelas agar dapat menunjang
kelancaran pembelajaran, sadar akan kebutuhan siswa dan responsif terhadap
gangguan yang muncul.
Prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas antara lain: (1)
kehangatan dan keantusiasan; (2) memberikan bahan-bahan yang menantang
untuk berpikir; (3) bervariasi; (4) fleksibel (luwes); (5) menekankan pada hal-hal
positif; dan (6) penanaman disiplin diri.
5. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan
Mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah menyajikan bahan
pelajaran dalam kelompok kecil kurang lebih 3-7 orang dan atau secara
perorangan. Peran guru dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan sebagai
organisator, sumber informasi, motivator, fasilitator dan pendiagnosa kesulitan
belajar sekaligus memberi bantuan bila diperlukan.
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Komponen-komponen mengajar kelompok kecil dan perorangan: (1)
mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) terampil mengorganisasikan
pembelajaran; (3) terampil membimbing dan memudahkan cara belajar siswa; (4)
mengadakan supervisi pemanduan; dan (5) terampil merencanakan serta
melaksanakan kelompok belajar.
6. Keterampilan Memimpin Diskusi Kelompok Kecil
Diskusi kelompok kecil adalah penyajian materi dengan cara siswa bertukar
pendapat untuk memperoleh suatu pemahaman atau kesimpulan. Hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam memimpin diskusi kelompok kecil: (1) siswa dibagi
menjadi beberapa kelompok terdiri dari 3-5 anak dan tiap anggota kelompok
ditugasi sebagai ketua, penulis dan anggota; (2) guru mengupayakan terwujudnya
belajar aktif; (3) kesimpulan diskusi diambil secara mufakat; (4) guru berperan
sebagai koordinator, perencana, nara sumber dan lain sebagainya.
7. Keterampilan Memberi Penguatan
Penguatan adalah dorongan agar siswa termotivasi belajar, terdiri dari
penguatan verbal dan non verbal. Penguatan verbal seperti memberikan ucapan
pendorong semangat, sedangkan penguatan non verbal berupa gerakan badan,
mimik muka, mendekati siswa saat belajar, memberi sentuhan dan memberi
hadiah.
8. Keterampilan Mengadakan Variasi
Dalam kegiatan belajar perlu adanya keanekaragaman atau variasi agar
siswa tidak jenuh. Manfaat menguasai keterampilan mengadakan variasi yaitu
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meningkatkan pelatihan, mengembangkan bakat, membina tingkah laku ke arah
positif dan menimbulkan rasa senang terhadap pelajaran.
Komponen yang perlu diperhatikan guru dalam mengadakan variasi: (1)
variasi gaya mengajar mencakup variasi suara, pemusatan perhatian, kesenyapan,
kontak pandang, gerakan badan, mimik muka dan pergantian posisi di dalam
kelas; (2) variasi penggunaan media baik visual, audio, audiovisual dan lainnya;
dan (3) variasi pola interaksi dengan siswa mencakup komunikasi satu arah, dua
arah, maupun interaksi antar siswa.
9. Keterampilan Menutup Pelajaran
Menutup pelajaran adalah kegiatan mengakhiri pelajaran dengan membuat
kesimpulan atau mengadakan evaluasi sehingga ada pemahaman terhadap materi
pelajaran. Dalam membuka dan menutup pelajaran harus relevan dengan tujuan,
sistematika jelas dan berkesinambungan antara bagian satu dengan lainnya.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa
yang telah dipelajari oleh siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses
pembelajaran, meliputi: (1) meninjau kembali penguasaan inti pelajaran; (2)
merangkum inti pelajaran; (3) membuat ringkasan; (4) mengevaluasi.
Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan keterampilan
mengajar guru adalah seperangkat kemampuan guru dalam melatih/membimbing
aktivitas dan pengalaman seseorang serta membantunya berkembang dan
menyesuaikan diri kepada lingkungan. Jadi, persepsi siswa tentang keterampilan
mengajar guru adalah penilaian berupa tanggapan/pendapat siswa terhadap
kemampuan/kecakapan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar.
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Dengan

menguasai

sembilan

keterampilan

mengajar,

guru

dapat

melaksanakan pembelajaran lebih baik dan mampu mendorong siswa untuk lebih
aktif dan antusias mengikuti pembelajaran. Guru merupakan unsur yang penting
dalam suatu kegiatan pembelajaran, sehingga guru harus menunjukkan
keprofesionalan melalui kinerjanya. Kinerja guru dapat dilihat dari keterampilan
yang dimilikinya. Keterampilan guru yang baik dapat mendorong aktivitas siswa
dalam belajar di kelas dan pada akhirnya membawa dampak positif pula bagi hasil
belajar siswanya sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran.
Keterampilan guru dalam penelitian ini meliputi keterampilan membuka dan
menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan membimbing diskusi
kelompok kecil, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan mengelola
kelas, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan
perorangan, dan keterampilan memberikan penguatan.
Adapun indikator keberhasilan guru dalam penerapan metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan Media Kliping ini adalah (1) mengkondisikan kelas
agar siswa siap mengikuti pembelajaran dan mempersiapkan kliping sesuai
dengan tujuan pembelajaran(keterampilan membuka pelajaran), (2) membuka
pembelajaran dengan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab(keterampilan
membuka pelajaran), (3) menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran yang
digunakan, yaitu materi organisasi dengan menggunakan metode Everyone Is
Teacher Here berbantuan media kliping(keterampilan menjelaskan), (4)
menunjukkan

media

menganalisisnya(keterampilan

kliping

dan

menjelaskan),

(5)

membimbing
melakukan

tanya

siswa
jawab
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mengenai materi(keterampilan bertanya), (6) membimbing, memotivasi dan
mengawasi kegiatan menulis soal berbantuan kliping yang dibuat siswa sebagai
langkah dalam metode Everyone Is Teacher Here(keterampilan membimbing
kelompok kecil dan mengelola kelas), (7) membimbing jalannya presentasi tiap
siswa dan menjadi pengatur jalannya diskusi(keterampilan memimpin diskusi
kelompok kecil dan mengadakan variasi), (8) memberikan penghargaan dan
penguatan baik verbal maupun non verbal pada siswa(keterampilan memberikan
penguatan), (9) menambahkan hal-hal yang belum disampaikan saat presentasi
siswa(keterampilan memberikan penguatan dan menjelaskan), (10) memberi
kesempatan pada siswa untuk bertanya jika ada yang kurang paham(keterampilan
bertanya), (11) bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran(keterampilan
memberikan penguatan), (12) membimbing siswa membuat rangkuman materi
yang telah dipelajari(keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan), (13)
memberikan evaluasi dan tindak lanjut(keterampilan menutup pelajaran).
2.1.4.2. Aktivitas siswa
Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi
belajar-mengajar. Sebagai rasionalitasnya hal ini juga mendapatkan pengakuan
dari berbagai ahli pendidikan. Siswa dikatakan aktif apabila terdapat perilaku
seperti sering bertanya, mau mengerjakan tugas, mampu menjawab pertanyaan,
senang diberi tugas dan lain sebagainya. Keaktifan siswa menyebabkan interaksi
antar siswa dan guru sehingga kelas menjadi kondusif, siswa terlibat dalam
pembelajaran, terbentuk pengetahuan dan keterampilan sehingga prestasi akan
meningkat. Jadi dalam proses pembelajaran siswa dituntut aktif, lebih banyak
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melakukan kegiatan, guru membimbing dan mengarahkan sehingga pembelajaran
berpusat pada siswa.
Menurut Parkhurst (dalam Sardiman, 2011:97) ruang kelas harus diubah/
diatur sedemikian rupa menjadi laboraturium pendidikan yang mendorong anak
didik bekerja sendiri. Sejalan dengan Parkhurst, Rousseau (dalam Sardiman,
2011:96) menjelaskan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan
pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja
sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun
teknis.
Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2011: 101) menggolongkan aktivitas
siswa dalam pembelajaran diantaranya:
1. Kegiatan-kegiatan visual (Visual activities)
Misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi/percobaan, maupun
pekerjaan orang lain.
2. Kegiatan lisan (Oral activities)
Misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan
pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi.
3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening activities)
Misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, dan pidato.
4. Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities)
Misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.
5. Kegiatan-kegiatan menggambar (Drawing activities)
Misalnya menggambar, mebuat grafik, peta, dan diagram.
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6. Kegiatan-kegiatan motorik (Motor activities)
Misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi,
bermain, berkebun, dan beternak.
7. Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities)
Misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat
hubungan, dan mengambil keputusan.
8. Kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities)
Misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah,
berani, tenang, dan gugup.
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa
adalah segala kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran mencakup
kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan oleh siswa dalam mengikuti
pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan perilaku, pengetahuan, dan nilainilai sikap pada siswa yang dilakukan secara sengaja dan berkelanjutan.
Aktivitas siswa dalam penelitian ini meliputi aktivitas visual, oral, listening,
writing, motor, emotional, dan aktivitas mental. Sedangkan indikator keberhasilan
aktivitas siswa dapat dilihat dari aspek-aspek seperti (1) mempersiapkan diri
untuk menerima pembelajaran dengan metode everyone is teacher here
berbantuan media kliping(visual activity, listening activity, emosiaonal activity),
(2) merespon apersepsi yang diberikan guru(listening activity, oral activity), (3)
menyimak informasi yang disampaikan oleh guru, yaitu tujuan pembelajaran dan
metode pembelajaran yang digunakan(listening activity), (4) mengamati penyajian
kliping sebagai contoh yang ditunjukkan oleh guru(visual activity), (5)
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menganalisa kliping yang dibuat siswa dan mencatat hasil pemikirannya(oral
activity, writing activity), (6) menuliskan soal tentang materi yang sedang
dipelajari berbantuan kliping yang dibuat dan sumber lainnya(writing activity), (7)
mengumpulkan soal yang dibuat dengan tepat waktu(motor activity), (8) mencari
jawaban atas pertanyaan yang didapat(emotional activity, visual activity, oral
activity), (9) menjawab pertanyaan secara bergilir(mental activity, oral activity,
motor activity), (10)menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang dibuat siswa
lain(mental activity, oral activity, mental activity), (11) mendengarkan penjelasan
materi dari guru(listening activity), (12) menyimpulkan materi dan menyusun
ringkasan bersama guru(oral activity, mental activity, emotional activity, writing
activity), dan (13) mengerjakan evaluasi(mental activity, writing activity,
emotional activity).
2.1.4.3 Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pebelajar
setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku
tersebut tergantung pada apa yang telah dipelajari oleh pembelajar Oleh karena itu
apabila pebelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep. Maka perubahan
perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Perubahan perilaku
yang harus dicapai oleh pembelajaran setelah melaksanakan aktivitas belajar
dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (Anni, 2009:85).
Berdasarkan teori Blom (dalam Hakiim, 2009: 100-106), hasil belajar dalam
perilaku intelektual (intellectual behavior) dibagi menjadi tiga ranah yaitu ranah
kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.
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a. Ranah Kognitif (cognitive domain)
Ranah kognitif berkaitan dengan kognisi atau penalaran atau pemikiran
dalam bahasa pendidikan Indonesia disebut “cipta”. Ranah kognitif mencakup
kategori berikut:
1. C1: Mengingat (remembering)
Mengingat diartikan dengan memunculkan kembali apa yang sudah
diketahui dan tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Kategori mengingat
meliputi mengenali lagi dan menyebutkan kembali.
2. C2: Memahami (understanding)
Memahami diartikan menegaskan pengertian atau makna bahan-bahan
yang sudah diajarkan, mencakup komunikasi lisan, tertulis, maupun gambar.
Kategori memahami mencakup menafsirkan, mengartikan, memberi contoh,
mengelompokkan,

merangkum,

meringkas,

melakukan

inferensi,

membandingkan, dan menjelaskan
3. C3 : Menerapkan (applying)
Menerapkan adalah melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu
prosedur dalam situasi tertentu. Kategori menerapkan adalah melaksanakan
dan menerapkan.
4. C4 : Menganalisis (analysing)
Menganalisis adalah menguraikan sesuatu ke dalam bagian-bagian
yang membentuknya, dan menetapkan bagaimana bagian-bagian atau unsurunsur tersebut satu sama lain saling terkait, dan bagaimana kaitan unsur-
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unsur. Kategori menganalisis meliputi membeda-bedakan, menata atau
menyusun, dan menetapkan sifat atau ciri.
4. C5 : Menilai (evaluating)
Menilai adalah menetapkan derajat sesuatu berdasarkan kriteria atau
patokan tertentu. Kategori menilai meliputi mengecek dan mengkritisi.
5. C6 : Mencipta (creating)
Mencipta adalah memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk
utuh yang koheren dan baru, atau membuat sesuatu yang orisinil. Kategori
mencipta meliputi memunculkan, merencanakan, dan menghasilkan karya.
b. Ranah Afektif
Ranah afektif berkenaan dengan sikap, nilai, penghargaan dan
penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan domain afektif ada lima, dari sederhana
ke yang kompleks, yaitu sebagai berikut:
1. A1 : Penerimaan (receiving)
Penerimaan

merupakan

kepekaan

(keinginan/memperhatikan)

individu terhadap fenomena dan stimulus atau menunjukkan perhatian yang
terkontrol dan terseleksi seperti menerima, menanyakan, memilih,
menyeleksi, mendengar, memberikan, mengikuti, dan menyebutkan
2. A2 : Penanggapan (responding)
Penanggapan berarti suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi
aktif atau kemampuan menanggapi pada diri peserta didik. Pada tingkat ini
siswa tidak hanya menghadirkan fenomena tertentu tetapi juga mereaksinya
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dengan berbagai cara. Reaksi tersebut seperti menjawab pertanyaan,
membantu,

melakukan,

membuktikan,

membaca,

melaporkan,

mendiskusikan, dan menceritakan
3. A3 : Penilaian (valuing)
Penilaian berkaitan dengan memberikan nilai atau memberikan
penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan
itu tidak dikerjakan akan memberikan suatu penyesalan. Aspek-aspek dalam
penilaian meliputi melengkapi, mengusulkan, mengambil bagian, memilih,
mengikuti, dan menunjukkan alasan.
4. A4 : Pengorganisasian (organization)
Pengorganisasian dapat diartikan sebagai pengembangan dari nilai ke
dalam suatu sistem organisasi, termasuk hubungan suatu nilai dengan nilai
yang lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya contohnya
antara lain mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan,
merealisasikan, mengintepretasikan, memodifikasi, mengorganisasikan.
5. A5 : Pembentukan pola hidup (organization by a value complex)
Keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang
mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya Hasil belajar pada
tingkat ranah afektif ini penekanan dasarnya adalah pada kekhasan perilaku
atau karakteristik masing-masing peserta didik.
c. Ranah Psikomotorik
Tujuan

pembelajaran

ranah

psikomotorik

menunjukkan

adanya

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek,
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dan koordinasi syaraf. Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah
sebagai berikut:
1. P1 : Persepsi (perception)
Persepsi ini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk
melakukan kegiatan seperti mengenal suara musik, meniru gerakan tarian
tertentu.
2. P2 : Kesiapan (set)
Kategori ini mencakup kesiapan jasmani, kesiapan mental, dan
kesiapan emosional untuk melakukan suatu kegiatan.
3. P3: Mekanisme (Mechanism)
Mekanisme berkaitan dengan penampilan respon yang sudah
dipelajari dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga gerakan yang ditampilkan
menunjukkan pada suatu kemahiran. Contohnya menulis halus, menari, dan
menata laboratorium.
4. P3 : Respon terbimbing (guided response)
Respon terbimbing seperti meniru, mencoba-coba, mengikuti,
meneruskan, mempraktekkan, atau mengulangi perbuatan yang dilakukan
orang lain.
5. P5 : Gerakan kompleks (complex overt response)
Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja dari
tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks.
Kemahiran ditunjukkan melalui kecepatan, kehalusan, dan keakuratan.
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6. P6 : Penyesuaian (adaptation)
Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan
sangat baik sehingga siswa dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai
dengan persyaratan atau masalah baru, misalnya membuat variasi,
mengubah, mengadaptasi, dan mengatur kembali.
7. P7 : Kreativitas (originality)
Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk
disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu. Pada
tahap ini siswa diharapkan dapat mengatur, merencakan, merancang,
menyusun, menciptakan, mendesain, dan mengkombinasikan.
Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah
perubahan aspek-aspek yang timbul akibat aktivitas belajar siswa. Aspek-aspek
tersebut mencakup kognitif, afektif dan psikomotorik. Pada intinya hasil belajar
merupakan suatu kemampuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa
setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat
mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pembelajaran PKn dengan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping dari hasil kognitif berupa siswa dapat menjelaskan arti
organisasi, siswa dapat menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan
masyarakat, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan organisasi di masyarakat
berdasarkan tujuan dan proses pembentukannya, dan siswa dapat menyebutkan
dan menjelaskan organisasi di masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah
serta menyebutkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah.
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Kemudian hasil afektif berupa: 1) aktivitas emosional yang meliputi
mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran; 2) aktivitas lisan yang
meliputi

bertanya

dan

menjawab,

ketertiban,

mempresentasikan

hasil

pemikirannya dengan melaksanakan peran sebagai guru(maju ke depan kelas
untuk menjawab pertanyaan), dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami; 3)
aktivitas

mental

dengan

menanggapi

pernyataan

dari

teman-temannya,

menyimpulkan materi bersama guru dan melakukan refleksi terhadap kegiatan
yang telah dilaksanakan, dan mengerjakan soal evaluasi; 4) aktivitas
mendengarkan yaitu ketertiban dalam memperhatikan guru menjelaskan dan
memperhatikan temannya maju sebagai guru, 5) aktivitas menulis yaitu membuat
pertanyaan pada kartu indeks yang disediakan guru dan mengerjakan soal
evaluasi; 6) aktivitas motorik yang meliputi melaksanakan tugas sebagai guru; 7)
aktivitas visual yang mengamati kliping, menganalisis kliping, dan mengerjakan
soal. Sedangkan untuk hasil belajar psikomotoriknya adalah siswa dapat dengan
terampil menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang
berkaitan dengan organisasi.
2.1.4.4 Iklim Pembelajaran
Iklim pembelajaran mencakup aspek-aspek yang meliputi: 1) suasana kelas
yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang
menarik,

menantang,

menyenangkan

dan

bermakna

bagi

pembentukan

profesionalitas kependidikan; dan 2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan,
prakarsa, dan kreativitas guru (Depdiknas, 2004:9).
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Berbagai hal yang menjadi penekanan dalam penciptaan atmosfir belajar
yang kondusif adalah penciptaan suasana pembelajaran yang menyenangkan,
mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan.
1) Menyenangkan dan mengasyikkan
Menyenangkan dan mengasyikkan terkait dengan aspek afektif perasaan.
Guru harus berani mengubah iklim dari suka ke bisa. Guru hendaknya dapat
mengundang dan mencelupkan siswa pada suatu kondisi pembelajaran yang
disukai dan menantang siswa untuk berkreasi secara aktif. Rancangan
pembelajaran terpadu dengan materi pembelajaran yang kontekstual harus
dikembangkan secara terus menerus dengan baik oleh guru. Untuk keperluan itu
guru-guru dilatih untuk bersikap ramah, membiasakan diri selalu tersenyum, adil
terhadap siswa, senantiasa sabar menghadapi berbagai ulah dan perilaku siswanya
dan menciptakan kegiatan belajar yang kreatif melalui tema-tema yang menarik
yang dekat dengan kehidupan siswa.
2) Mencerdaskan dan menguatkan
Mencerdaskan bukan hanya terkait dengan aspek kognitif, melainkan juga
dengan kecerdasan majemuk (multiple intelligence). Tidak kalah pentingnya
adalah bagaimana guru dapat mengalirkan pendidikan normatif ke dalam mata
pelajaran sehingga menjadi adaptif dalam keseharian anak. Inilah yang merupakan
tujuan utama dari fundamen pendidikan kecakapan hidup (life skill). Oleh karena
itu, guru dilatih untuk memilih tema-tema yang dapat mengajak anak bukan hanya
sekedar berpikir, melainkan juga dapat merasa dan bertindak untuk menyelesaikan
tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selain hal-hal diatas kondisi sosio
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emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap
proses belajar mengajar, kegairahan siswa dan efektifitas tercapainya tujuan
pengajaran. Kondisi sosio-emosional tersebut meliputi tipe kepemimpinan, sikap
guru, suara guru, pembinaan hubungan baik dan kondisi organisasional.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa iklim pembelajaran adalah segala
situasi yang muncul antara guru dan peserta didik atau antar peserta didik yang
menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Guru
dalam menciptakan iklim pembelajaran hendaknya menyesuaikan dengan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai. Tidak semua tujuan pembelajaran efektif dengan
hanya dengan satu iklim belajar saja. Bisa juga iklim pembelajaran yang
diciptakan adalah kolaborasi antara kedua iklim pembelajaran tersebut.
2.1.4.5 Materi Pembelajaran
Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka
mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Depdiknas
(2004:9), materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: (1) kesesuaiannya
dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa; (2) ada
keseimbangan antara keluasaan dan kedalaman materi dengan waktu yang
tersedia; (3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; (4) dapat
mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin; (5)
dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang
ilmu, teknologi, dan seni; (6) materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis,
profesional, psiko-pedagogis dan praktis. Sehingga guru dituntut untuk bisa
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memilih materi yang tepat, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan, dan
karakteristik siswa dan lingkungan.
Hernawan (2008: 9.32) menyatakan bahwa materi pembelajaran yang
diberikan harus memperhatikan kesesuaian untuk menunjang ketercapaian tujuan
instruksional; sesuai dengan tingkat pendidikan dan perkembangan siswa pada
umumnya; terorganisasi secara sistematis dan berkesinambungan serta mencakup
hal-hal bersifat konseptual dan faktual.
Dari beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa materi pembelajaran
adalah segala pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diberikan kepada siswa
yang bersifat faktual dan konseptual disesuaikan dengan perkembangan siswa
dalam rangka pencapaian standar kompetensi tertentu.
2.1.5 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan di SD
2.1.5.1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan
yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung
jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Atau dengan perkataan
lain merupakan pendidikan Pancasila dalam praktek. Secara
epistemologis, pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu

konseptualintegrated

knowledge system yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta didik agar
memiliki "civic intelligence" dan "civic participation" serta "civic responsibility"
sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa
Indonesia yang berPancasila (Depdiknas, 2007).
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Lebih lanjut lagi, Depdiknas (dalam Aryani, 2010:39) menyatakan bahwa
konsep kewarganegaraan (citizenship) merupakan materi yang memfokuskan pada
pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan
suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan
berkarakter, sesuai yang diamanatkat oleh Pancasila dan UUD 1945.
Pendapat lain menurut Winataputra (dalam Ruminiati, 2007:1.25) bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah pendidikan yang menyangkut status
formal warga negara yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1949. Undang-undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan, dan peraturanperaturan naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia.
Sedangkan Sapriya (2008:1) menyatakan bahwa tugas PKn dengan paradigma
barunya mengembangkan pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok,
yakni mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab
warga negara, dan mendorong partisipasi warga negara. Kecerdasan warga negara
yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya
dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional, dan
sosial sehingga paradigm baru PKn bercirikan multidimensional.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
pendidikan

kewarganegaraan

adalah

pendidikan

yang

mengarah

pada

terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilainilai dan dasar negara Pancasila termasuk di dalamnya adalah pendidikan
demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan
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kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, dan
mendorong partisipasi warga negara.
2.1.5.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk watak atau
karakteristik warga negara yang baik. Sedangkan tujuan mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, menurut Mulyasa (dalam Ruminiati, 2007:1.26)
adalah untuk menjadikan siswa: (1) mampu berpikir secara kritis, rasional, dan
kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di
negaranya, (2) mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan
bertanggungjawab, sehingga bisa bertindak cerdas dalam semua kegiatan, dan (3)
bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama
dengan bangsa lain di dunia maupun berinteraksi, serta mampu memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi dengan baik.
Sedangkan menurut Aryani (2010:43), pendidikan kewarganegaraan
memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan nilai. Pendidikan nilai menyatukan
berbagai permasalahan yang menyangkut preferensi personal ke dalam suatu
kategori yang disebut nilai-nilai, yang dibatasi sebagai petunjuk umum untuk
perilaku yang member batasan langsung pada kehidupan. PKn sebagai pusat
pendidikan nilai, bukanlah sekedar menstransmisikan isi nilai tertentu kepada
peserta didik, akan tetapi dimaknai sebagai upaya mengembangkan proses
penilaian dalam diri seseorang, semacam suatu keyakinan untuk memperkaya
peserta didik dengan sesuatu yang lebih krusial dan fungsional.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan PKn di SD
adalah untuk menjadikan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu,
mau dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, kelak siswa
diharapkan dapat menjadi insane bangsa yang terampil dan cerdas, bersikap baik,
serta mampu mengikuti kemajuan teknologi modern.
2.1.5.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan di SD
Berdasarkan tujuan pendidikan kewarganegaraan dan muatan pembelajaran
PKn di SD yang terdiri dari 24 standar kompetensi dan dijabarkan dalam 53
kompetensi dasar, maka ruang lingkupnya diperjelas menjadi beberapa aspek
sebagai berikut:
1. Persatuan dan Kesatuan, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta
lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, partisipasi dalam
pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,
keterbukaan, dan jaminan keadilan.
2. Norma, Hukum, dan Peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata
tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan
daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem
hukum dan peradilan nasional, dan hokum dan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan
kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM,
kemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan Warga Negara, meliputi gotong royong, harga diri sebagai warga
masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat,
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menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga
negara.
5. Konstitusi Negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan
dasar negara dan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintah
daerah dan otonomi pemerintah pusat, demokrasi dan system politik, budaya
politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, system pemerintahan,
pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Kedudukan Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan
ideology negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara,
pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila
sebagai ideology terbuka.
8. Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia
di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi
internasional, dan mengevaluasi globalisasi (Ruminiati, 2007:1-27).
2.1.5.4 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD
Materi PKn di semua jenjang kelas mengandung muatan konsep nilai,
moral, dan norma. Semua ini ada dalam materi pembelajaran PKn SD dan termuat
dalam standar kompetensi mulai dari kelas satu sampai kelas enam. Dalam
pembelajaran PKn di SD konsep perlu diperkenalkan kepada siswa agar kelak jika
memandang masalah dapat runtut, kronologis, dan memiliki konsep yang matang.
Sedangkan nilai bermakna sebagai bobot/kualitas perbuatan, kebaikan yang
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terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai barang/sesuatu yang berharga,
berguna, dan memiliki manfaat. Dalam pembelajaran PKn di SD, nilai sangat
penting untuk ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagi tuntunan
hidup. Selain itu, moral/moralitas juga sangat penting untuk ditanamkanpada anak
SD. Moral yang berarti tuntutan perilaku yang baik, yang dimiliki individu sebagi
moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap dan tingkah laku ini
harus ditanamkan untuk membentuk moral anak yang sesuai dengan falsafah
hidupnya. Sebagai petunjuk hidup individu, norma juga berperan di sini. Norma
merupakan sumber hokum yang berperan dalam menguatkan kedudukan materi
dalam PKn.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan materi tersebut, diperlukan
suatu proses pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Oleh karena itu,
pendidikan nilai dalam PKn diupayakan mampu melakukan proses dalam rangka
berusaha membantu peserta didik untuk berubah, sehingga mereka bertindak
dengan cara yang lebih dapat diterima dan lebih produktif, baik secara personal
maupun sosial.
2.1.6 Metode Pembelajaran
Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana
yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai
secara optimal (Sanjaya, 2011:147). Sedangkan metode, menurut Sugala (dalam
Ruminiati, 2007:2-3) adalah cara yang digunakan oleh guru/ siswa dalam
mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada proses
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pembelajaran yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. Dalam proses
pembelajaran terjadi hubungan yang erat antara metode dan strategi. Untuk
mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, diperlukan strategi yang tepat,
namun metode untuk mendukung strategi ini juga harus dipilih dengan cermat.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode
dalam serangkaian proses pembelajaran memegang peranan penting. Keberhasilan
implementasi

strategi

pembelajaran

sangat

tergantung

pada

cara

guru

menggunakan metode pembelajaran, karena strategi pembelajaran hanya dapat
diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran.
2.1.6.1 Metode Everyone Is Teacher Here
Dalam pembelajaran di kelas, banyak dijumpai diskusi yang tidak berjalan
efektif karena didominasi oleh salah seorang peserta didik yang telah mempunyai
skemata tentang apa yang akan dipelajarinya. Padahal selain membutuhkan
skemata atau pengetahuan awal tentang apa yang akan dipelajari, peserta didik
juga harus mempunyai keterampilan bertanyajawab. Metode Everyone Is Teacher
Here merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara
keseluruhan maupun individual. Metode ini memberikan kesempatan

kepada

semua siswa untuk berperan sebagi guru bagi kawan-kawannya sehingga
terbentuk aktivitas belajar yang partisipatif dan aktif (Suprijono, 2012:110).
Selain itu, menurut Hisyam (2008: 60), Metode Everyone Is Teacher Here atau
“setiap orang adalah guru” merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan
partisipasi kelas secara keseluruhan maupun individual. Metode ini memberikan
kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya.
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2.1.6.1.1. Kelebihan Metode Everyone Is Teacher Here
Dalam proses pembelajaran di kelas, metode ini merupakan strategi yang
mudah bagi guru untuk memperoleh partisipasi kelas dan dapat digunakan untuk
meningkatkan proses pembelajaran siswa. Metode ini disesuaikan dengan tujuan
yang ingin dicapai oleh pembelajaran pada berbagai mata pelajaran, khususnya
mencapaian tujuan yaitu meliputi aspek kemampuan mengemukakan pendapat,
kemampuan menganal masalah, kemampuan menuliskan pendapat-pendapatnya
(kelompoknya) setelah melakukan pengamatan, kemampuan menyimpulkan, dan
lain-lain, memberikan kesempatan dan menuntut siswa terlibat aktif di dalam
mencapai tujuan pembelajaran dengan memberikan bantuan secara bertahap
sehingga siswa dapat membuat pertanyaan. Metode ini memberikan kesempatan
kepada semua siswa untuk berperan sebagi guru bagi kawan-kawannya sehingga
terbentuk aktivitas belajar yang partisipatif dan aktif (Suprijono, 2012:110).
Adapun kelebihan metode Everyone Is Teacher Here adalah:
a. Merangsang kreativitas siswa dalam bentuk ide tau gagasan dalam membuat
pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan menanggapi jawaban teman sehingga
memperluas wawasan.
b. Mengembangkan sikap menghargai pertanyaan dan jawaban dari

sesama

siswa, toleransi bila jawaban antara siswa satu dengan yang lainnya berbeda,
bertanggung jawab atas jawabannya dan disiplin dalam mengerjakan tugas.
c. Merangsang siswa untuk

melakukan aktivitas belajar secara individual

maksudnya siswa harus membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan sendiri
agar berkembang kemandiriannya, sehingga prestasinya juga meningkat.
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d. Setiap pengajaran yang dilaksanakan dengan metode Everyone Is Teacher
Here akan membangkitkan motivasi belajar yang ada pada dirinya sehingga
prestasi pada saat ujian tes dapat tercapai secara optimal.
e. Tingkat prestasi belajar siswa selain dapat dilihat dari nilai hasil tes belajar
(ujian) juga dapat dapat dilihat dari bagaimana siswa menanggapi pertanyaan
dan jawaban, sehingga benar-benar bisa menghubungkan materi, memahami
dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
(http://www.tuanguru.com/2012/03/strategi-everyone-is-a-teacher-here.html).
2.1.6.1.2. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode Everyone Is Teacher
Here
Menurut Silberman (2010:163-164), langkah-langkah pembelajaran dengan
metode Everyone Is Teacher Here, antara lain:
a. Bagikan kartu indeks kepada setiap siswa. Mintalah para siswa menulis
sebuah pertanyaan yang mereka miliki tentang materi pelajaran yang sedang
dipelajari di dalam kelas atau topik khusus yang akan mereka bahas dan
diskusikan di kelas.
b. Kumpulkan kartu, kocok dan bagikan satu pada setiap siswa. Mintalah mereka
untuk membaca diam–diam pertanyaan atau topik pada kartu dan pikirkan satu
jawaban.
c. Panggilah sukarelawan yang akan membaca dengan keras kartu yang mereka
dapat dan memberi respon.
d. Setelah diberi respon, mintalah pada siswa yang lain di dalam kelas untuk
menambah atau menyangkal apa yang telah disumbangkan sukarelawan.
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e. Lanjutkan selama masih ada sukarelawan, kalu tidak ada tunjuk dari salah satu
siswa.
Berdasarkan pembahasan tentang metode Everyone Is Teacher Here di atas,
hasil yang diharapkan dari pembelajaran menggunakan metode Everyone Is
Teacher Here adalah: (1) setiap diri masing-masing siswa berani mengemukakan
pendapat (menyatakan dengan benar) melalui jawaban atas pertanyaan yang telah
dibuatnya,

(2)

berdasarkan

sumber

bacaan

yang

di

berikan

mampu

mengemukakan pendapat melalui tulisan dan menyatakannya di depan kelas,
siswa lain, (3) berani mengemukakan pendapat dan menyatakan kesalahan
jawaban dari kelompok lain yang disanggah, dan (4) terlatih dalam menyimpulkan
masalah dan hasil kajian pada masalah yang dikaji.
2.1.7 Media Pembelajaran
2.1.7.1 Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Ruminiati (2007:2.11) media dimaknai sebagai alat komunikasi
yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa
materi ajar dari pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi
lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan Arsyad (dalam
Sukiman, 2012:28) memaknai media secara khusus dalam proses belajar mengajar
cenderung diartikan sebagai alat grafis, photografis, atau elektronis untuk
menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.
Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk membelajarkan
siswa, ada sejumlah prinsip dalampenggunaan media pembelajaran, yaitu:
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a. Media yang digunakan guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan
pembelajran.
b. Media yang digunakan harus sesuai dengan materi yang diajarkan.
c. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa.
d. Media yang digunakan harus memerhatikan efektivitas dan efisiensi.
e. Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam
mengoperasikannya (Sanjaya, 2011:173).
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan
pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses
belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.
2.1.7.2 Media Kliping
Menurut Lasa (2006:2) kliping merupakan kegiatan pengguntingan atau
pemotongan bagian-bagian surat kabar maupun majalah, kemudian disusun
dengan

sistem

tertentu

dalam berbagai bidang. Bidang yang dikliping ini

sebaiknya sesuai dengan minat dan bidang pemakai perpustakaan masingmasing. Maka

tidak

perlu

semua

artikel

atau

berita harus dikliping.

Penyelenggaraan kliping dimaksudkan sebagai upaya penyebaran pemikiran, ide,
dan pengalaman seseorang kepada orang lain, menyimpan dan melestarikan
kekayaan intelektual manusia, merangkum beberapa pemikiran dalam suatu
bidang, memupuk kreativitas, dan menunjang pemenuhan keperluan informasi
tertentu. Hasil kliping bisa mengadopsi kepentingan informasi pembaca yang
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memerlukan informasi dalam bidang tertentu. Kliping memberikan bahan untuk
tulisan bagi siswa dan bahan referensi

atau bahkan polemik. Siswa akan

mengambil kesimpulan sendiri sesuai daya nalarnya.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media kliping
sebagai media pembelajaran bisa membantu mempermudah penyampaian materi
pembelajaran kepada siswa dan membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan
dari berbagai sumber belajar sehingga mengaktifkan partisipasi siswa dalam
pembelajaran. Media ini digunakan siswa untuk membantu penyerapan informasi
pada saat pembelajaran menggunakan metode Everyone Is Teacher Here. Dengan
adanya media kliping dapat merangsang pengetahuan awal dan siswa akan lebih
tertarik untuk mempelajari materi pelajaran.
2.1.8. Penerapan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping
Dalam proses belajar mengajar menggunakan metode Everyone Is Teacher
Here siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran dan guru berperan sebagai
mediator dan fasilitator. Mengacu pada teori yang dikemukakan Silberman dan
Lasa, langkah-langkah pembelajaran dengan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping:
1. Guru menunjukkan kliping sebagai contoh untuk siswa.
2. Guru membagikan kartu indeks kepada seluruh siswa.
3. Guru meminta siswa untuk menuliskan satu soal tentang materi pelajaran
yang sedang dipelajari dengan sumber dari kliping dan buku yang mereka
punyai.
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4. Guru meminta siswa mengimpulkan kartu indeks, kemudian mengacak kartu
indeks tersebut

kemudian dan membagikan kepada setiap siswa. Guru

memastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis sendiri.
5. Guru meminta mereka untuk membaca dalam hati soal dalam kartu indeks
tersebut kemudian menuliskan jawabannya.
6. Guru meminta siswa secara sukarela untuk mempresentasikan kliping yang
mereka punya dan membacakan soal dari kartu indeks dan menjawabnya.
7. Setelah jawaban diberikan, guru meminta siswa lainnya untuk menanggapi,
menambahkan atau menyanggah.
8. Guru melanjutkan diskusi ini dengan menunjuk sukarelawan berikutnya.
2.1.9 Teori Pembelajaran yang Relevan dengan Metode Everyone Is Teacher
Here Berbantuan Media Kliping
2.1.9.1 Teori Konstruktivisme
Sesuai dengan prinsip teori konstruktifisme, dalam

pembelajaran ada

pergeseran fungsi pendidik dan buku sumber sebagai sumber informasi. Peserta
didik mampu mengakses beragam informasi dari berbagai sumber dalam usahanya
untuk memenuhi kebutruhan belajar. Konstruktivisme berpegang kepada
keaktifan peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan
interaksinya dalam pengalaman belajar yang diperoleh. Dalam konteks ini,
pendidik dan siswa sama-sama aktif. Siswa mengkonstruksi pengetahuannya,
sementara itu pendidik berperan sebagai fasilitator.
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2.1.9.2. Teori Humanistik
Menurut Anni (2009: 211), filsafat humanistik sangat mementingkan adanya
rasa kemerdekaan dan tanggungjawab. Bila seseorang mampu mengaktualisasikan
dirinya tanpa adanya tekanan, maka ia akanmemperoleh kesejahteraan. Prinsip
yang Nampak dalam kegiatan pembelajaran adalah pembelajaran humanistic yang
mendorong anak untuk berfikir induktif, karena mementingkan faktor pengalaman
dan keterlibatan aktif dalam proses belajar.
Berdasarkan dua teori belajar yang diuraikan di atas, pembelajaran PKn
dengan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping
memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya karena siswa belajar
dengan rasa senang dengan adanya aktualisasi diri tanpa tekanan dan melatih
tanggungjawab setiap siswa.
2.1.10. Indikator Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa Melalui Metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping
Berdasarkan kajian tentang metode Everyone Is Teacher Here dan media
kliping di atas, indikator keterampilan guru dan aktivitas siswa sesuai dengan
langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping, sebagai berikut.
2.1.10.1. Indikator keterampilan guru, meliputi:
1.

Mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran dan
mempersiapkan kliping sesuai dengan tujuan pembelajaran(keterampilan
membuka pelajaran)
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2.

Membuka

pembelajaran

dengan

apersepsi

melalui

kegiatan

tanya

jawab(keterampilan membuka pelajaran)
3.

Menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu
materi organisasi dengan menggunakan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping(keterampilan menjelaskan)

4.

Menunjukkan

media

kliping

dan

membimbing

siswa

menganalisisnya(keterampilan menjelaskan)
5.

Melakukan tanya jawab mengenai materi(keterampilan bertanya)

6.

Membimbing, memotivasi dan mengawasi kegiatan menulis soal berbantuan
kliping yang dibuat siswa sebagai langkah dalam metode Everyone Is
Teacher Here(keterampilan membimbing kelompok kecil dan mengelola
kelas)

7.

Membimbing jalannya presentasi tiap siswa dan menjadi pengatur jalannya
diskusi(keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dan mengadakan
variasi)

8.

Memberikan penghargaan dan penguatan baik verbal maupun non verbal
pada siswa(keterampilan memberikan penguatan)

9.

Menambahkan

hal-hal

yang

belum

disampaikan

saat

presentasi

siswa(keterampilan memberikan penguatan dan menjelaskan)
10. Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya jika ada yang kurang
paham(keterampilan bertanya)
11. Bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran(keterampilan memberikan
penguatan)
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12. Membimbing

siswa

membuat

rangkuman

materi

yang

telah

dipelajari(keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan)
13. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut(keterampilan menutup pelajaran).
2.1.10.2. Indikator aktivitas siswa, meliputi:

1. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran dengan metode Everyone
Is Teacher Here berbantuan media kliping(Visual activity, listening activity,
emosiaonal activity)
2.

Merespon apersepsi yang diberikan guru(Listening activity, Oral activity)

3.

Menyimak informasi yang disampaikan oleh guru, yaitu tujuan pembelajaran
dan metode pembelajaran yang digunakan(Listening activity)

4.

Mengamati penyajian kliping sebagai contoh yang ditunjukkan oleh
guru(visual activity)

5.

Menganalisa kliping yang dibuat siswa dan mencatat hasil pemikirannya(oral
activity, writing activity)

6.

Menuliskan soal tentang materi yang sedang dipelajari berbantuan kliping
yang dibuat dan sumber lainnya(writing activity)

7.

Mengumpulkan soal yang dibuat dengan tepat waktu(motor activity)

8.

Mencari jawaban atas pertanyaan yang didapat(emotional activity, visual
activity, oral activity)

9.

Menjawab pertanyaan secara bergilir(mental activity, oral activity, motor
activity)

10. Menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang dibuat siswa lain(mental
activity, oral activity, mental activity)
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11. Mendengarkan penjelasan materi dari guru(Listening activity)
12. Menyimpulkan materi dan menyusun ringkasan bersama guru(oral activity,
mental activity, emotional activity, writing activity)
13. Mengerjakan evaluasi(mental activity, writing activity, emotional activity).
Indikator–indikator keterampilan guru dan aktivitas siswa di atas merupakan
pedoman dalam

mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan

menggunakan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping.
Dengan adanya indikator tersebut, maka perubahan peningkatan kualitas yang
diharapkan akan terlihat.

2.2. KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh beberapa peneliti yang menggunakan metode Everyone Is Teacher
Here Berbantuan Media Kliping . Penelitian tersebut antara lain:
Fricelia

(2012)

dalam

penelitian

berjudul

“Implementasi

Metode

Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here (Semua Bisa Jadi Guru) Dalam
Meningkatkan Prestasi Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS 2 SMAN 10
Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengatasi permasalahan yang ada selama ini, termasuk dalam pembelajaran
sejarah, diantaranya siswa cenderung merasa bosan jika belajar sejarah. Penelitian
ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus, setiap siklus
mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik-teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan
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dokumentasi, dan teknik analisis data berupa analisis data kualitatif dan analisis
data kuantitatif. Hasil penelitian pada siklus I dengan menggunakan metode
pembelajaran Everyone Is A Teacher Here (semua bisa jadi guru) mengalami
peningkatan prestasi siswa dengan nilai rata-rata pre-test 5,75 dan post-test 7,42
atau mengalami peningkatan sebesar 1,67. Pada siklus II, metode pembelajaran
Everyone Is A Teacher Here (semua bisa jadi guru) dikolaborasikan dengan
modul dengan tujuan memberikan siswa bahan bacaan baru, dan pada siklus ini
mengalami peningkatan prestasi dengan nilai rata-rata pre-test 5,89 dan post-test
8,28 atau mengalami peningkatan sebesar 2,39. Pada siklus III, metode
pembelajaran Everyone Is A Teacher Here (semua bisa jadi guru) dikolaborasikan
dengan Guided Teaching (Panduan Mengajar) dan mengalami peningkatan
prestasi dengan nilai rata-rata pre-test 5,60 dan post-test 8,96 atau mengalami
peningkatan sebesar 3,35.
Jailani (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Metode
Everyone is Teacher Here Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
terhadap mata pelajaran Sosiologi kelas X-7 SMA Negeri 1 Malang”. Tujuan
penelitian ini adalah menumbuhkan motivasi dan antusiasme dalam kegiatan
belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran Sosiologi. Penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode
pengumpulan datanya

menggunakan metode observasi,

wawancara dan

dokumentasi yang dilakukan dengan menerapkan tiga siklus yang bisa dilihat dari
keaktifan dan antusias siswa selama proses pembelajaran. Adapun rata-rata siswa
pada siklus I nilai rata-ratanya mencapai 51,5 , pada siklus II nilai rata-ratanya
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lebih meningkat menjadi 74 dan pada siklus III nilai rata-rata kelasnya tersebut
semakin meningkat menjadi 107,4. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan, menunjukkan bahwa penerapan metode belajar Everyone Is Teacher
Here dapat meningkatkan motivasi belajar terutama terhadap mata pelajaran
sosiologi kelas X-7 SMA Negeri 1 Malang.
Arofah (2009) dalam penelitian yang berjudul “Optimalisasi Media Kliping
Dan Teknik Kolaborasi Berpasangan Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa
Dalam Menulis Surat Resmi Pada Siswa Kelas VI SD Negeri Pekuwon Juwana
Pati Semester Ganjil Tahun 2008/2009”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatkan kemampuan menulis surat resmi melalui penggunaan media kliping
dan teknik kolaborasi berpasangan dalam pembelajaran menulis surat resmi pada
siswa kelas VI SD Negeri Pekuwon. Metode yang dilakukan adalah metode
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus dan masing-masing siklus
terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaantindakan, pelaksanaan tindakan,
pengamatan tindakan, dan refleksi hasil pengamatan. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan analisis deskripsi komparatif yaitu membandingkan nilai
kondisi awal, nilai siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Berdasarkan
tindakan yang dilakukan dapat disimpulkan penggunaan media kliping dan teknik
kolaborasi berpasangan dapat meningkatkan kemampuan menulis surat resmi
siswa kelas VI SD Negeri Pekuwon. Hasil rata-rata tes kemampuan menulis
karangan pada kondisi awal 62,6. Pada siklus pertama 76,9, siklus kedua 84, dan
siklus ketiga 86,8.
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Berdasarkan kajian empiris di atas, dapat diketahui bahwa penelitian
tindakan kelas dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan
menggunakan Everyone Is Teacher Here dan penelitian menggunakan media
kliping sudah pernah dilakukan. Dengan adanya beberapa kajian empiris tersebut,
peneliti bermaksud memberikan wacana baru mengenai penggunaan metode
Everyone Is Teacher Here dan media kliping untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran Pkn di kelas V SDN Tugurejo 01. Diharapkan penelitian ini dapat
memberikan sumbangan pemecahan masalah yang muncul pada proses
pembelajaran dan dapat menjadi pelengkap bagi penelitian-penelitian sebelumnya.

2.3. KERANGKA BERPIKIR
Pembelajaran PKn di kelas V SDN Tugurejo 01 sebelum dilaksanakannya
PTK menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru
kurang optimal, belum menggunakan metode pembelajaran yang tepat, dan
penggunaan media pembelajaran yang kurang relevan menyebabkan siswa pasif,
bosan, tidak fokus, dan tidak kritis. Pembelajaran tersebut cenderung terkesan
monoton dengan guru sebagai sumber ilmu, kurang terarah, dan tidak efektif. Hal
ini mengakibatkan rendahnya kualitas pembelajaran PKn di kelas tersebut. Salah
satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping.
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Mengacu pada teori yang dikemukakan Silberman dan Lasa, langkahlangkah pembelajaran dengan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan
media kliping:
1. Guru menunjukkan kliping sebagai contoh untuk siswa
2. Guru membagikan kartu indeks kepada seluruh peserta didik.
3. Guru meminta siswa untuk menuliskan satu soal tentang materi pelajaran
yang sedang dipelajari dengan sumber dari kliping dan buku yang mereka
punyai.
4. Guru meminta siswa mengimpulkan kartu indeks, kemudian mengacak kartu
indeks tersebut

kemudian dan membagikan kepada setiap siswa. Guru

memastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis sendiri.
5. Guru meminta mereka untuk membaca dalam hati soal dalam kartu indeks
tersebut kemudian menuliskan jawabannya.
6. Guru meminta siswa secara sukarela untuk mempresentasikan kliping yang
mereka punya dan membacakan soal dari kartu indeks dan menjawabnya.
7. Setelah jawaban diberikan, guru meminta siswa lainnya untuk menanggapi,
menambahkan atau menyanggah.
8. Guru melanjutkan diskusi ini dengan menunjuk sukarelawan berikutnya.
Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode Everyone Is Teacher
Here berbantuan Media Kliping dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklusnya
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Setelah diberikan
tindakan dengan langkah-langkah seperti di atas, kondisi akhir yang diharapkan
adalah aktivitas siswa, ketrampilan guru, dan hasil belajar dapat meningkat

62

sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan siswa akan lebih
memahami materi. Dari uraian diatas akan diperjelas pada skema dibawah ini:
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Kondisi Awal
1. Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang optimal dengan hanya
menggunakan metode ceramah
2. Minimnya penggunaan media
3. Siswa hanya mencatat sehingga bosan, tidak fokus, dan tidak kritis mengakibatkan siswa tidak
termotivasi belajar
4. Hasil belajar siswa rendah

Pelaksanaan Tindakan
Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan penerapan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Guru menunjukkan kliping sebagai contoh untuk siswa
2. Guru membagikan kartu indeks kepada seluruh peserta didik.
3. Guru meminta siswa untuk menuliskan satu soal tentang materi pelajaran yang
sedang dipelajari dengan sumber dari kliping dan buku yang mereka punyai.
4. Guru meminta siswa mengimpulkan kartu indeks, kemudian mengacak kartu indeks
tersebut kemudian dan membagikan kepada setiap siswa. Guru memastikan bahwa
tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis sendiri.
5. Guru meminta mereka untuk membaca dalam hati soal dalam kartu indeks tersebut
kemudian menuliskan jawabannya.
6. Guru meminta siswa secara sukarela untuk mempresentasikan kliping yang mereka
punya dan membacakan soal dari kartu indeks dan menjawabnya.
7. Setelah jawaban diberikan, guru meminta siswa lainnya untuk menanggapi,
menambahkan atau menyanggah.
8. Guru melanjutkan diskusi ini dengan menunjuk sukarelawan berikutnya.
9.

Kondisi Akhir
1. Keterampilan guru meningkat
2. Aktivitas siswa meningkat
3. Hasil belajar siswa meningkat

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir Pembelajaran Menggunakan Metode Everyone Is Teacher
Here Berbantuan Media Kliping

2.4. HIPOTESIS TINDAKAN
Dengan menerapkan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media
kliping akan meningkatkan aktivitas siswa, ketrampilan guru, dan hasil belajar
mata pelajaran PKn pada siswa kelas V SDN Tugurejo 01.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN
Penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah penelitian tindakan kelas.
Menurut Suyatno (dalam Mahmud, 2011: 199), penelitian tindakan kelas (PTK)
adalah bentuk penelitian yang sifatnya reflektif dengan melakukan tindakantindakan tertentu untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik
pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Sedangkan tujuan PTK adalah
untuk meperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik pembelajaran secara
berkesinambungan, sehingga penelitian tindakan kelas ini mempunyai tujuan
meningkatkan mutu hasil instruksional, mengembangkan keterampilan guru,
meningkatkan efisiensi pengelolaan instruksional serta menumbuhkan budaya
meneliti pada komunitas guru (Aqib, 2009: 18).
Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas. Menurut Arikunto, dkk. (2008:16) menerangkan bahwa dalam pelaksanaan
PTK terdapat empat tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
refleksi. Pada penelitian ini, model penelitian tindakan kelas yang akan digunakan
adalah model PTK yang dikembangkan oleh Kurt Lewin seperti yang
digambarkan dalam bagan berikut:
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(Arikunto, 2008:16)
Bagan 3.1 Model Tindakan Kelas
3.1.1.

Perencanaan
Menurut Aqib (2006:30), hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan

tindakan antara lain : (1) membuat skenario pembelajaran, (2) mempersiapkan
fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas, (3) mempersiapkan
instrument untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil
tindakan, (4) melaksanakan simulasi pelaksanaan tindakan perbaikan untuk
menguji keterlaksanaan rancangan.
Dalam tahap perencanaan ini peneliti melakukan kegiatan perencanaan
antara lain sebagai berikut:
1. Bersama dengan kolaborator menelaah materi pembelajaran pndidikan
kewarganegaraan kelas V semester 2 yang akan dilakukan tindakan penelitian
dengan menelaah SK dan KD serta indikator mata pelajaran.
2. Menyusun perangkat pembeajaran sesuai indikator yang telah ditetapkan.
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3. Menyiapkan media/alat peraga berupa kliping

yang digunakan dalam

penelitian.
4. Menyiapkan lembar observasi dan berbagai instrumen pengumpul data yang
akan digunakan dalam penelitian.
3.1.2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan dari
rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto, 2008: 18). Pelaksanaan
tindakan dalam penelitian ini adalah dengan melaksanakan perencanaan yang
telah dibuat, yakni dengan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan
metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping dengan
mengorganisasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian
tujuan.
Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam dua siklus. Siklus
pertama dilaksanakan pembelajaran dengan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping. Siklus kedua dilaksanakan untuk memperbaiki segala
sesuatu yang masih kurang dalam pelaksanaan siklus 1 yang diperoleh dari hasil
refleksi setelah siklus 1.
3.1.3. Observasi
Observasi merupakan upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang
terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantu.
Selanjutnya, observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan
untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan
yang diamati. Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar
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misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku guru pada waktu
mengajar. Sedangkan menurut Arikunto observasi adalah kegiatan pengamatan
yang dilakukan oleh pengamat (Arikunto, 2008: 19).
Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat
untuk mengamati aktivitas siswa ketika mengikuti pembelajaran PKn dengan
metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping. Adapun hal yang
diamati adalah mengenai:
1. Proses pembelajaran dengan menggunakan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping.
2. Perubahan yang terjadi setelah diberikan tindakan berupa penerapan
pembelajaran PKn dengan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan
media kliping.
3. Keadaan dan kendala dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan
metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping.
Observasi juga dilakukan terhadap guru yang menerapkan pembelajara PKn
dengan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping, yaitu dengan
bantuan dari tim kolaborator untuk menilai kinerja guru peneliti.
3.1.4. Refleksi
Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah
dilakukan (Arikunto, 2008: 19).
Setelah mengkaji hasil belajar siswa dan hasil pengamatan pengelolaan
pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta melihat ketercapaian indikator
kinerja maka peneliti melakukan perbaikan pada siklus dua agar pelaksanaannya
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lebih efektif. Peneliti juga melihat apakah indikator kinerja yang telah ditetapkan
sebelumnya telah tercapai. Bila belum tercapai maka peneliti melanjutkan siklus
berikut sampai mencapai indikator kinerja.

3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN
Penelitian dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing siklusnya terdiri
dari dua pertemuan dengan rincian sebagai berikut:
3.2.1. Siklus Pertama
3.2.1.1.

Perencanaan

1) Menentukan materi tentang kebebasan berorganisasi:
SK: 3.Memahami kebebasan berorganisasi
KD: 3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi
3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat

2) Menyusun perangkat pembelajaran sesuai metode Everyone Is Teacher Here,
yang terdiri dari: RPP, materi ajar, media, LKS, kisi-kisi penulisan soal, soal
evaluasi, kunci jawaban, dan penskoran.
3) Pada siklus satu pertemuan pertama media kliping belum digunakan. Media
kliping digunakan pada saat pertemuan kedua.
4) Menyiapkan sumber belajar.
5) Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa, keterampilan guru, dan alat
pengumpul data lainnya yang akan digunakan dalam penelitian.
6) Menetapkan indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran, yaitu 80%
siswa mengalami ketuntasan belajar.
3.2.1.2.

Pelaksanaan Tindakan
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Tahap ini menerapkan rencana penelitian tindakan kelas yang telah disusun
pada tahap perencanaan sesuai dengan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping . Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
a. Pertemuan Pertama
1) Guru mengkondisikan kelas secara fisik dan psikis dengan presensi, salam,
doa, dan mempersiapkan media pembelajaran.
2) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa, misalnya “Anakanak, setiap hari jumat kalian mempunyai kewajiban mengikuti kegiatan
Pramuka. Apa kalian senang mengikutinya?. Pramuka adalah sebuah
organisasi kepanduan yang mempunyai tujuan pembentukan watak, akhlak
dan budi pekerti luhur. Tahukah kalian apa itu organisasi?”
3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.
4) Guru memotivasi siswa.
5) Guru menunjukkan kliping sebagai contoh untuk siswa
6) Guru membagikan kartu indeks kepada seluruh peserta didik.
7) Guru meminta siswa untuk menuliskan satu soal tentang materi pelajaran
yang sedang dipelajari dengan sumber dari kliping dan buku yang mereka
punyai.
8) Guru meminta siswa mengimpulkan kartu indeks, kemudian mengacak
kartu indeks tersebut kemudian dan membagikan kepada setiap siswa. Guru
memastikan bahwa tidak ada siswa yang
sendiri.

menerima soal yang ditulis
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9) Guru meminta mereka untuk membaca dalam hati soal dalam kartu indeks
tersebut kemudian menuliskan jawabannya.
10) Guru meminta siswa secara sukarela untuk mempresentasikan kliping
yang mereka punya dan membacakan soal dari kartu indeks dan
menjawabnya.
11) Setelah

jawaban

diberikan,

guru

meminta

siswa

lainnya

untuk

menanggapi, menambahkan atau menyanggah.
12) Guru melanjutkan diskusi ini dengan menunjuk sukarelawan berikutnya.
13) Guru memberi penghargaan terhadap siswa yang berani maju.
14) Siswa bersama guru menyimpulkan materi.
15) Guru memberi kesempatan siswa menanyakan materi yang belum jelas.
16) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
17) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru
18) Siswa diberi tugas rumah.
19) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
b. Pertemuan Kedua
1) Guru mengkondisikan kelas secara fisik dan psikis dengan presensi, salam,
doa, dan mempersiapkan media pembelajaran.
2) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa, misalnya “Anakanak, kalian telah belajar tentang organisasi. Melalui tugas kliping kemarin,
kalian juga telah menemukan organisasi-organisasi di masyarakat. Ayo
sebutkan organisasi-organisasi tersebut!”
3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.
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4) Guru memotivasi siswa.
5) Guru menunjukkan kliping sebagai contoh untuk siswa
6) Guru membagikan kartu indeks kepada seluruh peserta didik.
7) Guru meminta siswa untuk menuliskan satu soal tentang materi pelajaran
yang sedang dipelajari dengan sumber dari kliping dan buku yang mereka
punyai.
8) Guru meminta siswa mengimpulkan kartu indeks, kemudian mengacak
kartu indeks tersebut kemudian dan membagikan kepada setiap siswa.
Guru memastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis
sendiri.
9) Guru meminta mereka untuk membaca dalam hati soal dalam kartu indeks
tersebut kemudian menuliskan jawabannya.
10) Guru meminta siswa secara sukarela untuk mempresentasikan kliping
yang mereka punya dan membacakan soal dari kartu indeks dan
menjawabnya.
11) Setelah jawaban diberikan,

guru meminta

siswa lainnya

untuk

menanggapi, menambahkan atau menyanggah.
12) Guru melanjutkan diskusi ini dengan menunjuk sukarelawan berikutnya.
13) Guru memberi penghargaan terhadap siswa yang berani maju.
14) Siswa bersama guru menyimpulkan materi.
15) Guru memberi kesempatan siswa menanyakan materi yang belum jelas.
16) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
17) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru
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18) Siswa diberi tugas rumah.
19) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
20) Guru memberi penghargaan terhadap siswa yang berani maju.
21) Siswa bersama guru menyimpulkan materi.
22) Guru memberi kesempatan siswa menanyakan materi yang belum jelas.
23) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
24) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru
25) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
3.2.1.3. Observasi
Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran.
Aspek-aspek yang diamati meliputi:
1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran
2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung
3. Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi pembelajaran
4. Melakukan

pengamatan

terhadap kualitas media pembelajaran yang

digunakan
Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa dan keterampilan
guru kelas V SDN Tugurejo 01 apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum.
Hasil pengamatan dapat digunakan menjadi acuan untuk meningkatkan dan
mengembangkan pembelajaran pada siklus berikutnya.
3.2.1.4. Refleksi
Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti
bersama dengan kolaborator mengenai kegiatan pembelajaran yang telah
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berlangsung, sehingga dengan mengetahui hasil refleksi dapat membuat rencana
kegiatan untuk siklus berikutnya. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama.
2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama.
3. Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan metode
Everyone

Is

Teacher

Here

berbantuan

media

kliping

kemudian

mempertimbangkan langkah selanjutnya.
4. Membuat daftar permasalahan dari segi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar siswa yang terjadi pada siklus pertama.
5. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua.
3.2.2. Siklus Kedua
3.2.2.1. Perencanaan
Perencanaan pada siklus kedua dilakukan untuk memperbaiki atau
meningkatkan pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama. Hal yang dilakukan
yaitu:
1. Menentukan materi tentang kebebasan berorganisasi
2. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai metode Everyone Is Teacher Here.
3. Menyiapkan sumber belajar.
4. Menyiapkan permainan bola
5. Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan alat
pengumpul data lainnya yang akan digunakan dalam penelitian.
6. Menetapkan indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran, yaitu 80%
siswa mengalami ketuntasan belajar.
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3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan
Menerapkan rencana penelitian tindakan kelas yang telah disusun pada tahap
perencanaan siklus II sesuai metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping dengan RPP yang lebih inovatif. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai
berikut:
a. Pertemuan Pertama
1) Guru mengkondisikan kelas secara fisik dan psikis dengan presensi, salam,
doa, dan mempersiapkan media pembelajaran.
2) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa,
3) “Anak-anak, kalian telah belajar tentang organisasi. Melalui tugas kliping
kemarin, kalian juga telah menemukan organisasi-organisasi di masyarakat.
Ayo sebutkan organisasi-organisasi tersebut! Sekarang setelah kalian tahu
organisasi di masyarakat, kalian juga harus tahu tentang organisasi yang
berhubungan dengan pemerintah. Siapa yang sudah tahu?”
4) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.
5) Guru memotivasi siswa.
6) Guru menunjukkan kliping sebagai contoh untuk siswa
7) Guru membagikan kartu indeks kepada seluruh peserta didik.
8) Guru meminta siswa untuk menuliskan satu soal tentang materi pelajaran
yang sedang dipelajari dengan sumber dari kliping dan buku yang mereka
punyai.
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9) Guru meminta siswa mengimpulkan kartu indeks, kemudian mengacak
kartu indeks tersebut kemudian dan membagikan kepada setiap siswa.
Guru memastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis
sendiri.
10) Guru meminta mereka untuk membaca dalam hati soal dalam kartu indeks
tersebut kemudian menuliskan jawabannya.
11) Guru meminta siswa secara sukarela untuk mempresentasikan kliping
yang mereka punya dan membacakan soal dari kartu indeks dan
menjawabnya.
12) Setelah jawaban diberikan,

guru meminta

siswa lainnya

untuk

menanggapi, menambahkan atau menyanggah.
13) Guru melanjutkan diskusi ini dengan menunjuk sukarelawan berikutnya.
14) Guru memberi penghargaan terhadap siswa yang berani maju.
15) Siswa bersama guru menyimpulkan materi.
16) Guru memberi kesempatan siswa menanyakan materi yang belum jelas.
17) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
18) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru
19) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
b. Pertemuan Kedua
1) Guru mengkondisikan kelas secara fisik dan psikis dengan presensi, salam,
doa, dan mempersiapkan media pembelajaran.
2) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa, misalnya “Anakanak, kalian telah belajar tentang organisasi. Baik di tingkat sekoalh,
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masyarakat, dan hubungannya dengan pemerinta. Melalui tugas kliping
kemarin, kalian juga telah menemukan organisasi-organisasi di masyarakat.
Ayo sebutkan organisasi-organisasi tersebut! Sekarang setelah kalian tahu
organisasi di sekolah, masyarakat, dan di tingkat pemerintahan. Sekarang
ibu ingin tahu bagaimana peran serta dalam memilih organisasi di sekolah?”
3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.
4) Guru memotivasi siswa.
5) Guru menunjukkan kliping sebagai contoh untuk siswa
6) Guru membagikan kartu indeks kepada seluruh peserta didik.
7) Guru meminta siswa untuk menuliskan satu soal tentang materi pelajaran
yang sedang dipelajari dengan sumber dari kliping dan buku yang mereka
punyai.
8) Guru meminta siswa mengimpulkan kartu indeks, kemudian mengacak
kartu indeks tersebut kemudian dan membagikan kepada setiap siswa.
Guru memastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis
sendiri.
9) Guru meminta mereka untuk membaca dalam hati soal dalam kartu indeks
tersebut kemudian menuliskan jawabannya.
10) Guru meminta siswa secara sukarela untuk mempresentasikan kliping
yang mereka punya dan membacakan soal dari kartu indeks dan
menjawabnya.
11) Setelah

jawaban

diberikan,

guru

meminta

menanggapi, menambahkan atau menyanggah.

siswa

lainnya

untuk
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12) Guru melanjutkan diskusi ini dengan menunjuk sukarelawan berikutnya.
13) Guru memberi penghargaan terhadap siswa yang berani maju.
14) Siswa bersama guru menyimpulkan materi.
15) Guru memberi kesempatan siswa menanyakan materi yang belum jelas.
16) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
17) Siswa mengumpulkan pekerjaan soal evaluasi pada guru
18) Siswa diberi tugas rumah.
19) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
3.2.2.3. Observasi
1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran
2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung
3. Melakukan pengamatan terhadap kualitas materi pembelajaran
4. Melakukan

pengamatan

terhadap kualitas media pembelajaran yang

digunakan
3.2.2.4. Refleksi
Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti
dan kolaborator. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah:
1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus kedua.
2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua.
3. Menemukan permasalahan yang terjadi pada siklus kedua.
4. Membuat perencanaan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang
timbul pada siklus kedua jika persentase ketuntasan belajar siswa dalam siklus
ini belum memenuhi indikator keberhasilan.
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3.3. SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian adalah Guru dan siswa kelas V SDN Tugurejo 01 dengan
jumlah siswa 34, terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan.

3.4. TEMPAT PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tugurejo 01 Kecamatan Tugu Kota
Semarang terletak di Jalan Walisongo KM. 09 Kecamatan Tugu Kota Semarang.

3.5. VARIABEL PENELITIAN ATAU FAKTOR YANG
DISELIDIKI
Variabel yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan metode Everyone Is
Teacher Here berbantuan media kliping.
b. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan metode Everyone Is
Teacher Here berbantuan media kliping.
c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan metode Everyone Is
Teacher Here berbantuan media kliping.
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3.6. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA
3.6.1. Sumber Data
3.6.1.1 Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara
sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua, hasil evaluasi
dan hasil wawancara guru pengamat (observer).
3.6.1.2. Guru
Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivitas guru dalam
pembelajaran oleh observer.
3.6.1.3. Data dokumen
Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan,
catatan lapangan selama proses pembelajaran dan hasil foto.
3.6.1.4. Catatan lapangan
Catatan lapangan ini berasal dari catatan selama proses pembelajaran berupa
data aktivitas siswa dan ketrampilan guru menggunakan metode Everyone Is
Teacher Here berbantuan media kliping.
3.6.2. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
3.6.2.1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka “data yang berbentuk
bilangan” (Herriyanto dan Hamid, 2008:1.3)
Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari analisis hasil belajar PKn
yang diperoleh siswa kelas V SDN Tugurejo 01.
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3.6.2.2. Data Kualitatif
Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil observasi dengan
menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru, catatan
lapangan, hasil angket dalam pembelajaran PKn dengan metode Everyone Is
Teacher Here berbantuan media kliping.
3.6.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan teknik tes, teknik non tes dan dokumentasi :
3.6.3.1. Teknik Tes
Teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan menggunakan alat
pengumpulan data berupa pertanyaan atau soal evaluasi diakhir siklus. Menurut
Poerwanti (2008 : 1.5) tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau
sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat
pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan
sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu.
Pandapat lain mengatakan tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta
alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi,
kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 2010:
127)
Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan
dasar dan pencapaian atau prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara
individu untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes juga digunakan untuk
mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan
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siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap
materi yang diajarkan. Tes ini dilaksanakan pada pembelajaran siklus I dan II.
3.6.3.2. Teknik Non Tes
Teknik non tes dilakukan dengan cara observasi menggunakan alat
pengumpulan data berupa lembar observasi, catatan lapangan, dokumentasi.
3.6.3.2.1. Observasi
Menurut Sudjana (2008 : 85) dalam kegiatan observasi, pengamat terlebih
dahulu harus menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak diobservasi
lalu membuat pedoman dalam pengisian observasi. Pendapat lain menyatakan
bahwa observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan
perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera (Arikunto,
2010: 133).
Metode observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang menggambarkan
bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan metode
Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping. Selain itu juga mengenai
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn dengan menggunakan
metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping.
Dalam penelitian ini, pedoman observasi yang digunakan adalah lembar
observasi/pengamatan. Lembar pengamatan digunakan untuk mengetahui hasil
belajar, keterampilan guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung.
3.6.3.2.2. Catatan lapangan
Menurut Wiriaatmaja (2009: 125) salah satu sumber informasi penting
dalam penelitian tindakan kelas adalah catatan lapangan (fields notes) yang dibuat
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oleh peneliti/mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi. Berbagai
aspek dalam pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, hubungan
interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, iklim sekolah, maupun
aspek-aspek lain dalam pembelajaran semuanya dapat dibaca kembali dari catatan
lapangan.
Catatan lapangan digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting yang
terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru pada saat
pembelajara PKn dengan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media
kliping. Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung
apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, catatan lapangan
berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai
masukan guru dalam melakukan refleksi. Catatan lapangan tersebut bertujuan
untuk melihat perkembangan tindakan, membantu peneliti saat menemui kesulitan
dan sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan agar guru dapat melakukan
refleksi.
3.6.3.2.3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat, notulen rapat, surat kabar,
majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 206).
Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam
observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar kelompok
siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara konkret

83

mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas ketika
aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto dan video.
3.6.3.2.4. Kuesioner (angket)
Kuesioner adalah jenis alat pengumpul data yang digunakan untuk
mengumpulkan informasi yang tidak mudah diakses dengan cara lain, yang
hasilnya berupa data deskriptif (Poerwanti dkk., 2008: 3.26). Dalam penelitian ini
angket digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang respon siswa mengenai
pembelajara PKn dengan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media
kliping.
3.6.4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
3.6.4.1. Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif PKn, dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata.
Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah sebagai
berikut :
a) Menentukan skor berdasar proporsi
N = x 100
Keterangan :

n = skor

b = banyaknya butir soal yang dijawab benar
St = skor teoritis
(Poerwanti dkk, 2008:6.14-6.16)
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b) Menghitung mean atau rerata kelas
Rumus menentukan rerata menurut Sudjana, (2009:125) adalah sebagai
berikut:

Keterangan x : nilai rata-rata
: jumlah semua nilai siswa

: jumlah siswa
c) Menghitung presentase ketuntasan belajar klasikal
Menurut Aqib, (2009: 40-41) Untuk menghitung presentase ketuntasan
belajar digunakan rumus sebagai berikut:

P=

x 100 %

Keterangan:
P: persentase
Hasil penghitungan skor dikonfirmasikan dengan tabel kriteria ketuntasan
belajar siswa yang dikelompokkan dalam dua kategori, tuntas dan tidak tuntas,
dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.1. Kriteria Ketuntasan Minimum PKn
Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

≥ 70

Tuntas

< 70

Tidak Tuntas

Sumber: KKM SDN Tugurejo 01Tahun Ajaran 2012/2013

85

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak
tuntas.
3.6.4.2.Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan keterampilan
guru dalam pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan

media kliping, dianalisis dengan analisis deskriptif

kualitatif.

Purwanti dkk (2008: 6.9), menjelaskan dalam bentuk contoh instrument 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.
Maka dari contoh tersebut untuk menentukan skor dalam 4 kategori,
langkah langkah yang ditempuh yaitu:
1) menentukan skor maksimal dan skor minimal,
2) menentukan median dari data skor yang diperoleh dengan,
3) membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang).
Selanjutnya, kita dapat menghitung data skor dengan cara sebagai berikut:
M = Skor Maksimal
K = Skor Minimal 61
n = Banyaknya data, mencari n = (M - K) + 1
Q2 = median
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Menurut Herryanto dan Hamid (2008: 5.3), rumus untuk menentukan kuartil
adalah:
Letak Q1= ¼ (n+2) untuk n data genap dan Q1= ¼ (n+1) untuk n data ganjil
Letak Q2= 12 (n+1) untuk n data genap dan ganjil
Letak Q3= ¼ (3n+2) untuk n data genap dan Q3= ¾ (n+1) untuk n data ganjil
Letak Q4 = skor tertinggi
Maka akan didapat tabel kriteria ketuntasan data kualitatif sebagai berikut:
Tabel 3.2. Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif
Kriteria ketuntasan

Kategori

Q3 ≤ skor ≤ M

Sangat baik (A)

Q1 ≤ skor <Q2

Baik (B)

Q2 ≤ skor <Q3

Cukup (C)

K ≤ skor < Q1

Kurang (D)

Pada pencapaian skor kurang dari atau sama dengan M dan skor lebih dari
atau sama dengan Q3 memperoleh kategori sangat baik. Skor kurang dari Q3 dan
lebih dari atau sama dengan Q2 memperoleh kategori baik. Skor kurang dari Q2
dan lebih dari atau sama dengan Q1 memperoleh kategori cukup. Kemudian pada
kategori kurang jika memperoleh skor 22,5Q1 dan lebih dari atau sama dengan K.
Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel untuk menentukan kriteria
ketuntasan pada keterampilan guru dan aktivitas siswa sebagai berikut:
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Tabel 3.3. Kriteria Hasil Pengamatan Keterampilan Guru
Kriteria Keterampilan Guru

Kategori

Nilai

43,2 ≤ skor ≤ 52

Sangat baik

A

32,5 ≤ skor < 43,2

Baik

B

22,5 ≤ skor < 32,5

Cukup

C

Kurang

D

13

≤ skor < 22,5

Tabel diatas diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru dalam
mengelola pembelajaran PKn dengan menggunakan metode Everyone Is Teacher
Here berbantuan media kliping dengan rincian perhitungan jumlah indikator 13
masing-masing indikator mempunyai nilai tertinggi 4 dan terendah 1. Pada
pencapaian skor kurang dari atau sama dengan 52 dan skor lebih dari atau sama
dengan 43,2 memperoleh kategori sangat baik. Skor kurang dari 43,2 dan lebih
dari atau sama dengan 32,5 memperoleh kategori baik. Skor kurang dari 32,5 dan
lebih dari atau sama dengan 22,5 memperoleh kategori cukup. Kemudian pada
kategori kurang jika memperoleh skor 22,5 dan lebih dari atau sama dengan 13.
Tabel 3.4. Kriteria Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
Kriteria Keterampilan guru

Kategori

Nilai

43,2 ≤ skor ≤ 52

Sangat baik

A

32,5 ≤ skor < 43,2

Baik

B

22,5 ≤ skor < 32,5

Cukup

C

≤ skor < 22,5

Kurang

D

13

88

Tabel diatas diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa dalam
pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan
media kliping dengan rincian perhitungan jumlah indikator 13 masing-masing
indikator mempunyai nilai tertinggi 4 dan terendah 1. Pada pencapaian skor
kurang dari atau sama dengan 52 dan skor lebih dari atau sama dengan 43,2
memperoleh kategori sangat baik. Skor kurang dari 43,2 dan lebih dari atau sama
dengan 32,5 memperoleh kategori baik. Skor kurang dari 32,5 dan lebih dari atau
sama dengan 22,5 memperoleh kategori cukup. Kemudian pada kategori kurang
jika memperoleh skor 22,5 dan lebih dari atau sama dengan 13.
Tabel 3.5. Kriteria hasil belajar
Kriteria Hasil Belajar

Kategori

Nilai

Kualifikasi

90-100

Sangat baik

A

Tuntas

80-89

Baik

B

Tuntas

70-79

Cukup

C

Tuntas

<70

Kurang

D

Tidak Tuntas

3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembelajaran PKn dengan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas
V SDN Tugurejo 01 dengan indikator sebagai berikut:
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a. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn menggunakan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping meningkat dengan
kategori sangat baik dengan skor 43,2 ≤ skor ≤ 52.
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan Media Kliping meningkat dengan kategori sangat
baik dengan skor 43,2 ≤ skor ≤ 52.
c. Hasil belajar PKn menggunakan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping meningkat dengan ketuntasan belajar individual sebesar >70
dengan ketuntasan klasikal mencapai 80% siswa kelas V SDN Tugurejo 01.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN
Penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN Tugurejo 01 ini dilaksanakan dalam
dua siklus yang masing-masing siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Berikut ini
adalah paparan hasil penelitian dari penerapan metode Everyone Is Teacher Here
Berbantuan Media Kliping pada pembelajaran PKn di kelas V SDN Tugurejo 01.
4.1.1. Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus I
4.1.1.1. Pertemuan 1
Siklus I pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2013 dengan
alokasi waktu 2 jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) dimulai pukul 11.00-12.10 dengan
materi organisasi.
Pelaksanaan penelitian dilakukan bersama guru kolaborator dan teman
sejawat sebagi kolaborator yang mengamati keseluruhan proses pembelajaran
terutama pada dua variabel penelitian yang diamati, yaitu keterampilan guru dan
aktivitas siswa. Adapun hasil pengamatannya adalah sebagi berikut.
4.1.1.1.1. Perencanaan
Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus 1 pertemuan 1 adalah
sebagai berikut:
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1. Menentukan pokok bahasan tentang berorganisasi
2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai metode Everyone
Is Teacher Here.
3. Pada siklus satu pertemuan pertama media kliping belum digunakan. Media
kliping digunakan pada saat pertemuan kedua.
4. Menyiapkan sumber belajar.
5. Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa, keterampilan guru, dan alat
pengumpul data lainnya yang akan digunakan dalam penelitian.
6. Menetapkan indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran.
7. Menyiapkan alat evaluasi hasil belajar siswa berupa lembar soal dan lembar
kerja siswa.
8. Membuat kunci jawaban dari soal-soal evaluasi.
4.1.1.1.2.Pelaksanaan Tindakan
Penelitian dilaksanakan hari Kamis, 17 Januari 20123 dengan alokasi waktu
2 jam pelajaran (2 x 35 menit) dimulai pukul 09.00 sampai 10.10 WIB. Pada
pertemuan ini, guru membuat RPP dengan standar kompetensi: 3. memahami
kebebasan berorganisasi, kompetensi dasar: 3.1. Mendeskripsikan pengertian
organisasi dan 3.2. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan
masyarakat, dan dengan indikator (1) menjelaskan pengertian organisasi, (2)
menyebutkan minimal tiga contoh organisasi di lingkungan sekolah, dan (3)
menjelaskan

minimal tiga contoh organisasi di lingkungan sekolah. Uraian

kegiatan pembelajarannya sebagai berikut:
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Pada kegiatan mengkondisikan kelas guru telah mempersiapkan dengan
sangat baik kliping sesuai tujuan pembelajaran dan mengkondisikan kelas agar
siap mengikuti pembelajaran. Pada kegiatan ini siswa DCP, MUK, AAS, dan RD
belum berada di tempat duduknya saat pembelajaran. Guru membuka
pembelajaran dengan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab dengan mengaitkan
pengalaman belajar siswa dengan materi yang akan dipelajari. Guru membuka
pembelajaran dengan mengucapkan salam setelah siswa dapat dikondisikan, guru
memberi apersepsi dengan mengajukan pertanyaan: “Anak-anak, setiap hari jumat
kalian mempunyai kewajiban mengikuti kegiatan Pramuka. Apa kalian senang
mengikutinya?. Pramuka adalah sebuah organisasi kepanduan yang mempunyai
tujuan pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Tahukah kalian apa itu
organisasi?” Sementara siswa lain memperhatikan guru dan menjawab pertanyaan
apersepsi, siswa DS dan RD asik sendiri tidak memperhatikan apersepsi yang
diberikan oleh guru, siswa AD terlihat memperhatikan guru namun hanya sesekali
merespon apersepsi guru
Guru menyampaikan menyampaikan metode yang digunakan tanpa tujuan
pembelajaran sehingga pada kegiatan pembelajaran siswa sempat bertanya
maksud pembelajaran yang sedang berlangsung, Siswa DS dan RD tidak
memperhatikan guru dan bermain sendiri, begitu juga siswa ER yang sesekali
memperhatikan guru namun sambil bermain saja. Kemudian guru menunjukkan
media kliping, namun guru tidak membimbing siswa menganalisis kliping yang
disajikan. Semua siswa memperhatikan kliping yang disajikan guru dan ada
beberapa siswa yang bertanya tentang cara pembuatan kliping saat guru
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menampilkan klipingnya. Selanjutnya guru telah melakukan tanya jawab sesuai
dengan materi, semua siswa belum mempunyai kliping sehingga belum bisa
menganalisa kliping, namun siswa memperhatikan guru menyajikan contoh
klipingnya.
Setelah itu guru menunjukkan kartu indeks yang akan digunakan siswa
dalam pembelajran. Guru membagikan kartu tersebut dan melakukan bimbingan
merata kepada semua siswa dengan berkeliling dan memberikan motivasi dengan
tetap mengawasi siswa agar tidak menuliskan soal yang sama dengan temannya
dan berlatih untuk percaya diri. Siswa baru diperkenalkan cara menulis soal sesuai
sintak metode Everyone Is Teacher Here berbantukan media kliping. Beberapa
siswa seperti AF, DM, DV, DQ, FA, RDV, RD, PAJ, SA, SAG menuliskan soal
dengan percaya diri berbantukan buku dan sumber lain dan tidak meminta bantuan
pada temannya dalam pembuatan soal. Hal ini berbeda dengan siswa lain yang
berdiskusi mengenai soal yang akan mereka buat. Setelah beberapa menit guru
meminta siswa mengumpulkan kartu indeksnya. Beberapa siswa terlambat
mengumpulkan kartunya. Guru mengacak dan membagikan kembali dan
mengecek bahwa kartu tidak kembali ke tangan pembuatnya.Siswa

mencari

jawaban atas pertanyaan yang didapat siswa RD, MD, AD, DM, DW, ER, dan
DCP membuat kegaduhan dengan bersendagurau dengan temannya. Kemudian
diadakan presentasi. Guru membimbing jalannya presentasi siswa dan menjadi
pengatur

jalannya

diskusi.

Kegiatan

pembiasaan

siswa

untuk

berani

menyampaikan pendapat diawali dengan pemberian motivasi dan pengertian dari
guru agar setiap siswa percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam
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kegiatan ini guru mengarahkan agar setiap siswa belajar menghargai pendapat dan
mereka diberikan stimulan untuk berani menanggapi pernyataan dari temannya.
Hanya siswa yang menonjol di kelas saja yang berani maju membacakan jawaban
dan menanggapi pertanyaan yang diberikan. Siswa AF, AD, DFN terlihat acuh
ketika temannya maju. Sebagian besar siswa belum berani menanggapi
pernyataan temannya, bahkan siswa MF dan MZ terlihat acuh ketika temannya
maju.
Pada kegiatan pemberian reward, guru tidak memberikan penghargaan dan
penguatan verbal maupun non verbal pada siswa sehingga siswa kurang
termotivasi dan siswa hanya dibiarkan presentasi saja. Pada kegiatan pembahasan,
guru beberapa kali mengulang-ulang pernyataan siswa tanpa adanya penambahan
materi tanpa bertanya apakah siswa sudah paham atau belum sehingga terjadi
pengulangan materi. Pada penyimpulan materi, guru membiarkan siswa
menyimpulkan materi sendiri tanpa bantuan guru. Di sini guru hanya memancing
siswa tanpa membimbingnya. Siswa AF, IR, dan DS tidak terlibat dalam
penyimpulan materi, namun menyusun ringkasan bersama guru. Sementara itu
siswa RD, MD, dan AT sama sekali tidak terlibat dalam penyimpulan materi dan
penyusunan ringkasan. Guru membuat rangkuman namun siswa tidak dibimbing
dalam pembuatan rangkuman. Selanjutnya guru memberikan evaluasi namun guru
hanya memberikan evaluasi pada aspek kognitifnya saja namun siswa
mengerjakan evaluasi dilakukan dengan tertib.
Siswa diberi tugas untuk membuat kliping tentang organisasi yang akan
digunakan pada pertemuan selanjutnya. Siswa yang belum jelas diberikan
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kesempatan untuk bertanya. Guru memberitahu materi yang akan disampaikan
pada pertemuan selanjutnya.
4.1.1.1.1.3. Observasi
Guru kolaborator dan teman sejawat melakukan pengamatan terhadap
pembelajaran PKn di kelas V menggunakan lembar observasi yang telah
disediakan. Hal pokok yang diamati adalah keterampilan guru dan aktivitas siswa
selama pembelajaran berlangsung. Paparan hasil observasi siklus I pertemuan 1
sebagai berikut:
4.1.1.1.1.3.1. Keterampilan Guru
Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I
pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping pada siswa kelas V SDN Tugurejo 01 Semarang didapatkan data
sebagai berikut:
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Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 1
No.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Indikator

Skala Penilaian
1
2
3
4

Mengkondisikan kelas agar siswa siap
mengikuti pembelajaran dan mempersiapkan
kliping sesuai dengan tujuan pembelajaran
Membuka pembelajaran dengan apersepsi
melalui kegiatan tanya jawab
Menyampaikan
tujuan
dan
metode
pembelajaran yang digunakan, yaitu materi
organisasi dengan menggunakan metode
Everyone Is Teacher Here berbantuan media
kliping
Menunjukkan media kliping dan membimbing
siswa menganalisisnya
Melakukan tanya jawab mengenai materi
Membimbing, memotivasi dan mengawasi
kegiatan menulis soal berbantuan kliping yang
dibuat siswa sebagai langkah dalam metode
Everyone Is Teacher Here
Membimbing jalannya presentasi tiap siswa dan
menjadi pengatur jalannya diskusi
Memberikan penghargaan dan penguatan baik √
verbal maupun non verbal pada siswa
Menambahkan hal-hal yang belum disampaikan
saat presentasi siswa
Memberi kesempatan pada siswa untuk
bertanya jika ada yang kurang paham
Bersama
siswa
menyimpulkan
hasil
pembelajaran
Membuat rangkuman dan membimbing siswa
membuat rangkuman materi yang telah
dipelajari
Memberikan evaluasi dan tindak lanjut
Total Skor
Kategori

√
√
√

√
√
√

√

√
√
√
√
√
42
Baik

Dari tabel 4.1. dapat dilihat bahwa hasil observasi keterampilan guru
memperoleh skor 42 termasuk dalam kategori baik. Pada indikator pertama, yaitu
mengkondisikan

kelas

agar

siswa

siap

mengikuti

pembelajaran

dan

mempersiapkan kliping sesuai dengan tujuan pembelajaran memperoleh skor 4,
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hal ini sesuai tindakan guru yang telah mempersiapkan dengan sangat baik kliping
sesuai tujuan pembelajaran dan mengkondisikan kelas agar siap mengikuti
pembelajaran.
Pada indikator kedua, yaitu membuka pembelajaran dengan apersepsi melalui
kegiatan tanya jawab guru memperoleh skor 4. Guru telah memberikan apersepsi
dengan sangat baik dengan mengaitkan pengalaman belajar siswa dengan materi
yang akan dipelajari. Dengan keterampilan guru membuka pembelajaran dan
keterampilan bertanya pada kegiatan apersepsi ini membuat siswa siap belajar.
Indikator ketiga tentang penyampaian tujuan dan metode pembelajaran yang
digunakan, yaitu metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping
dan materi organisasi dilakukan guru dengan baik. Pada indikator ketiga ini guru
hanya memperoleh skor 3 karena guru hanya menyampaikan metode yang
digunakam saja tanpa tujuan pembelajaran sehingga pada kegiatan pembelajaran
siswa sempat bertanya maksud pembelajaran yang sedang berlangsung.
Seperti pada indikator keempat, indikator keempat juga mendapatkan skor 3
dengan kategori baik. Pada indikator keempat seharusnya guru menunjukkan
media kliping, namun guru tidak membimbing siswa menganalisis kliping yang
disajikan.
Indikator kelima, yaitu melakukan tanya jawab mengenai materi dilakukan
dengan sangat baik oleh guru dengan skor 4. Hal ini berarti guru telah melakukan
tanya jawab sesuai dengan materi. Begitu pula pada indikator keenam, yaitu
membimbing, memotivasi, dan mengawasi kegiatan menulis soal guru
mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru melakukan bimbingan
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merata kepada semua siswa dengan berkeliling dan memberikan motivasi dengan
tetap mengawasi siswa agar tidak menuliskan soal yang sama dengan temannya
dan berlatih untuk percaya diri.
Indikator ketujuh, yaitu membimbing jalannya presentasi siswa dan menjadi
pengatur jalannya diskusi mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik.
Kegiatan pembiasaan siswa untuk berani menyampaikan pendapat diawali dengan
pemberian motivasi dan pengertian dari guru agar setiap siswa percaya diri dalam
menyampaikan pendapatnya. Dalam kegiatan ini guru mengarahkan agar setiap
siswa belajar menghargai pendapat dan mereka diberikan stimulan untuk berani
menanggapi pernyataan dari temannya.
Indikator kedelapan, yaitu memberikan penghargaan dan penguatan baik
verbal maupun non verbal pada siswa memperoleh skor 1 yang berarti kurang.
Guru tidak memberikan penghargaan dan penguatan verbal maupun non verbal
pada siswa sehingga siswa kurang termotivasi dan siswa hanya dibiarkan
presentasi saja. Selanjutnya indikator kesembilan, yaitu menambahkan hal-hal
yang belum disampaikan saat presentasi siswa memperoleh skor 3 dengan
kategori baik. Guru beberapa kali mengulang-ulang pernyataan siswa tanpa
adanya penambahan materi.
Indikator kesepuluh, yaitu memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya
jika ada yang kurang paham memperoleh skor 3 artinya guru sudah baik. Guru
memberikan materi kepada siswa tanpa bertanya apakah siswa sudah paham atau
belum sehingga terjadi pengulangan materi. Indikator kesebelas, yaitu bersama
siswa menyimpulkan hasil pembelajaran memperoleh skor 3 dengan kategori
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baik. Ini berarti guru membiarkan siswa menyimpulkan materi sendiri tanpa
bantuan guru. Di sini guru hanya memancing siswa tanpa membimbingnya.
Indikator keduabelas, yaitu membuat rangkuman dan membimbing siswa
membuat rangkuman materi yang telah dipelajari mendapatkan skor 3 atau
kategori baik. Guru telah membuat rangkuman namun siswa tidak dibimbing
dalam pembuatan rangkuman. Indikator ketigabelas, yaitu memberikan evaluasi
dan tindak lanjut mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Guru hanya
memberikan evaluasi pada aspek kognitifnya saja.
Dari hasil pada siklus 1 pertemuan 1, disimpulkan bahwa keterampilan guru
dalam pembelajaran sudah baik. Diharapkan pada pertemuan selanjutnya hasil
akan meningkat.
4.1.1.1.1.3.2. Aktivitas siswa
Hasil observasi aktivitas siswa didapatkan dengan pengamatan 34 siswa
kelas V SDN Tugurejo 01 dengan jumlah siswa laki-laki 17 dan siswa perempuan
17. Setiap kejadian perubahan perilaku siswa selama pembelajaran diamati
menggunakan lembar observasi aktivitas siswa yang telah disiapkan. Data hasil
observasi aktivitassiswa dalam pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone
Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada siklus I pertemuan 1 dapat
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1
No.
1

2
3

4

5

6

7
8
9
10

11
12

13.

Indikator pengamatan
Mempersiapkan diri untuk
menerima pembelajaran dengan
metode Everyone Is Teacher
Here
berbantukan
media
kliping
Merespon
apersepsi
yang
diberikan guru
Menyimak informasi yang
disampaikan oleh guru, yaitu
tujuan
pembelajaran
dan
metode pembelajaran yang
digunakan.
Mengamati penyajian kliping
sebagai
contoh
yang
ditunjukkan oleh guru.
Menganalisa kliping
yang
dibuat siswa dan mencatat hasil
pemikirannya
Menuliskan soal tentang materi
yang
sedang
dipelajari
berbantukan
kliping
yang
dibuat dan sumber lainnya
Mengumpulkan soal
yang
dibuat dengan tepat waktu
Mencari
jawaban
atas
pertanyaan yang didapat
Menjawab pertanyaan secara
bergilir
Menanggapi pertanyaan atau
pernyataan yang dibuat siswa
lain
Mendengarkan
penjelasan
materi dari guru
Menyimpulkan materi dan
menyusun ringkasan bersama
guru
Mengerjakan evaluasi

Hasil yang dicapai
1
2
3
4
5
29
-

Jumlah
92

Ratarata
2,70

-

3

13

18

117

3,44

-

2

11

21

123

3,61

-

-

-

34

136

4

34

-

-

-

34

1

-

-

23

11

113

3,32

-

-

8

26

128

3,76

-

-

8

26

128

3,76

12

7

7

8

79

2,32

5

4

14

11

99

2,91

5

-

2

27

119

3,5

-

-

13

21

123

3,61

-

-

-

34

136

4

Total Skor
Rata-rata
Kategori

1419
41,73
Baik
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Dari tabel 4.2, diketahui bahwa aktivitas 34 siswa dalam pembelajaran PKn
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada
siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 1419 dengan rata-rata 41,73 dan rata-rata
akhir 3,21 termasuk dalam kategori baik. Penjabaran tiap indikator sebagai
berikut:
Indikator pertama, yaitu mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran
dengan metode Everyone Is Teacher Here berbantukan media kliping,
memperoleh skor 92 dengan rata-rata 2,70. Pada indikator pertama siswa RD
belum berada di tempat duduknya saat pembelajaran. Pada indikator kedua, yaitu
merespon apersepsi yang diberikan guru, memperoleh skor 117 dengan rata-rata
3,44. Sementara siswa lain memperhatikan guru dan menjawab pertanyaan
apersepsi, siswa DS dan RD asik sendiri tidak memperhatikan apersepsi yang
diberikan oleh guru, siswa AD terlihat memperhatikan guru namun hanya sesekali
merespon apersepsi guru.
Indikator ketiga, yaitu menyimak informasi yang disampaikan oleh guru
(tujuan dan model pembelajaran) memperoleh skor 123 dengan rata-rata 3,61.
Siswa DS dan RD tidak memperhatikan guru dan bermain sendiri, begitu juga
siswa ER yang sesekali memperhatikan guru namun sambil bermain. Kemudian
indikator keempat, mengamati penyajian kliping sebagai contoh yang ditunjukkan
guru memperoleh skor 136 dengan rata-rata 4. Semua siswa memperhatikan
kliping yang disajikan guru dan ada beberapa siswa yang bertanya tentang cara
pembuatan kliping saat guru menampilkan klipingnya. Untuk indikator kelima
pada siklus 1 pertemuan 1 ini, yaitu menganalisa kliping yang dibuat siswa dan
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mencatat hasil pemikirannya, semua siswa belum mempunyai kliping sehingga
belum bisa menganalisa kliping, namun siswa memperhatikan guru menyajikan
contoh klipingnya. Pada indikator ini skor yang diperoleh 34 dengan rata-rata 1.
Indikator keenam, yaitu menuliskan soal tentang materi yang sedang
dipelajari siswa baru diperkenalkan cara menulis soal sesuai sintak metode
Everyone Is Teacher Here berbantukan media kliping. Beberapa siswa seperti
AF, DM, DV, DQ, FA, RDV, RD, PAJ, SA, SAG menuliskan soal dengan
percaya diri berbantukan buku dan sumber lain dan tidak meminta bantuan pada
temannya dalam pembuatan soal. Hal ini berbeda dengan siswa lain yang
berdiskusi mengenai soal yang akan mereka buat. Pada indikator ini memperoleh
skor 113 dengan rata-rata 3,32.
Indikator ketujuh, mengumpulkan soal yang dibuat dilakukan siswa dengan
baik walaupun ada beberapa siswa yang mengumpulkan terlambat. Skor yang
diperoleh 128 dengan rata-rata 3,76. Pada indikator kedelapan, mencari jawaban
atas pertanyaan yang didapat siswa RD, MD, AD, DM, DW, ER, dan DCP
membuat kegaduhan dengan bersendagurau dengan temannya. Namun sebagian
besar siswa sudah mencari jawaban atas pertanyaan yang didapat dengan
usahanya sendiri. Skor yang diperoleh adalah 128 dan rata-rata 3,76. Indikator
kesembilan, pada kegiatan menjawab pertanyaan secara bergiliran hanya
memperoleh skor 79 dengan rata-rata 2,32. Hanya siswa yang menonjol di kelas
saja yang berani maju membacakan jawaban dan menanggapi pertanyaan yang
diberikan. Siswa AF, AD, DFN terlihat acuh ketika temannya maju.
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Indikator kesepuluh, yaitu mananggapi pertanyaan atau pernyataan yang
dibuat siswa lain memperoleh skor 99 dengan rata-rata 2,91. Sebagian besar siswa
belum berani menanggapi pernyataan temannya, bahkan siswa MF dan MZ
terlihat acuh ketika temannya maju. Indikator kesebelas atau mendengarkan
penjelasan dari guru siswa DCP, DS, IR, LF, dan RD tidak mendengarkan
penjelasan dari guru dan terlihat asik sendiri. Skor yang diperoleh 119 dengan
rata-rata 3,5. Indikator keduabelas, yaitu menyimpulkan materi dan menyusun
ringkasan bersama guru memperoleh skor 123 dengan rata-rata 3,61. Siswa AF,
IR, dan DS tidak terlibat dalam penyimpulan materi, namun menyusun ringkasan
bersama guru. Sementara itu siswa RD, MD, dan AT sama sekali tidak terlibat
dalam penyimpulan materi dan penyusunan ringkasan.
Indikator ketiga belas, yaitu mengerjakan evaluasi dilakukan dengan tertib
dan memperoleh skor 136 dengan rata-rata 4. Hasil pengamatan aktivitas siswa
pada siklus 1 pertemuan 1 ini menunjukkan skor 1424 dengan rata-rata 41,88
dengan kategori baik.
4.1.1.1.1.3.3. Hasil Belajar Siswa
Pada setiap akhir pembelajaran diadakan evaluasi oleh guru dengan tes
tertulis untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam pencapaian indikator.
Analisis data hasil belajar PKn siswa pada siklus I pertemuan 1 dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 4.3 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 1
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pencapaian

Siklus I Pertemuan 1
Nilai terendah
50
Nilai tertinggi
100
Siswa yang tuntas
17
Siswa yang belum tuntas
17
Rata-rata
74,11
Presentase ketuntasan klasikal
50%
Dari tabel analisis hasil belajar siklus I pertemuan 1 tersebut, nilai terendah

yang diperoleh siswa adalah 50, nilai tertinggi 100 serta rata-rata kelas yaitu
74,11. Dari 34 siswa, sebanyak 17 siswa atau 50% mengalami ketuntasan,
sedangkan yang tidak tuntas ada 17 siswa atau 50%.
4.1.1.1.1.4. Refleksi
Ada beberapa kendala yang muncul saat pembelajaran siklus I pertemuan 1
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping,
sehingga pembelajaran yang dilakukan belum optimal. Refleksi difokuskan pada
masalah yang muncul saat pembelajaran, secara garis besar sebagai berikut:
a. Siswa kurang aktif dalam menggali informasi sehingga hasil tes evaluasi masih
rendah, persentase ketuntasan yaitu 50% atau 17 siswa tuntas belajar;
b. Guru belum bisa menguasai kelas sehingga suasana menjadi ramai dan tidak
kondusif;
c. Siswa belum mempunyai kliping yang digunakan sebagai sumber informasi
dalam pembelajaran PKn ini;
d. Siswa masih pasif dalam pembelajaran, masih harus ditunjuk dan belum berani
mengangkat tangan secara sukarela untuk mengerjakan tugas dari guru;
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e. Banyak siswa yang bermain, membuat gaduh, tidak memperhatikan dan
bercerita dengan teman sebelahnya sehingga pembelajaran tidak kondusif
namun guru masih membiarkannya saja;
f. Penjelasan guru yang diulang-ulang membuat siswa bosan dan kurang
menarik;
g. Guru tidak membimbing siswa membuat rangkuman;
h. Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping belum dikuasai
siswa sehingga siswa belum berani berperan menjadi guru bagi temantemannya;
i. Guru belum menggunakan media lain yang dapat memacu siswa untuk mau
berpendapat dan berpartisipasi dalam presentasi baik secara langsung(ditunjuk)
atau tidak langsung(giliran);
j. Siswa belum mempunyai kliping sebagai sumber informasi tentang materi
yang dipelajari.
4.1.1.1.1.5. Revisi
Berdasarkan masalah-masalah di atas maka perlu dilakukan perbaikan untuk
pelaksanaan pertemuan selanjutnya, diantaranya:
a. Pengkondisian kelas ditingkatkan dengan memberi peringatan secara lisan pada
siswa yang tidak memperhatikan;
b. Dalam menyampaikan materi tidak terburu-buru;
c. Guru menyimpulkan materi bersama-sama dengan siswa;
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d. Sebelum pembelajaran dimulai, guru perlu mengingatkan bahwa siswa sedang
berperan menjadi guru bagi teman-temannya sehingga mereka harus berani
memberikan contoh seperti seorang guru.;
e. Guru memberi reward pada siswa yang aktif baik verbal maupun non verbal;
f. Guru mengajari siswa cara membuat kliping dengan tema organisasi.
4.1.1.2.
4.1.1.2.1.

Pertemuan 2
Perencanaan

Dalam tahap perencanaan pelaksanaan siklus I pertemuan 2 ini, kegiatan
yang dilakukan yaitu:
a. Mendiskusikan hasil pelaksanaan pertemuan 1 dengan guru kolaborator serta
perbaikan yang akan dilakukan;
b. Merancang kembali kegiatan penelitian mencakup pelaksaaan pembelajaran,
pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru berdasarkan perbaikan
pertemuan 1;
c. Menyusun RPP dengan materi organisasi di lingkungan masyarakat;
d. Mempersiapkan sumber belajar berupa buku paket PKn kelas V SD dan media
kliping tentang organisasi dimasyarakat;
e. Menyiapkan alat evaluasi hasil belajar siswa berupa lembar soal-soal tes
tertulis;
f. Membuat kunci jawaban beserta penilaian soal-soal evaluasi;
g. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru untuk
mengamati kegiatan siswa dan guru selama pembelajaran;
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4.1.1.2.2.

Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan hari Sabtu, 19 Januari 2013 dengan alokasi waktu
2x35 menit dimulai pukul 07.00 sampai 08.10 WIB. Pada pertemuan ini, guru
membuat RPP dengan standar kompetensi: 3.Memahami kebebasan berorganisasi,
kompetensi dasar: 3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan
masyarakat, dan indikator: 1) menyebutkan minimal tiga contoh organisasi di
lingkungan masyarakat berdasarkan tujuan dan proses pembentukannya, 2)
menjelaskan minimal tiga contoh organisasi di lingkungan masyarakat
berdasarkan tujuan dan proses pembentukannya. Pelaksanaan pembelajaran
didasarkan pada refleksi pertemuan 1, kegiatan diuraikan sebagai berikut.
Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan
kabar siswa, dan presensi. Kemudian guru melakukan pengkondisian kelas dengan
meminta siswa merapikan tempat duduk serta menyiapkan buku pelajaran. Guru
memberi apersepsi berupa pertanyaan: “Anak-anak, kalian telah belajar tentang
organisasi. Melalui tugas kliping kemarin, kalian juga telah menemukan
organisasi-organisasi

di

masyarakat.

Ayo

sebutkan

organisasi-organisasi

tersebut!”. Kemudian siswa menjawab dengan keras dan lantang beberapa macam
organisasi di masyarakat. Setelah kegiatan apersepsi guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dipelajari siswa. Kemudian guru menulis judul materi di
papan tulis, yaitu organisasi di masyarakat. Tidak lupa guru memberi motivasi
agar siswa semangat dan antusias mengikuti pembelajaran.
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Pada kegiatan inti guru menampilkan kembali kliping organisasi di sekolah
untuk membantu siswa mengaitkan materi pada pertemuan yang lalu dengan yang
akan dipelajari. Sebagian besar memperhatikan kliping yang disajikan guru dan
menganalisis kliping tersebut namun siswa RD terlihat asik sendiri. Kemudian
guru bertanya kepada siswa untuk mengetahui apakah siswa sudah membuat
kliping sesuai tugas guru pada pertemuan kemarin. Semua siswa membawa
kliping sesuai tugas guru. Selanjutnya guru melakukan tanya jawab kepada
beberapa siswa tentang kliping yang mereka bawa. Guru memberikan waktu
kepada siswa membaca kembali materi organisasi dan menganalisis kliping yang
siswa bawa.
Pada kegiatan elaborasi guru menunjukkan kartu indeks kepada siswa dan
guru menerangkan fungsi kartu indeks tersebut, yaitu sebagi media untuk
menuliskan soal. Siswa juga diberikan motivasi untuk menjadi guru bagi temantemannya. Guru membagikan kartu indeks ke semua siswa dan mengecek bahwa
semua siswa sudah mendapatkan kartu indeks soal untuk menuliskan soalnya.
Setelah itu guru memberikan waktu kepada siswa untuk menuliskan soal dan
siswa dapat menyadurnya dari buku materi, pengetahuan siswa sendiri, atau
bersumber dari kliping yang mereka punyai, namun siswa yang menuliskan soal
juga harus menguasai jawaban dari pertanyaan yang mereka buat.
Setelah semua siswa membuat soal, guru menunjuk MD dan menjelaskan
kliping yang ia bawa, namun MD tidak percaya diri dan kembali ke tempat
duduknya. Kemudian siswa RD namun siswa lain belum terlibat dalam diskusi,
setelah siswa RD, siswa FA maju untuk membacakan klipingnya dan menjawab
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soal yang ia dapat, siswa RD menanggapi namun dengan bergurau. Selanjutnya
siswa SA maju, siswa lain belum terlihat menanggapi. Siswa AAS maju dan
menjawab soal yang didapat, guru memancing siswa lain untuk menanggapi,
kemudia siswa SA menanggapi, disusul siswa lain menambahkan pendapatnya.
Saat siswa-siswa yang disebutkan maju, siswa lain memperhatikan dan sesekali
mencatat hasil diskusi di depan kelas.
Pada kegiatan akhir guru bersama siswa menyimpulkan materi, membuat
ringkasan, evaluasi, dan pemberian tindak lanjut. Kegiatan penyimpulan materi
dilakukan bersama-sama siswa dengan membuat ringkasan dan bersuara keras.
Setelah itu siswa diberikan lembar evaluasi dan memberikan waktu kepada siswa
untuk mengerjakan soal evaluasi. Setelah 10 menit guru meminta siswa
menukarkan hasil evaluasi dengan teman sebangkunya untuk mencocokan hasil
evaluasi. Guru kemudian menganalisis hasil siswa dengan menanyakan nilai yang
diperoleh. Guru memberikan tindak lanjut pada siswa yang mendapatkan nilai
rendah untuk beajar lebih giat lagi.
4.1.1.2.3.

Observasi

Pada tahap observasi, guru kolaborator dan teman sejawat melakukan
pengamatan terhadap pembelajaran PKn di kelas V yang mencakup keterampilan
guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Paparan hasil
observasi siklus I pertemuan 2 sebagai berikut:
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4.1.1.2.3.1. Keterampilan Guru
Data keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn di kelas V
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada
siklus I pertemuan 2 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2
No.
Indikator
Skala Penilaian
1
2
3
4
1.
Mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti
√
pembelajaran dan mempersiapkan kliping sesuai
dengan tujuan pembelajaran
2.
Membuka pembelajaran dengan apersepsi melalui
√
kegiatan tanya jawab
3.
Menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran
√
yang digunakan, yaitu materi organisasi dengan
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping
4.
Menunjukkan media kliping dan membimbing siswa
√
menganalisisnya
5.
Melakukan tanya jawab mengenai materi
√
6.
Membimbing, memotivasi dan mengawasi kegiatan
√
menulis soal berbantuan kliping yang dibuat siswa
sebagai langkah dalam metode Everyone Is Teacher
Here
7.
Membimbing jalannya presentasi tiap siswa dan
√
menjadi pengatur jalannya diskusi
8.
Memberikan penghargaan dan penguatan baik verbal
√
maupun non verbal pada siswa
9.
Menambahkan hal-hal yang belum disampaikan saat
√
presentasi siswa
10. Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya jika
√
ada yang kurang paham
11. Bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran
√
12. Membuat rangkuman dan membimbing siswa
√
membuat rangkuman materi yang telah dipelajari
13.
Memberikan evaluasi dan tindak lanjut
√
Total Skor
43
Kategori
Baik
Dari tabel 4.4 hasil observasi keterampilan guru memperoleh skor 43
dengan kategori baik. Pada indikator pertama, yaitu mengkondisikan kelas agar
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siswa siap mengikuti pembelajaran dan mempersiapkan kliping sesuai dengan
tujuan pembelajaran seperti pada pertemuan 1 memperoleh skor 4, guru telah
mempersiapkan dengan sangat baik kliping sesuai tujuan dan materi pembelajaran
serta mengkondisikan kelas agar siap mengikuti pembelajaran.
Pada indikator kedua, yaitu membuka pembelajaran dengan apersepsi
melalui kegiatan tanya jawab guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat
baik. Guru telah memberikan apersepsi dengan sangat baik dengan mengaitkan
pengalaman belajar siswa dengan materi yang akan dipelajari.
Indikator ketiga tentang penyampaian tujuan dan metode pembelajaran yang
digunakan, yaitu metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping
dan materi organisasi dilakukan guru dengan sangat baik dan memperoleh skor 4.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menyeluruh sehingga pada
kegiatan pembelajaran siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan terarah.
Pada indikator keempat mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik.
Indikator keempat, yaitu menunjukkan media kliping dan membimbing siswa
menganalisisnya telah dilakukan dengan baik pada siklus II pertemuan 2 ini.
Indikator kelima, yaitu melakukan tanya jawab mengenai materi dilakukan
dengan sangat baik oleh guru dengan skor 4. Guru telah melakukan tanya jawab
sesuai dengan materi. Sedangkan pada indikator keenam, yaitu membimbing,
memotivasi, dan mengawasi kegiatan menulis soal guru hanya mendapatkan skor
3 dengan kategori baik. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang
memperlihatkan guru melakukan bimbingan merata kepada semua siswa, pada
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pertemuan ini guru mengawasi siswa dengan sangat ketat karena guru merasa
kelas menjadi rebut, hal ini membuat siswa terbebani.
Indikator ketujuh, yaitu membimbing jalannya presentasi siswa dan menjadi
pengatur jalannya diskusi mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik.
Kegiatan ini diawali dengan memberikan pengertian kembali tentang hakikat
metode yang digunakan dalam pembelajaran dari guru, yaitu siswa-siswa akan
menjadi guru bagi teman-temannya. Hal ini bertujuan agar setiap siswa percaya
diri dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam kegiatan ini guru terus
mengarahkan agar setiap siswa belajar menghargai pendapat dan mereka
diberikan stimulan untuk berani menanggapi pernyataan dari temannya.
Indikator kedelapan, yaitu memberikan penghargaan dan penguatan baik
verbal maupun non verbal pada siswa memperoleh skor 2 dengan kategori cukup.
Guru belum sepenuhnya memberikan penghargaan dan penguatan verbal maupun
non verbal pada siswa sehingga siswa kurang termotivasi. Guru hanya sesekali
memberikan tepuk tangan kepada siswa yang menjawab dengan tepat, sedangkan
yang menjawab dengan tidak tepat belum diberikan penghargaan. Selanjutnya
indikator kesembilan, yaitu menambahkan hal-hal yang belum disampaikan saat
presentasi siswa memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Guru beberapa kali
mengulang-ulang pernyataan siswa tanpa adanya penambahan materi, hal ini sama
seperti pertemuan pertama.
Indikator kesepuluh, yaitu memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya
jika ada yang kurang paham memperoleh skor 3 artinya guru sudah baik. Guru
kembali memberikan materi tambahan kepada siswa tanpa bertanya apakah siswa
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sudah paham atau belum sehingga terjadi pengulangan materi. Indikator
kesebelas, yaitu bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran memperoleh
skor 2 dengan kategori cukup. Ini berarti guru tidak melibatkan siswa dalam
menyimpulkan materi pembelajaran.
Indikator keduabelas, yaitu membuat rangkuman dan membimbing siswa
membuat rangkuman materi yang telah dipelajari mendapatkan skor 3 dengan
kategori baik. Guru telah membuat rangkuman di papan tulis namun siswa tanpa
dibimbing dan dilibatkan dalam pembuatan rangkuman. Indikator ketigabelas,
yaitu memberikan evaluasi dan tindak lanjut mendapatkan skor 3 dengan kategori
baik. Masih seperti pertemuan pertama, guru hanya memberikan evaluasi pada
aspek kognitifnya saja.
Dari hasil pada siklus 1 pertemuan 2, disimpulkan bahwa keterampilan guru
dalam pembelajaran sudah baik. Diharapkan pada pertemuan selanjutnya hasil
akan meningkat. Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn di
kelas V dengan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping
pada pertemuan 1 dan 2, diperoleh rata-rata hasil pengamatan keterampilan guru
siklus I yang dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I
(Pertemuan 1 dan 2)
No.
INDIKATOR
Skor Penilaian
Pertemuan Pertemuan
1
2
4
4
1. Mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti
pembelajaran dan mempersiapkan kliping sesuai
dengan tujuan pembelajaran
4
4
2. Membuka pembelajaran dengan apersepsi
melalui kegiatan tanya jawab
3
4
3. Menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran
yang digunakan, yaitu materi organisasi dengan
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping
3
4
4. Menunjukkan media kliping dan membimbing
siswa menganalisisnya
4
4
5. Melakukan tanya jawab mengenai materi
4
3
6. Membimbing, memotivasi dan mengawasi
kegiatan menulis soal berbantuan kliping yang
dibuat siswa sebagai langkah dalam metode
Everyone Is Teacher Here
4
4
7. Membimbing jalannya presentasi tiap siswa dan
menjadi pengatur jalannya diskusi
1
2
8. Memberikan penghargaan dan penguatan baik
verbal maupun non verbal pada siswa
3
3
9. Menambahkan hal-hal yang belum disampaikan
saat presentasi siswa
3
3
10. Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya
jika ada yang kurang paham
siswa
menyimpulkan
hasil
3
2
11. Bersama
pembelajaran
3
3
12. Membimbing siswa membuat rangkuman materi
yang telah dipelajari
3
3
13. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah skor
42
43
Kategori
Baik
Baik
Dari tabel 4.5 hasil observasi keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1
memperoleh skor 42 dengan kategori dan siklus II meningkat menjadi 43 kategori
baik. Hasil tersebut menunjukkan keterampilan guru pada pembelajaran PKn
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dengan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping sudah baik
tetapi hasilnya belum maksimal sehingga masih diperlukan tindakan lanjutan.

100%
80%
60%

42

43

Keterampilan Guru

40%
20%
0%
Pertemuan 1

Pertemuan 2

Diagram 4.1 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I (Pertemuan I dan II)
4.1.1.2.1.2.Aktivitas Siswa
Data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan
metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada siklus I
pertemuan 2 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.6 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2
Indikator Pengamatan
Hasil yang Dicapai Jumlah
RataNo.
Skor
rata
1
2
3
4
Mempersiapkan
diri
untuk 14
20
108
3,17
1
menerima pembelajaran dengan
metode Everyone Is Teacher
Here berbantukan media kliping
Merespon
apersepsi
yang 2
5
2
25
115
3,38
2
diberikan guru
Menyimak
informasi
yang 2
8
5
19
115
3,38
3
disampaikan oleh guru, yaitu
tujuan pembelajaran dan metode
pembelajaran yang digunakan.
Mengamati penyajian kliping 2
8
3
21
111
3,26
4
sebagai contoh yang ditunjukkan
oleh guru.
Menganalisa kliping yang dibuat 1
1
5
27
126
3,70
5
siswa dan mencatat hasil
pemikirannya
Menuliskan soal tentang materi 19 15
117
3,44
6
yang
sedang
dipelajari
berbantukan kliping yang dibuat
dan sumber lainnya
Mengumpulkan soal yang dibuat 2
32
134
3,94
7
dengan tepat waktu
Mencari jawaban atas pertanyaan 21 13
115
3,38
8
yang didapat
Menjawab pertanyaan secara 11
1
13
9
86
2,52
9
bergilir
Menanggapi pertanyaan atau 8
12 14
100
2,94
10
pernyataan yang dibuat siswa
lain
Mendengarkan penjelasan materi 7
6
21
103
3,02
11
dari guru
Menyimpulkan
materi
dan 7
7
5
15
96
2,82
12
menyusun ringkasan bersama
guru
34
136
4
13. Mengerjakan evaluasi
Total skor
1462
Rata-rata
43
Kategori
Baik
Dari tabel 4.6, aktivitas 34 siswa dalam pembelajaran PKn dengan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada siklus I pertemuan 2
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memperoleh skor 1462 dengan rata-rata 43 dan rata-rata akhir 3,30 termasuk
kategori baik. Walaupun berbeda tipis dengan pertemuan sebelumnya, hasil ini
menunjukkan peningkatan.. Penjabaran tiap indikator sebagai berikut: Indikator
pertama, yaitu mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran, memperoleh
skor 108 dengan rata-rata 3,17. Beberapa siswa sepaerti IR, MF, FD, DCP, AAS,
dan AD belum berada di tempat duduknya namun sudah membawa kliping.
Indikator kedua, yaitu merespon apersepsi yang diberikan guru dengan menjawab
pertanyaan memperoleh skor 115 dengan rata-rata 3,38, walaupun memperoleh
skor cukup tinggi, namun partisipasi siswa dalam merespon apersepsi masih
sebatas pada siswa yang biasanya aktif saja. Indikator ketiga, menyimak
informasi yang disampaikan guru, yaitu tujuan pembelajaran dan model
pembelajaran yang digunakan memperoleh skor 115 dengan rata-rata 3,38. Skor
yang diperoleh lebih rendah dari pertemuan sebelumnya. Kebanyakan siwa sudah
memperhatikan guru dan tidak bermain sendiri, tetapi tidak mencatat tujuan dan
model pembelajaran yang akan digunakan. Indikator keempat, mengamati
penyajian kliping yang ditunjukkan oleh guru memperoleh skor 111 dengan ratarata 3,26. Pada pertemuan pertama siswa sangat tertarik dengan kliping yang
diberikan guru, namun pada pertemuan kedua ini siswa sedikit acuh namun tetap
mengamati kliping yang disajikan guru.
Indikator kelima, yaitu menganalisa kliping yang dibuat siswa dan mencatat
hasil pemikirannya memperoleh skor 126 dengan rata-rata 3,70. Hal ini sangat
berbeda dengan pertemuan sebelumnya karena semua siswa sudah membawa
kliping walaupun ada beberapa siswa yang belum mencatat analisis klipingnya.
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Indikator keenam, yaitu menuliskan soal tentang materi yang sedang dipelajari
memperoleh skor 117. Sudah ada peningkatan rasa percaya diri dari siswa untuk
menuliskan soal menurut kemampuannya dan tidak meminta bantuan pada
temannya. Indikator ketujuh, mengumpulkan soal yang dibuat dilakukan siswa
dengan baik walaupun ada beberapa siswa yang mengumpulkan terlambat. Skor
yang diperoleh 134 dengan rata-rata 3,94.
Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, pada indikator kedelapan, mencari
jawaban atas pertanyaan yang didapat siswa, pada pertemuan kedua ini terlihat
banyak siswa yang mengerjakan tugasnya dengan bersendagurau. Indikator
kedelapan pada pertemuan kedua mmeperoleh skor 115 dengan rata-rata 3,38.
Indikator kesembilan, pada kegiatan menjawab pertanyaan secara bergiliran hanya
memperoleh skor 86 dengan rata-rata 2,52. Pada kegiatan ini masih didominasi
siswa yang menonjol di kelas saja yang berani maju membacakan jawaban dan
menanggapi pertanyaan yang diberikan.
Indikator kesepuluh, yaitu mananggapi pertanyaan atau pernyataan yang
dibuat siswa lain memperoleh skor 100 dengan rata-rata 2,94. Sebagian besar
siswa belum berani menanggapi pernyataan temannya, siswa TN, WA, dan DG
terlihat acuh ketika temannya maju. Indikator kesebelas atau mendengarkan
penjelasan dari guru, kembali siswa TN, WA, dan DG tidak mendengarkan
penjelasan dari guru dan terlihat asik sendiri. Skor yang diperoleh 103 dengan
rata-rata 3,02 lebih rendah dari pertemuan 1. Indikator keduabelas, yaitu
menyimpulkan materi dan menyusun ringkasan bersama guru memperoleh skor
96 dengan rata-rata 2,82. Hal ini sangat jauh berbeda dengan pertemuan 1 yang
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memperoleh skor 123. Siswa RD dan EW terlihat asik sendiri dan tidak
memperhatikan guru. Indikator ketiga belas, yaitu mengerjakan evaluasi
dilakukan dengan tertib dan memperoleh skor 136 dengan rata-rata 4.
Dari uraian di atas, didapatkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus
1 pertemuan 2 ini menunjukkan skor 1462 dengan rata-rata 43 dengan kategori
baik. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa kelas V SDN Tugurejo 01
dalam pembelajaran pada pertemuan 2 meningkat dibandingkan pertemuan 1
dengan kategori baik.
Dari data hasil pengamatan aktivitas siswa pertemuan 1 dan 2, diperoleh
rata-rata hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping siklus I yang dapat dilihat
pada tabel berikut:
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No

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I
(Pertemuan 1 dan 2)
Indikator Pengamatan
Rata-rata Skor
Pertemuan 1

Pertemuan 2

Mempersiapkan
diri
untuk
menerima
2,70
pembelajaran dengan metode Everyone Is
Teacher Here berbantukan media kliping
Merespon apersepsi yang diberikan guru
3,44
2
Menyimak informasi yang disampaikan oleh
3,61
3
guru, yaitu tujuan pembelajaran dan metode
pembelajaran yang digunakan.
Mengamati penyajian kliping sebagai contoh
4
4
yang ditunjukkan oleh guru.
Menganalisa kliping yang dibuat siswa dan
1
5
mencatat hasil pemikirannya
Menuliskan soal tentang materi yang sedang
3,32
6
dipelajari berbantukan kliping yang dibuat
dan sumber lainnya
Mengumpulkan soal yang dibuat dengan tepat
3,76
7
waktu
Mencari jawaban atas pertanyaan yang
3,76
8
didapat
Menjawab pertanyaan secara bergilir
2,32
9
2,91
10 Menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang
dibuat siswa lain
3,5
11 Mendengarkan penjelasan materi dari guru
3,61
12 Menyimpulkan materi dan menyusun
ringkasan bersama guru
4
13. Mengerjakan evaluasi
Jumlah
41,73
Kategori
Baik
Dari tabel 4.7, Dalam pembelajaran PKn aktivitas siswa dengan
1

3,17

3,38
3,38

3,26
3,70
3,44

3,94
3,38
2,52
2,94
3,02
2,82
4
43
Baik
metode

Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada siklus I pertemuan 1
memperoleh rata-rata skor 41,73 dengan kategori baik dan pada pertemuan 2
memperoleh rata-rata skor 43 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan
peningkatan pada pertemuan 2 dengan kategori baik. Untuk mengoptimalisasikan
aktivitas siswa maka hasil ini menjadi acuan pelaksanaan siklus berikutnya.
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100%
80%
60%

41,73

43

Aktivitas siswa

40%
20%
0%
Pertemuan 1

Pertemuan 2

Diagram 4.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I
4.1.1.2.1.3.

Hasil Belajar Siswa

Pada akhir pembelajaran guru melakukan evaluasi dengan mengadakan tes
tertulis untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam mengerjakan soal
tentang materi yang telah dipelajari, yaitu organisasi dimasyarakat dengan metode
Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping.
Analisis data hasil belajar PKn siswa pada siklus I pertemuan 2 dapat dilihat
pada tabel berikut:

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabel 4.8 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 2
Pencapaian
Siklus I Pertemuan 2
Nilai terendah
40
Nilai tertinggi
100
Siswa yang tuntas
23
Siswa yang belum tuntas
11
Rata-rata
73,82
Presentase ketuntasan klasikal
67%
Berdasarkan tabel 4.8 pada siklus I pertemuan 2 diperoleh nilai terendah 40,

tertinggi 100 dan nilai rata-rata 73,82. Ketuntasan klasikal sebesar 67 %, yaitu 23
siswa mengalami ketuntasan atau memperoleh nilai ≥ 70. Sedangkan siswa yang
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belum tuntas ada 8 orang. Dari hasil belajar pada pertemuan 1 dan 2, diperoleh
rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.9 Analisis Rata-Rata Hasil Belajar Siklus I (Pertemuan I dan II)
No

Pencapaian

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Nilai terendah
50
40
Nilai tertinggi
100
100
Siswa yang tuntas
17
23
Siswa yang belum
17
11
tuntas
Nilai Rata-rata
74,11
73,82
5
Persentase ketuntasan
50
67
6
belajar
Hasil yang diperoleh siswa saat melakukan tes evaluasi siklus I pertemuan 1
1
2
3
4

maupun 2 lebih baik dibandingkan hasil saat prapenelitian. Pada siklus I
pertemuan 1 terlihat ada peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan
sesudah menggunakan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media
kliping. Perbandingan hasil belajar data awal dengan siklus I dijelaskan pada tabel
berikut:
Tabel 4.10 Perbandingan Hasil Belajar Data Awal dengan Siklus I

No.

Pencapaian
Nilai terendah

Data Awal
60,0

Pertemuan 1
50

Pertemuan 2
40

Nilai tertinggi

91,3

100

100

Siswa yang tuntas

14

17

23

Siswa yang belum
tuntas
Nilai rata-rata

20

17

11

69

74,11

Persentase ketuntasan
belajar

41

50

1.
2.
3.
4.

73,82

5.
6.

67

123

Sebelum menggunakan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media
kliping, rata-rata yang diperoleh yaitu 69. Setelah tindakan siklus I pertemuan 1,
rata-rata meningkat menjadi 74,11. Persentase ketuntasan belajar pun juga
meningkat dari 41% menjadi 50% kemudian pada pertemuan 2 meningkat lagi
menjadi 67%. Pada siklus I pertemuan 2 dari jumlah siswa sebanyak 34 anak, 23
siswa(67%) mengalami ketuntasan belajar yaitu memperoleh nilai > 70 sedangkan
11 anak (32%) belum mengalami ketuntasan belajar. Nilai hasil tes evaluasi siswa
secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel hasil belajar PKn siklus I (lampiran).
Meskipun hasil belajar siswa mengalami peningkatan tetapi belum mencapai
indikator yang diharapkan sehingga masih perlu adanya perbaikan atau tindakan
selanjutnya. Berdasarkan analisis rata-rata hasil tes evaluasi data awal dan siklus I
pertemuan 1 dan 2, dapat diperoleh diagram sebagai berikut:

70,00%
60,00%
50,00%

Pertemuan 2

40,00%

67,00%

30,00%
20,00%

50,00%

Pertemuan 1
Data awal

41,00%

10,00%
0,00%

Diagram 4.3 Hasil analisis tes evaluasi data awal dan siklus I
4.1.1.2.4.

Refleksi

Ada beberapa masalah yang muncul saat pembelajaran siklus I
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kiping, baik
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pada pertemuan 1 maupun 2, sehingga pembelajaran yang dilakukan belum
optimal. Refleksi difokuskan pada masalah yang muncul saat pembelajaran,
secara garis besar sebagai berikut:
a. Rata-rata hasil tes evaluasi belum mencapai indikator keberhasilan yang
ditentukan yaitu 80%;
b. Guru masih belum bisa menguasai kelas dengan baik karena masih banyak
siswa yang gaduh dan kelas tidak kondusif;
c. Sebagian besar siswa masih pasif dan harus ditunjuk untuk mempresentasikan
jawabannya di depan kelas;
d. Perhatian guru belum merata pada semua siswa;
e. Siswa masih sering bermain dan gaduh di kelas sehingga mengganggu
pembelajaran;
f. Guru belum memberikan reward yang dapat membangkitkan semangat siswa
g. Guru belum memakai cara khusus untuk memancing siswa maju untuk
presentasi.
4.1.1.2.5. Revisi
Berdasarkan masalah-masalah di atas maka perlu dilakukan perbaikan untuk
pelaksanaan siklus selanjutnya, diantaranya:
a. Dalam menyampaikan materi harus lebih menarik dan jelas agar siswa
memperhatikan dan tidak merasa bosan sehingga materi dapat dimengerti
siswa.
b. Pengkondisian kelas ditingkatkan dengan memberi peringatan kepada siswa
agar pembelajaran berjalan dengan tertib dan lancar.
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c. Guru menegaskan kembali tentang pelaksanaan pembelajaran PKn dengan
metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping.
d. Guru memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran.
e. Guru lebih mengenal siswa, baik nama maupun karakternya agar dapat
memberi perhatian khusus pada siswa yang mempunyai kemampuan di bawah
rata-rata.
f. Lebih sering memberikan reward berupa senyuman, sentuhan dan pujian;
g. Guru perlu menambahkan media untuk menentukan siswa yang maju
presentasi pada pertemuan selanjutnya.

4.1.2. Deskripsi Data dan Pelaksanaan Tindakan Siklus II
4.1.2.1.Pertemuan 1
4.1.2.1.1. Perencanaan
Pada siklus II pertemuan 1 ini perencanaan mencakup kegiatan sebagai
berikut:
a. Berdiskusi dengan guru kolaborator tentang hasil penelitian siklus pertama;
b. Membuat rancangan perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi siklus
pertama mencakup menyampaian isi kliping oleh siswa, pengkondisian kelas
ditingkatkan, serta interaksi antara guru dan siswa ditingkatkan terutama dalam
membimbing kegiatan diskusi dan tanya jawab;
c. Menyusun RPP dengan materi kebebasan berorganisasi;
d. Mempersiapkan media kliping dengan tema organisasi di lingkungan sekolah
dan sumber belajar berupa buku paket PKn kelas V;
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e. Menyiapkan alat evaluasi hasil belajar berupa tes tertulis;
f. Membuat kunci jawaban dan penilaian soal-soal evaluasi;
g. Membuat lembar pengamatan untuk mengamati aktivitas siswa dan
keterampilan guru selama pembelajaran;
h. Mengadakan inovasi lemparan bola untuk memacu siswa maju mengutarakan
pendapatnya.
4.1.2.1.2. Pelaksanaan
Penelitian dilaksanakan hari Rabu, 25 Januari 2013 dengan alokasi waktu 2
x 35 menit dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.00 WIB. Pada siklus II
pertemuan 1 ini, guru membuat RPP dengan standar kompetensi: 3.Memahami
kebebasan berorganisasi, kompetensi dasar: 3.1 Menyebutkan contoh organisasi di
lingkungan sekolah dan masyarakat, dan indikator: menyebutkan minimal tiga
contoh organisasi di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan
pemerintah, menjelaskan minimal tiga contoh organisasi di lingkungan
masyarakat

yang

berhubungan

dengan

pemerintah.

Uraian

kegiatan

pembelajarannya sebagai berikut:
Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Selanjutnya
guru mengkondisikan kelas dengan meminta siswa merapikan tempat duduk
dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan bertanya
“Anak-anak, kalian telah belajar tentang organisasi. Melalui tugas kliping
kemarin, kalian juga telah menemukan organisasi-organisasi di masyarakat. Ayo
sebutkan organisasi-organisasi tersebut! Sekarang setelah kalian tahu organisasi
di masyarakat, kalian juga harus tahu tentang organisasi yang berhubungan
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dengan pemerintah. Siapa yang sudah tahu?” Kemudian anak-anak menjawab
dengan lantang “Tahu, bu”. Beberapa siswa ada yang menjawab benar. Kemudian
guru menulis judul materi di papan tulis dan menyampaikan tujuan pembelajaran
agar siswa tahu hal yang harus dikuasai melalui pembelajaran. Guru memberikan
motivasi kepada siswa agar semangat mengikuti pelajaran.
Pada kegiatan ini, mula-mula siswa mengamati kliping tentang organisasi
yang diberikan guru, kemudian guru meminta siswa untuk menganalisis kliping
yang mereka punya. Setelah itu guru mengadakan tanya jawab dengan siswa
mengenai organisasi yang ada di sekolah dan masyarakat dan yang berhubungan
dengan pemerintah, siswa antusias menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya
guru membagikan kartu indeks untuk menuliskan pertanyaan.
Guru meminta siswa menuliskan pertanyaan bersumber dari kliping dan
sumber belajar lainnya. Pada kegiatan menulis soal ini guru membimbing,
memotivasi dan mengawasi kegiatan menulis soal ini. Beberapa siswa tampak
asik sendiri, namun guru dengan cepat mengarahkan siswa untuk mengerjakan
tugasnya dengan baik. Setelah beberapa menitt guru mengumpulkan kartu indeks
dan mengacak kartu indeks tersebut kemudian membaginya kepada setiap siswa.
Guru meminta siswa membaca dalam hati pertanyaannya dan memikirkan
jawabannya. Seperti biasanya, semua siswa diberitahu bahwa sekarang mereka
telah menjadi guru bagi teman-temannya. Oleh karena itu, mereka bertanggung
jawab untuk menyampaikan materi yang telah ia terima dari kartu yang mereka
terima. Siswa diminta mengumpulkan kartu indeks soal yang telah mereka buat
untuk kemudian diacak oleh guru. Guru membagikan kartu indeks soal dan
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memastikan tidak ada siswa yang menerima kartu indeks soalnya sendiri. Siswa
diminta membaca soal yang didapatnya dan mencari jawaban atas pertanyaan
yang didapat.
Guru memberikan lemparan bola, siswa yang kena maju. Siswa tampak
antusias dengan kegiatan melempar bola untuk menentukan siapa yang maju.
Siswa MD maju dan guru membimbing jalannya presentasi siswa dengan
memberikan kesempatan bagi siswa lain untuk menyanggah atau menanggapi.
Teman yang lain menyimak dan mencatat penjelasan dari siswa yang maju di
buku tulisnya masing-masing. Pada kegiatan ini guru memberikan reward kepada
siswa yang berani maju dan menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang muncul
dengan tepuk tangan diikuti siswa lainnya. Lanjut lagi, siswa yang sudah maju
melemparkan bola ke temannya.
Pada kegiatan akhir siswa diberikan penguatan. Guru dan siswa bertanya
jawab tentang materi yang telah dipelajari selama pertemuan, untuk mengetahui
keterampilan ketercapaian indikator dan kompetensi dasar. Dilanjutkan dengan
siswa dengan bimbingan guru membuat simpulan mengenai materi yang telah
dipelajari. Guru meminta siswa mencatat kesimpulan materi yang telah dipelajari.
Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru, semua siswa
mengerjakan dengan tenang. Setelah itu diadakan pembahasan, siswa yang belum
jelas diberikan kesempatan untuk bertanya. Setelah semua jelas guru memberitahu
materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya.
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4.1.2.1.3. Observasi
Hal pokok yang diamati adalah

keterampilan guru dan aktivitas siswa

selama pembelajaran berlangsung. Paparan hasil observasi siklus II pertemuan 1
sebagai berikut:
4.1.2.1.3.1. Keterampilan Guru
Data hasil pengamatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran
PKn dengan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada
siklus II pertemuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut:
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No.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tabel 4.11 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1
Indikator
Skala Penilaian
1
2
3
4
Mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti
pembelajaran dan mempersiapkan kliping sesuai
dengan tujuan pembelajaran
Membuka pembelajaran dengan apersepsi melalui
kegiatan tanya jawab
Menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran
yang digunakan, yaitu materi organisasi dengan
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping
Menunjukkan media kliping dan membimbing siswa
menganalisisnya
Melakukan tanya jawab mengenai materi
Membimbing, memotivasi dan mengawasi kegiatan
menulis soal berbantuan kliping yang dibuat siswa
sebagai langkah dalam metode Everyone Is Teacher
Here
Membimbing jalannya presentasi tiap siswa dan
menjadi pengatur jalannya diskusi
Memberikan penghargaan dan penguatan baik verbal
maupun non verbal pada siswa
Menambahkan hal-hal yang belum disampaikan saat
presentasi siswa
Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya jika
ada yang kurang paham
Bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran
Membuat rangkuman dan membimbing siswa
membuat rangkuman materi yang telah dipelajari
Memberikan evaluasi dan tindak lanjut
Total Skor
Kategori

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
48
Sangat Baik

Dari tabel 4.11 hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 1
ini memperoleh skor 48 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada indikator
pertama, yaitu mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran dan
mempersiapkan kliping sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti pada
pertemuan 1 memperoleh skor 4, hal ini berarti guru telah mempersiapkan dengan
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sangat baik kliping sesuai tujuan dan materi pembelajaran serta mengkondisikan
kelas agar siap mengikuti pembelajaran. Indikator kedua, yaitu membuka
pembelajaran dengan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab guru memperoleh
skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru telah memberikan apersepsi dengan
sangat baik dengan mengaitkan pengalaman belajar siswa dengan materi yang
akan dipelajari. Pada kegiatan ini guru menunjukkan keterampilan bertanya dan
membuka pelajaran dengan kategori sangat baik. Indikator ketiga, penyampaian
tujuan dan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan Media Kliping dan materi organisasi dilakukan guru
dengan sangat baik dan memperoleh skor 4. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dengan menyeluruh sehingga pada kegiatan pembelajaran siswa
dapat mengikuti pembelajaran dengan terarah.
Pada indikator keempat juga mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat
baik. Pada indikator ini guru sudah menunjukkan media kliping dan membimbing
siswa menganalisisnya. Indikator kelima, yaitu melakukan tanya jawab mengenai
materi dilakukan dengan sangat baik oleh guru dengan skor 4. Guru telah
melakukan tanya jawab sesuai dengan materi dengan baik. Begitu pula pada
indikator keenam, yaitu membimbing, memotivasi, dan mengawasi kegiatan
menulis soal guru mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru
melakukan bimbingan merata kepada semua siswa dengan berkeliling dan
memberikan motivasi dengan tetap mengawasi siswa agar tidak menuliskan soal
yang sama dengan temannya dan terus berlatih untuk percaya diri.
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Indikator ketujuh, yaitu membimbing jalannya presentasi siswa dan menjadi
pengatur jalannya diskusi mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Siswa
mulai terbiasa dengan kegiatan presentasi sebagai salah satu sintaks metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping yang melatih siswa untuk
berani menyampaikan pendapat. Dalam kegiatan ini guru mengarahkan agar
setiap siswa belajar menghargai pendapat dan mereka terus diberikan stimulan
untuk berani menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari temannya.
Indikator kedelapan, yaitu memberikan penghargaan dan penguatan baik
verbal maupun non verbal pada siswa memperoleh skor 3 yang berarti baik. Guru
telah memberikan penghargaan pada siswa namun belum memberikan penguatan
verbal maupun non verbal sehingga siswa kurang termotivasi. Pada indikator
kesembilan, yaitu menambahkan hal-hal yang belum disampaikan saat presentasi
siswa, guru masih memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Guru beberapa kali
mengulang-ulang pernyataan siswa tanpa adanya penambahan materi.
Indikator kesepuluh, yaitu memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya
jika ada yang kurang paham memperoleh skor 3. Guru memberikan materi kepada
siswa tanpa bertanya apakah siswa sudah paham atau belum sehingga terjadi
pengulangan materi. Indikator kesebelas, yaitu bersama siswa menyimpulkan
hasil pembelajaran masih memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Ini berarti
guru membiarkan siswa menyimpulkan materi sendiri tanpa bantuan guru. Di sini
guru hanya memancing siswa tanpa membimbingnya.
Indikator keduabelas, yaitu membuat rangkuman dan membimbing siswa
membuat rangkuman materi yang telah dipelajari mendapatkan skor 4 dengan
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kategori sangat baik. Hasil pada siklus II pertemuan 2 ini meningkat dari
pertemuan sebelumnya. Guru telah membuat rangkuman namun siswa tidak
dibimbing dalam pembuatan rangkuman. Indikator ketigabelas, yaitu memberikan
evaluasi dan tindak lanjut mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru
telah memberikan evaluasi pada semua aspek. Dari hasil pada siklus II pertemuan
1 ini, disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran sangat baik.
Diharapkan pada pertemuan selanjutnya hasil ini dipertahankan.
4.1.2.1.3.2.Aktivitas siswa
Hasil observasi aktivitas siswa didapatkan dengan pengamatan 34 siswa
kelas V SDN Tugurejo 01 dengan jumlah siswa laki-laki 17 dan siswa perempuan
17. Setiap kejadian perubahan perilaku siswa selama pembelajaran diamati
menggunakan lembar observasi aktivitas siswa yang telah disiapkan. Data hasil
observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan metode
Everyone I Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada siklus II pertemuan 1
dapat dilihat pada tabel berikut:
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No.
1

2
3

4

5

6

7
8
9
10

11
12

13.

Tabel 4.12 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1
Indikator pengamatan
Hasil yang dicapai
Jumlah
1
2
3
4
Mempersiapkan diri untuk
1
33
134
menerima pembelajaran dengan
metode Everyone Is Teacher
Here
berbantukan
media
kliping
Merespon
apersepsi
yang
2
3
29
127
diberikan guru
Menyimak informasi yang
disampaikan oleh guru, yaitu
tujuan
pembelajaran
dan
metode pembelajaran yang
digunakan.
Mengamati penyajian kliping
sebagai
contoh
yang
ditunjukkan oleh guru.
Menganalisa kliping
yang
dibuat siswa dan mencatat hasil
pemikirannya
Menuliskan soal tentang materi
yang
sedang
dipelajari
berbantukan
kliping
yang
dibuat dan sumber lainnya
Mengumpulkan soal
yang
dibuat dengan tepat waktu
Mencari
jawaban
atas
pertanyaan yang didapat
Menjawab pertanyaan secara
bergilir
Menanggapi pertanyaan atau
pernyataan yang dibuat siswa
lain
Mendengarkan
penjelasan
materi dari guru
Menyimpulkan materi dan
menyusun ringkasan bersama
guru
Mengerjakan evaluasi

Ratarata
3,94

3,73

-

4

2

28

126

3,70

3

2

-

29

123

3,61

1

1

-

32

131

3,85

-

-

-

34

136

4

-

-

3

31

133

3,91

-

-

8

25

121

3,55

-

1

4

29

128

3,76

1

1

-

32

131

3,85

-

1

4

29

125

3,67

-

-

1

33

135

3,97

-

-

-

34

136

4

Jumlah Skor
Rata-rata
Kategori

1690
49,67
Sangat
Baik

135

Dari tabel 4.12 aktivitas 34 siswa dalam pembelajaran PKn menggunakan
metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada siklus II
pertemuan 1 memperoleh skor 1690 dengan rata-rata 49,67 ermasuk kategori
sangat baik. Hasil ini menunjukkan peningkatan dari pertemuan sebelumnya pada
siklus I. Penjabaran tiap indikator sebagai berikut:
Indikator pertama, yaitu mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran
dengan metode Everyone Is Teacher Here berbantukan media kliping,
memperoleh skor 134 dengan rata-rata 3,94. Secara keseluruhan pada indikator
pertama ini siswa sudah sangat baik, namun siswa AT terlihat belum berada pada
tempat duduknya meskipun sudah membawa kliping. Pada indikator kedua, yaitu
merespon apersepsi yang diberikan guru, memperoleh skor 127 dengan rata-rata
3,73. Siswa DV dan DQ yang duduk bersebelahan asik mengobrol sendiri dan
tidak memperhatikan apersepsi yang diberikan oleh guru.
Indikator ketiga, yaitu menyimak informasi yang disampaikan oleh guru
(tujuan dan model pembelajaran) memperoleh skor 126 dengan rata-rata 3,70.
Siswa WA, AT, DV, DQ, dan RD bermain sendiri. Kemudian indikator keempat,
mengamati penyajian kliping sebagai contoh yang ditunjukkan guru memperoleh
skor

123 dengan rata-rata 3,61. Semua siswa memperhatikan kliping yang

disajikan guru meskipun ada beberapa siswa yang tidak merespon. Untuk
indikator kelima, yaitu menganalisa kliping yang dibuat siswa dan mencatat hasil
pemikirannya, skor yang diperoleh 131 dengan rata-rata 3,85. Siswa RD tidak
mengamati dan menganalisis klipingnya, namun di akhir pembelajaran siswa RD
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memberikan sumbangan pengetahuan baru tentang asal kata organisasi. Guru
sangat mengapresiasi tindakan ini.
Indikator keenam, yaitu menuliskan soal tentang materi yang sedang
dipelajari dilalui siswa dengan sangat baik. Skor yang diperoleh adala 136. Siswa
menuliskan soal dengan percaya diri berbantukan buku dan sumber lain dan tidak
meminta bantuan pada temannya dalam pembuatan soal. Indikator ketujuh,
mengumpulkan soal yang dibuat dilakukan siswa dengan sangat baik. Skor yang
diperoleh 133 dengan rata-rata 3,91. Pada indikator kedelapan, mencari jawaban
atas pertanyaan yang didapat siswa RD masih saja membuat kegaduhan dengan
bersendagurau dengan temannya. Namun sebagian besar siswa sudah mencari
jawaban atas pertanyaan yang didapat dengan usahanya sendiri. Skor yang
diperoleh adalah 125 dan rata-rata 3,55. Indikator kesembilan, pada kegiatan
menjawab pertanyaan secara bergiliran memperoleh skor 128 dengan rata-rata
3,76. Dengan kegiatan melempar bola untuk menentukan siswa yang maju,
menambah motivasi siswa untuk maju membacakan hasil pekerjaannya. Namun,
siswa RD dan TN sesekali bersikap acuh dalam menanggapi pertanyaan maupun
pernyataan dari temannya.
Indikator kesepuluh, yaitu mananggapi pertanyaan atau pernyataan yang
dibuat siswa lain memperoleh skor 131 dengan rata-rata 3,85. Sebagian besar
siswa telah terbiasa dengan metode yang digunakan, ditambah dengan lemparan
bola menjadikan kelas dinamis dengan sebagian besar siswa berpartisipasi aktif
dalam presentasi. Indikator kesebelas atau mendengarkan penjelasan dari guru
siswa AP mendengarkan penjelasan dari guru tetapi terlihat asik sendiri. Skor
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yang diperoleh 125 dengan rata-rata 3,67. Indikator keduabelas, yaitu
menyimpulkan materi dan menyusun ringkasan bersama guru memperoleh skor
135 dengan rata-rata 3,97. Dengan terbiasanya siswa mengikuti pembelajaran
dengan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping siswa
menjadi semakin aktif menyimpulkan materi dan membuat ringkasan bersama
guru. Indikator ketiga belas, yaitu mengerjakan evaluasi dilakukan dengan tertib
dan memperoleh skor 136 dengan rata-rata 4. Pada kegiatan ini semua siswa
terlihat serius mengerjakan evaluasi.
Hasil pengamatan aktivitas siswa kelas V SDN Tugurejo 01 pada siklus II
pertemuan 1 ini menunjukkan skor 1690 dengan rata-rata 49,67 dengan kategori
sangat baik.
4.1.2.1.3.3.Hasil Belajar Siswa
Pada akhir pembelajaran guru melakukan evaluasi dengan mengadakan tes
tertulis untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran,
yaitu jenis-jenis koperasi. Analisis data hasil belajar PKn siswa pada siklus II
pertemuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.13 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 1
No.
Pencapaian
Siklus II Pertemuan 1
Nilai terendah
45
1.
Nilai tertinggi
100
2.
Siswa yang tuntas
26
3.
Siswa yang belum tuntas
8
4.
Rata-rata
75,58
5.
Presentase ketuntasan klasikal
77
6.
Dari tabel di atas, nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas V SDN
Tugurejo 01 pada siklus II pertemuan 1 adalah 75,58 dengan nilai terendah 45
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dan tertinggi 100 dengan ketuntasan belajar 76,4%. Siswa yang belum tuntas 8
orang dan yang tuntas 26 orang.
4.1.2.1.4. Refleksi
Pelaksanaan pembelajaran pertemuan ini mengalami peningkatan dari
pembelajaran sebelumnya. Terbukti dengan hasil yang diperoleh meningkat.
Refleksi untuk pertemuan ini meliputi pengkondisian dan penguasaan kelas yang
masih belum optimal sehingga masih banyak siswa gaduh dan kelas tidak
kondusif, bahkan saat pelemparan bola siswa cenderung bermain, namun dengan
arahan guru keadaan dapat dikendalikan. Secara garis besar, pelaksanaan
pembelajaran siklus II pertemuan 1 ini sudah berhasil, ditunjukkan dengan hasil
observasi aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasil belajar siswa sudah
mencapai indikator keberhasilan. Namun, sebagai pemantapan dan untuk
menyempurnakan hasil yang diperoleh, penelitian dilanjutkan satu pertemuan lagi
seperti rencanayang telah ditentukan.
4.1.2.1.5. Revisi
Berdasarkan refleksi di atas maka perbaikan untuk pelaksanaan selanjutnya
adalah:
a. Pengkondisian dan penguasaan kelas ditingkatkan agar pembelajaran berjalan
seperti yang diharapkan;
b. Penggunaan media bola yang dilempar harus dikontrol oleh guru;
c. Guru memberi kesempatan pada siswa yang masih pasif untuk berperan aktif
dalam pembelajaran dengan menunjuk dan memberikan tugas;
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d. Guru memberikan perhatian lebih kepada siswa yang masih membutuhkan
bimbingan .
e. Guru menegaskan kembali tentang pelaksanaan pembelajaran PKn dengan
metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping, yaitu semua
siswa bertindak sebagi guru bagi kawan-kawannya maka semua siswa harus
aktif;
f. Guru memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran.
4.1.2.2. Pertemuan 2
4.1.2.2.1. Perencanaan
Dalam siklus II pertemuan 2 ini perencanaan mencakup kegiatan sebagai
berikut:
a. Berdiskusi dengan guru kolaborator tentang hasil pertemuan 1;
b. Membuat rancangan perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi pertemuan 1,
yaitu pemantapan hasil penelitian dengan menerapkan metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan Media Kliping

dan menambahkan permainan

lemparan bola seperti pada pertemuan sebelumnya;
c. Menyusun RPP dengan materi peran serta dalam organisasi;
d. Mempersiapkan sumber belajar berupa buku PKn kelas V dan media
pembelajaran kliping tentang organisasi dan bola sebagai media penunjuk
siswa;
e. Menyiapkan alat evaluasi hasil belajar berupa tes tertulis;
f. Membuat kunci jawaban dan penilaian soal-soal evaluasi;
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g. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru untuk
mengamati kegiatan selama pembelajaran.
4.1.2.2.2. Pelaksanaan
Penelitian dilaksanakan hari Jumat, 1 Februari 2013 dengan alokasi waktu 2
x 35 menit dari pukul 09.00 sampai 10.10 WIB. Pada pertemuan ini, guru
membuat RPP dengan standar kompetensi: 3.Memahami kebebasan berorganisasi,
kompetensi dasar: 3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di
sekolah, serta indikator: 8.Menyebutkan peran serta dalam memilih organisasi di
sekolah. Uraian kegiatan pembelajarannya sebagai berikut:
Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Selanjutnya guru
meminta ketua kelas untuk mempimpin doa. Kemudian, guru mengkondisikan
kelas dengan meminta siswa merapikan tempat duduk. Setelah siswa dapat
dikondisikan, guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan:
“Anak-anak, kalian telah belajar tentang organisasi. Baik di tingkat sekoalh,
masyarakat, dan hubungannya dengan pemerinta. Melalui tugas kliping kemarin,
kalian juga telah menemukan organisasi-organisasi di masyarakat. Ayo sebutkan
organisasi-organisasi tersebut! Sekarang setelah kalian tahu organisasi di sekolah,
masyarakat, dan di tingkat pemerintahan. Sekarang ibu ingin tahu bagaimana
peran serta dalam memilih organisasi di sekolah?”. Guru menulis judul materi di
papan tulis, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai
siswa. Tidak lupa guru memberikan motivasi kepada siswa agar semangat
mengikuti pelajaran.
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Pada kegiatan ini, mula-mula siswa mengamati kliping tentang organisasi
yang diberikan guru, kemudian guru meminta siswa untuk menganalisis kliping
yang mereka punya.Setelah itu guru mengadakan tanya jawab dengan siswa
mengenai organisasi yang ada di sekolah dan masyarakat dan yang berhubungan
dengan pemerintah. Selanjutnya guru membagikan kartu indeks untuk menuliskan
pertanyaan.
Guru meminta siswa menuliskan pertanyaan bersumber dari kliping dan
sumber belajar lainnya. Guru membimbing, memotivasi dan mengawasi kegiatan
menulis soal ini. Guru mengumpulkan kartu indeks dan mengacak kartu indeks
tersebut kemudian membaginya kepada setiap siswa. Guru meminta siswa
membaca dalam hati pertanyaannya dan memikirkan jawabannya. Siswa diminta
menuliskan sebuah pertanyaan mengenai materi. Semua siswa diberitahu bahwa
sekarang mereka telah menjadi guru bagi teman-temannya. Oleh karena itu,
mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan materi yang telah ia terima dari
kartu yang mereka terima.
Siswa diminta mengumpulkan kartu indeks soal yang telah mereka buat
untuk kemudian diacak oleh guru. Guru membagikan kartu indeks soal dan
memastikan tidak ada siswa yang menerima kartu indeks soalnya sendiri. Siswa
diminta membaca soal yang didapatnya dan mencari jawaban atas pertanyaan
yang didapat.
Guru memberikan lemparan bola, siswa yang kena maju. Siswa AT yang
terkena lemparan bola maju untuk membacakan jawaban pertanyaan dari ER,
namun pertanyaan dari siswa ER kurang bisa dipahami. Kemudian guru
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membimbing dengan menanyakan maksud pertanyaan yang ER buat. Guru
membimbing jalannya presentasi siswa dengan memberikan kesempatan bagi
siswa lain untuk menyanggah atau menanggapi. Teman yang lain menyimak dan
mencatat penjelasan dari siswa yang maju di buku tulisnya masing-masing. Pada
presentasi selanjutnya dari siswa DM terjadi interaksi yang sangat dinamis dengan
partisipasi siswa RD siswa yang lain mendapatkan pengetahuan baru tentang
materi organisasi. Guru memberikan reward kepada siswa yang berani maju dan
menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang muncul. Lanjut lagi, siswa yang
sudah maju melemparkan bola ke temannya.
Kemudian pada kegiatan akhir, guru dan siswa bertanya jawab tentang
materi yang telah dipelajari selama pertemuan, untuk mengetahui keterampilan
ketercapaian indikator dan kompetensi dasar. Siswa dengan bimbingan guru
membuat simpulan mengenai materi yang telah dipelajari. Guru meminta siswa
mencatat kesimpulan materi yang telah dipelajari. Siswa mengerjakan soal
evaluasi yang diberikan oleh guru. Siswa yang belum jelas diberikan kesempatan
untuk bertanya. Guru memberitahu materi yang akan disampaikan pada
pertemuan selanjutnya.
4.1.2.2.3. Observasi
Hal pokok yang diamati adalah keterampilan guru dan aktivitas siswa selama
pembelajaran berlangsung. Paparan hasil observasi siklus II pertemuan 2 sebagai
berikut:
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4.1.2.2.3.1.Keterampilan Guru
Data hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan
metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 4.14 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2
No.
Indikator
Skala Penilaian
1
2
3
4
1.
Mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti
√
pembelajaran dan mempersiapkan kliping sesuai
dengan tujuan pembelajaran
2.
Membuka pembelajaran dengan apersepsi melalui
√
kegiatan tanya jawab
3.
Menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran yang
√
digunakan,
yaitu
materi
organisasi
dengan
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping
4.
Menunjukkan media kliping dan membimbing siswa
√
menganalisisnya
5.
Melakukan tanya jawab mengenai materi
√
6.
Membimbing, memotivasi dan mengawasi kegiatan
√
menulis soal berbantuan kliping yang dibuat siswa
sebagai langkah dalam metode Everyone Is Teacher
Here
7.
Membimbing jalannya presentasi tiap siswa dan
√
menjadi pengatur jalannya diskusi
8.
Memberikan penghargaan dan penguatan baik verbal
√
maupun non verbal pada siswa
9.
Menambahkan hal-hal yang belum disampaikan saat
√
presentasi siswa
10. Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya jika
√
ada yang kurang paham
11. Bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran
√
12. Membuat rangkuman dan membimbing siswa membuat
√
rangkuman materi yang telah dipelajari
13.
Memberikan evaluasi dan tindak lanjut
√
Total Skor
52
Kategori
Sangat Baik
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Dari tabel 4.12 hasil observasi keterampilan guru memperoleh skor 52 dan
rata-rata 4 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada indikator pertama, yaitu
mengkondisikan

kelas

agar

siswa

siap

mengikuti

pembelajaran

dan

mempersiapkan kliping sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti pada
pertemuan 1 memperoleh skor 4, hal ini berarti guru telah mempersiapkan dengan
sangat baik kliping sesuai tujuan dan materi pembelajaran serta mengkondisikan
kelas agar siap mengikuti pembelajaran. Indikator kedua, yaitu membuka
pembelajaran dengan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab guru memperoleh
skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru telah memberikan apersepsi dengan
sangat baik dengan mengaitkan pengalaman belajar siswa dengan materi yang
akan dipelajari. Pada kegiatan ini guru menunjukkan keterampilan bertanya dan
membuka pelajaran dengan kategori sangat baik. Indikator ketiga, penyampaian
tujuan dan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan Media Kliping dan materi organisasi dilakukan guru
dengan sangat baik dan memperoleh skor 4. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dengan menyeluruh sehingga pada kegiatan pembelajaran siswa
dapat mengikuti pembelajaran dengan terarah.
Pada indikator keempat juga mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat
baik. Pada indikator ini guru sudah menunjukkan media kliping dan membimbing
siswa menganalisisnya. Indikator kelima, yaitu melakukan tanya jawab mengenai
materi dilakukan dengan sangat baik oleh guru dengan skor 4. Guru telah
melakukan tanya jawab sesuai dengan materi dengan baik. Begitu pula pada
indikator keenam, yaitu membimbing, memotivasi, dan mengawasi kegiatan
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menulis soal guru mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru
melakukan bimbingan merata kepada semua siswa dengan berkeliling dan
memberikan motivasi dengan tetap mengawasi siswa agar tidak menuliskan soal
yang sama dengan temannya dan terus berlatih untuk percaya diri.
Indikator ketujuh, yaitu membimbing jalannya presentasi siswa dan menjadi
pengatur jalannya diskusi mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Siswa
mulai terbiasa dengan kegiatan presentasi sebagai salah satu sintaks metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping yang melatih siswa untuk
berani menyampaikan pendapat. Dalam kegiatan ini guru mengarahkan agar
setiap siswa belajar menghargai pendapat dan mereka terus diberikan stimulan
untuk berani menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari temannya.
Indikator kedelapan, yaitu memberikan penghargaan dan penguatan baik
verbal maupun non verbal pada siswa memperoleh skor 4 yang berarti sangat
baik. Guru telah memberikan penghargaan pada siswa dengan penguatan verbal
maupun non verbal sehingga siswa kurang termotivasi. Pada

indikator

kesembilan, yaitu menambahkan hal-hal yang belum disampaikan saat presentasi
siswa, guru memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru menambahkan
hal-hal yang belum dibahas pada saat presentasi dengan melibatkan siswa.
Indikator kesepuluh, yaitu memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya
jika ada yang kurang paham memperoleh skor 4. Guru memberikan materi kepada
siswa diawali dengan bertanya apakah siswa sudah paham atau belum sehingga
terjadi

pengulangan

materi.

Indikator

kesebelas,

yaitu

bersama

siswa

menyimpulkan hasil pembelajaran masih memperoleh skor 4 dengan kategori
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sangat baik. Ini berarti guru dan siswa menyimpulkan materi bersama-sama
dengan bantuan guru. Di sini guru juga memancing siswa tanpa membimbingnya.
Indikator keduabelas, yaitu membuat rangkuman dan membimbing siswa
membuat rangkuman materi yang telah dipelajari mendapatkan skor 4 dengan
kategori sangat baik. Hasil pada siklus II pertemuan 2 ini meningkat dari
pertemuan sebelumnya. Guru telah membuat rangkuman namun siswa tidak
dibimbing dalam pembuatan rangkuman. Indikator ketigabelas, yaitu memberikan
evaluasi dan tindak lanjut mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Guru
telah memberikan evaluasi pada semua aspek. Dari hasil pada siklus II ini,
disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran sangat baik.
Data rata-rata hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn
di kelas V SDN Tugurejo 01 menggunakan metode Everyone Is Teacher Here
Berbantuan Media Kliping pada siklus II (pertemuan 1 dan 2) dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 4.15 Rekapitulasi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II
(Pertemuan 1 dan 2)
No.
INDIKATOR
Skor Penilaian
Pertemuan
Pertemuan
1
2
4
4
1. Mengkondisikan kelas agar siswa siap
mengikuti
pembelajaran
dan
mempersiapkan kliping sesuai dengan
tujuan pembelajaran
4
4
2. Membuka pembelajaran dengan apersepsi
melalui kegiatan tanya jawab
3
4
3. Menyampaikan tujuan dan metode
pembelajaran yang digunakan, yaitu materi
organisasi dengan menggunakan metode
Everyone Is Teacher Here berbantuan
media kliping
media
kliping
dan
3
4
4. Menunjukkan
membimbing siswa menganalisisnya
4
4
5. Melakukan tanya jawab mengenai materi
4
4
6. Membimbing, memotivasi dan mengawasi
kegiatan menulis soal berbantuan kliping
yang dibuat siswa sebagai langkah dalam
metode Everyone Is Teacher Here
4
4
7. Membimbing jalannya presentasi tiap
siswa dan menjadi pengatur jalannya
diskusi
3
4
8. Memberikan penghargaan dan penguatan
baik verbal maupun non verbal pada siswa
3
4
9. Menambahkan hal-hal yang belum
disampaikan saat presentasi siswa
3
4
10. Memberi kesempatan pada siswa untuk
bertanya jika ada yang kurang paham
3
4
11. Bersama siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran
4
4
12. Membimbing siswa membuat rangkuman
materi yang telah dipelajari
4
4
13. Memberikan evaluasi dan tindak lanjut
Jumlah skor
48
52
Rata-rata
Sangat Baik
Sangat Baik
Dari tabel 4.15 hasil observasi keterampilan guru pada siklus II pertemuan 1
memproleh hasil 48 dengan kategori sangat baik kemudian meningkat pada
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pertemuan 2 menjadi 52 dengan kategori sangat baik. Dari data tersebut, jika
ditampilkan dalam bentuk diagram akan tampak sebagai berikut:

100%
80%
60%

48

52

Keterampilan Guru

40%
20%
0%
Pertemuan 1

Pertemuan 2

Diagram 4.4 Hasil pengamatan keterampilan guru siklus II (Pertemuan I dan II)
Dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 dan
2, dan siklus II pertemuan 1 dan 2 mengalami peningkatan. Hasil pada siklus II
sudah

mencapai

indikator

keberhasilan

yang

ditentukan.

Peningkatan

keterampilan guru siklus I ke siklus II dapat dilihat pada diagram berikut:
60
50
40
30
20

42

43

48

52

10
0
Siklus I
Pertemuan 1

Siklus I
Pertemuan 2

Siklus II
Pertemuan 1

Siklus II
Pertemuan 2

Diagram 4.5 Peningkatan Keterampilan Guru dari Siklus I ke Siklus II
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4.1.1.2.5.3. Aktivitas Siswa
Data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan
metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada siklus II
pertemuan 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.
1

2
3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13.

Tabel 4.16 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2
Indikator Pengamatan
Hasil yang Dicapai Jumlah Ratarata
1
2
3
4 Skor
Mempersiapkan
diri
untuk 3
31
133
3,91
menerima pembelajaran dengan
metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping
Merespon
apersepsi
yang 1
4
29
130
3,82
diberikan guru
Menyimak
informasi
yang 2
4
28
126
3,70
disampaikan oleh guru, yaitu
tujuan pembelajaran dan metode
pembelajaran yang digunakan.
Mengamati penyajian kliping 3
3
28
125
3,67
sebagai contoh yang ditunjukkan
oleh guru.
Menganalisa kliping yang dibuat
3
31
133
3,91
siswa
dan
mencatat
hasil
pemikirannya
Menuliskan soal tentang materi 34
136
4
yang sedang dipelajari berbantuan
kliping yang dibuat dan sumber
lainnya
Mengumpulkan soal yang dibuat 2
32
134
3,94
dengan tepat waktu
Mencari jawaban atas pertanyaan 4
30
132
3,88
yang didapat
Menjawab pertanyaan secara 4
30
132
3,88
bergilir
Menanggapi
pertanyaan atau 1
4
29
130
3,82
pernyataan yang dibuat siswa lain
Mendengarkan penjelasan materi 1
1
3
29
128
3,76
dari guru
Menyimpulkan
materi
dan 2
32
134
3,94
menyusun ringkasan bersama guru
Mengerjakan evaluasi
34
136
4
Jumlah skor
1709
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Rata-rata skor
Kategori

50,26
Sangat Baik

Dari tabel 4.16, aktivitas 34 siswa dalam pembelajaran PKn dengan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada siklus II pertemuan 2
memperoleh skor 1709 dengan rata-rata 50,26 dan rata-rata akhir 3,86 termasuk
kategori sangat baik. Penjabaran tiap indikator sebagai berikut: Indikator pertama,
yaitu mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran, memperoleh skor 133
dengan rata-rata 3,91. Siswa CA, DM, dan ER belum berada di tempat duduknya
namun sudah membawa kliping. Indikator kedua, yaitu merespon apersepsi yang
diberikan guru dengan menjawab pertanyaan memperoleh skor 130 dengan ratarata 3,28. Partisipasi siswa dalam merespon apersepsi sudah sangat baik. Indikator
ketiga, menyimak informasi yang disampaikan guru, yaitu tujuan pembelajaran
dan model pembelajaran yang digunakan memperoleh skor 126 dengan rata-rata
3,70. Siswa sudah memperhatikan guru dan mencatat tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari. Indikator keempat, mengamati penyajian kliping yang
ditunjukkan oleh guru memperoleh skor 125 dengan rata-rata 3,67. Pada
pertemuan pertama siswa sangat tertarik dengan kliping yang diberikan guru.
Indikator kelima, yaitu menganalisa kliping yang dibuat siswa dan mencatat
hasil pemikirannya memperoleh skor 133 dengan rata-rata 3,91. Siswa tanpa
diberikan instruksi mencatat analisis klipingnya. Indikator keenam, yaitu
menuliskan soal tentang materi yang sedang dipelajari memperoleh skor 136.
Siswa dengan percaya diri menuliskan soal menurut kemampuannya dan tidak
memintabantuan pada temannya. Indikator ketujuh, mengumpulkan soal yang
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dibuat dilakukan siswa dengan baik walaupun ada beberapa siswa yang
mengumpulkan terlambat. Skor yang diperoleh 134 dengan rata-rata 3,94.
Pada indikator kedelapan, mencari jawaban atas pertanyaan yang didapat,
pada pertemuan kedua ini terlihat mengerjakan tugasnya dengan serius. Indikator
kedelapan pada pertemuan kedua mmeperoleh skor 132 dengan rata-rata 3,88.
Indikator kesembilan, pada kegiatan menjawab pertanyaan secara bergiliran
memperoleh skor 132 dengan rata-rata 3,88. Pada kegiatan ini terjadi peningkatan
yang signifikan dibandingkan siklus I.
Indikator kesepuluh, yaitu mananggapi pertanyaan atau pernyataan yang
dibuat siswa lain memperoleh skor 130 dengan rata-rata 3,82. Sebagian besar
siswa sudah berani menanggapi pernyataan temannya. Indikator kesebelas atau
mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mendengarkan penjelasan dari guru
dengan baik dan ikut berpartisipasi dalam menyimpulkan penjelasan guru. Skor
yang diperoleh 128 dengan rata-rata 3,76. Indikator keduabelas, yaitu
menyimpulkan materi dan menyusun ringkasan bersama guru memperoleh skor
134 dengan rata-rata 3.94. Hal menunjukkan peningkatan yang sangat berati.
Indikator ketiga belas, yaitu mengerjakan evaluasi dilakukan dengan tertib dan
memperoleh skor 136 dengan rata-rata 4.
Dari uraian di atas, didapatkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus
II pertemuan 2 ini menunjukkan skor 1462 dengan rata-rata 43 dengan kategori
baik. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa kelas V SDN Tugurejo 01
dalam pembelajaran pada pertemuan 2 meningkat dibandingkan pertemuan 1
dengan kategori baik.
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Dari data hasil pengamatan aktivitas siswa pertemuan 1 dan 2, diperoleh
rata-rata hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping siklus I yang dapat dilihat
pada tabel berikut:

No

Tabel 4.17 Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II
(Pertemuan 1 dan 2)
Indikator pengamatan
Rata-rata skor

Mempersiapkan diri untuk menerima
pembelajaran
dengan
metode
Everyone Is Teacher Here berbantuan
media kliping
Merespon apersepsi yang diberikan
2
guru
Menyimak
informasi
yang
3
disampaikan oleh guru, yaitu tujuan
pembelajaran
dan
metode
pembelajaran yang digunakan.
Mengamati penyajian kliping sebagai
4
contoh yang ditunjukkan oleh guru.
Menganalisa kliping yang dibuat
5
siswa
dan
mencatat
hasil
pemikirannya
Menuliskan soal tentang materi yang
6
sedang dipelajari berbantuan kliping
yang dibuat dan sumber lainnya
Mengumpulkan soal yang dibuat
7
dengan tepat waktu
Mencari jawaban atas pertanyaan
8
yang didapat
Menjawab pertanyaan secara bergilir
9
pertanyaan
atau
10 Menanggapi
pernyataan yang dibuat siswa lain
11 Mendengarkan penjelasan materi dari
guru
12 Menyimpulkan materi dan menyusun
ringkasan bersama guru
13. Mengerjakan evaluasi
Jumlah Rata-rata Skor
Kategori
1

Pertemuan 1
3,94

Pertemuan 2
3,91

3,73

3,82

3,70

3,70

3,61

3,67

3,85

3,91

4

4

3,91

3,94

3,55

3,88

3,76
3,85

3,88
3,82

3,67

3,76

3,97

3,94

4
49,67
Sangat Baik

4
50,26
Sangat Bik
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Dari tabel 4.7, rata-rata aktivitas 34 siswa dalam pembelajaran PKn dengan
metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada siklus II
pertemuai 1 memperoleh jumlah skor rata-rata 49,67 kategori sangat baik dan
meningkat pada pertemuan 2 dengan jumlah rata-rata skor 50,26 termasuk
kategori sangat baik. Data di atas apabila disajikan dalam bentuk diagram akan
tampak seperti berikut:

50,5
50
50,26
49,5

Aktivitas siswa

49,67

49
Pertemuan 1

Pertemuan 2

Diagram 4.6 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II
Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa perolehan jumlah rata-rata skor
pada siklus II pertemuan 1 49,67 dengan kategori sangat baik dan perolehan ratarata skor pada pertemuan 2 adalah 50,26 dengan kategori sangat baik.
Dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 dan 2,
dan siklus II pertemuan 1 dan 2 mengalami peningkatan. Hasil pada siklus II
sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Peningkatan aktivitas
siswa siklus I ke siklus II dapat dilihat pada diagram berikut:
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60
50
40
30
20

41,73

43

49,67

50,26

10
0
Siklus I
Pertemuan 1

Siklus I
Pertemuan 2

Siklus II
Pertemuan 1

Siklus II
Pertemuan 2

Diagram 4.7 Peningkatan Aktivitas Siswa Dari Siklus I Ke Siklus II
Berdasarkan tabel dan diagram di atas, aktivitas siswa dalam pembelajaran
PKn menggunakan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping
pada siklus I pertemuan 1 41,73, pertemuan 2 43. Kemudian meningkat pada
siklus II pertemuan 1 49,67 dan pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 50,26 dan
termasuk dalam kategori sangat baik. Data tersebut menunjukkan peningkatan
aktivitas siswa pada tiap siklusnya.
4.1.1.2.5.4.

Hasil belajar siswa

Pada akhir pembelajaran guru melakukan evaluasi dengan mengadakan tes
tertulis untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam mengerjakan soal
tentang materi yang telah dipelajari, yaitu organisasi dimasyarakat dengan metode
Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping.
Analisis data hasil belajar PKn siswa pada siklus II pertemuan 2 dapat
dilihat pada tabel berikut:

155

Tabel 4.18 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pencapaian
Siklus II Pertemuan 2
Nilai terendah
55
Nilai tertinggi
100
Siswa yang tuntas
30
Siswa yang belum tuntas
4
Rata-rata
79,26
Presentase ketuntasan klasikal
88,2
Berdasarkan tabel 4.18, pada siklus II pertemuan 2 diperoleh nilai terendah

55, tertinggi 100 dan nilai rata-rata 79,26. Ketuntasan klasikal sebesar 88,2%,
yaitu 30 siswa mengalami ketuntasan atau memperoleh nilai ≥ 70. Sedangkan
siswa yang belum tuntas ada 4 orang. Dari hasil belajar pada pertemuan 1 dan 2,
diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II yang dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.19 Analisis Rata-Rata Hasil Belajar Siklus II (Pertemuan I dan II)
No

Pencapaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nilai terendah
Nilai tertinggi
Siswa yang tuntas
Siswa yang belum tuntas
Nilai rata-rata
Persentase ketuntasan belajar

Pertemuan 1

Pertemuan 2

45
100
26
8
75,58
76,4

55
100
30
4
79,26
88,23

Dari tabel 4.19 didapatkan perbedaan pencapaian hasil belajar pada siklus I
dan siklus II yang dijelaskan dalam tabel berikut:
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Tabel 4.20 Analisis Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II
No

Pencapaian

Siklus I
Pertemuan Pertemuan
1
2
50
40
100
100
17
23

Siklus II
Pertemuan Pertemuan
1
2
45
55
100
100
26
30

Nilai terendah
Nilai tertinggi
Siswa yang
tuntas
Siswa yang
17
11
8
4
4.
belum tuntas
Nilai Rata-rata
74,11
73,82
75,58
79,26
5.
Persentase
50
67
76,4
88,23
6.
ketuntasan
belajar
Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan nilai rata-rata siswa yaitu dari
1.
2.
3.

74,11 pada siklus I pertemuan 1meningkat menjadi 73,82 pada pertemuan 2.
kemudian pada siklus II pertemuan 1 meningkat lagi menjadi 75,58 dan
pertemuan 2 menjadi 79,26. Jumlah siswa yang belum tuntas belajar atau
mendapat nilai > 70 pada siklus I pertemuan 1 sebanyak 17 siswa, siklus 2
berkurang kembali menjadi 8 siswa, setelah diadakan siklus II pertemuan 2
berkurang 4 siswa menjadikan 30 siswa tuntas belajar dengan presentase 88,23%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa meningkat dengan ketuntasan
klasikal sebesar 88,23%. Hasil ini sudah mencapai indikator keberhasilan yang
ditentukan, yaitu ketuntasan klasikal sebanyak 80 %.
Berdasarkan analisis data hasil tes evaluasi siklus II di atas, dapat diperoleh
diagram sebagai berikut:
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P
e
r
s
e
n
t
a
s
e

100
50

67

76,4

50

88,2

Siklus I Pertemuan 1
Siklus I Pertemuan 2
Siklus II Pertemuan 1

0

Siklus II Pertemuan 2

Diagram 4.8 Analisis Hasil Belajar Siswa Setiap Siklus
4.1.2.2.4. Refleksi
Berdasarkan hasil pada siklus II diketahui bahwa pembelajaran PKn
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping
mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari hasil observasi keterampilan
guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa. Hasil pelaksanaan siklus II dari
pertemuan 1 dan 2 sebagai berikut:
a. Hasil observasi keterampilan guru juga menunjukkan peningkatan dari siklus
ke siklus. Pada siklus II rata-rata skor yang diperoleh dari pertemuan 1 dan 2
adalah 50 dengan kategori sangat baik.
b. Hasil observasi aktivitas siswa menunjukkan peningkatan dari siklus ke siklus,
rata-rata skor yang diperoleh pada siklus II dari pertemuan 1 dan 2 adalah
49,96 dengan kategori sangat baik
c. Hasil tes akhir menunjukkan rata-rata nilai mengalami peningkatan dibanding
dengan siklus sebelumnya. Nilai rata-rata mencapai 77,42 dan jumlah siswa
tuntas belajar juga mengalami peningkatan yaitu 28 dari 34 siswa atau sekitar
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82,3%. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar pada siklus II telah
mencapai indikator keberhasilan yaitu ketuntasan minimal 80%.
Berdasarkan uraian di atas, pada siklus II ini keterampilan guru meningkat,
guru melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Selain itu, guru juga sudah
terampil menggunakan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media
kliping. Aktivitas siswa juga meningkat dan telah mencapai indikator keberhasilan
yang ditentukan. Begitu pula dengan hasil belajar siswa pada siklus II sudah
mencapai indikator keberhasilan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran siklus II sudah memenuhi indikator keberhasilan. Selain itu,
data ini juga menunjukkan bahwa dengan metode Everyone Is Teacher Here
Berbantuan Media Kliping dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn.
4.1.3. Rekapitulasi Data Siklus I dan Siklus II
Rekapitulasi data tentang peningkatan kualitas pembelajaran PKn
menggunakan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada
prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.11 Rekapitulasi Data Keterampilan, Aktivitas Siswa, dan Hasil
belajar Guru Siklus I dan Siklus II
No.
Indikator
Pra
Siklus I
Siklus II
Siklus Pertemuan Pertemuan
Pertemuan
Pertemuan
1
2
1
2
Keterampil
1. 1 an guru
.
Aktivitas
2. 2 Siswa
.
Rata-rata
3. 3 Hasil
. Belajar
Siswa yang
4. 4 Tuntas
.
Siswa yang
5. 5 Belum
. Tuntas
Presentase
6. Ketuntasan

42

43

48

52

41,73

43

49,67

50,26

74,11

73,82

75,58

79,26

14

17

23

26

30

23

17

11

8

4

41

50

67

76,4

88,2

4.2. PEMBAHASAN
4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian
Pembahasan pelaksanaan penelitian didasarkan pada hasil observasi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
PKn di kelas V SDN Tugurejo 01 dengan metode Everyone Is Teacher Here
berbantuan media kliping.
4.2.1.1. Hasil observasi keterampilan guru
Berdasarkan data hasil pengamatan, keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran PKn dengan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media
meningkat dari siklus I ke siklus II. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya
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skor pengamatan keterampilan guru pada tiap siklus. Pada siklus I, pertemuan 1
pengamatan keterampilan guru memperoleh skor 42 dengan kategori baik
meningkat pada pertemuan 2 dengan skor 43 kategori baik. Dapat diartikan dalam
pembelajaran siklus I ini guru sudah dapat mengelola kelas dengan baik. Hasil ini
juga telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pada siklus II
pertemuan 1 didapatkan skor 48 kategori sangat baik dan pertemuan 2
mendapatkan skor 52 kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan peningkatan
dari hasil siklus sebelumnya. Guru sudah dapat menguasai dan mengelola kelas
dengan lebih baik, sehingga pembelajaran lebih efektif. Indikator keberhasilan
yang ditentukan sudah tercapai.
Menurut Winataputra (2008: 1.18) pembelajaran merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan
kualitas belajar pada diri peserta didik. Pembelajaran yang efektif untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran ini dicapai dengan penguasaan keterampilan
mengajar. Seperti yang diungkapkan Sanjaya (2006:33) bahwa keterampilan dasar
mengajar diperlukan agar guru dapat mengelola proses pembelajaran sehingga
berjalan efektif dan efisien. Pernyantaan tentang keterampilan guru lainnya juga
didukung oleh Supriyadi (2012:103) yang menyatakan bahwa aspek seperti
profesi, penguasaan bahan ajar, prinsip strategi dan teknik keguruan
kependidikan, perancangan peran secara situasional, penyesuaian pelaksanaan
bersifat transaksional perlu dimiliki guru sebagai usahanya menjadi guru
professional.
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Berdasarkan pengertian keterampilan mengajar guru yang merupakan
aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing, atau mengubah skill serta
mendorong siswa untuk berkembang sehingga proses pembelajaran dapat berjalan
secara efektif dan efisien. Keterampilan guru yang harus dikuasai meliputi
keterampilan membukapelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi
penguatan, ketrampilan menggunakan variasi,

keterampilan menjelaskan,

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas,
keterampilan pembelajaran perseorangan, dan keterampilan menutup pelajaran.
Berdasarkan data hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran
PKn dengan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping pada
siklus I (pertemuan 1 dan 2) dan siklus II (pertemuan 1 dan 2) mengalami
peningkatan dan mencapai skor pada siklus II pertemuan 2 sebesar 52 dengan
kategori sangat baik, sehingga disimpulkan bahwa guru telah `terampil dalam
mengelola pembelajaran.
4.2.1.2.Hasil observasi aktivitas siswa
Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran PKn dengan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping menunjukkan peningkatan
yang dibuktikan dengan data yang memperlihatkan peningkatan skor pengamatan
pada siklus I (pertemuan 1 dan 2) dan siklus II(pertemuan 1 dan 2). Pada Siklus I
pertemuan 1 diperoleh rata-rata skor pengamatan aktivitas siswa dari pertemuan 1
yaitu 41,73 dengan kategori baik, meningkat pada pertemuan 2 dengan rata-rata
skor 43, hal ini dapat diartikan dalam pembelajaran siklus I aktivitas siswa dalam
mengikuti pembelajaran sudah baik. Hasil ini juga sudah mencapai indikator
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keberhasilan yang ditetapkan. Namun, dalam beberapa indikator yang ditetapkan
aktivitas siswa masih kurang sehingga perlu diadakan tindakan lebih lanjut agar
tercapai indikator yang diharapkan. Pada siklus II pertemuan 1 jumlah rata-rata
skor pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh adalah 49,67 dengan kategori
sangat baik meningkat pada pertemuan 2 dengan rata-rata skor 50,26 kategori
sangat baik. Hasil ini menunjukkan peningkatan dari siklus sebelumnya. Indikator
yang kurang maupun belum terlihat pada siklus I, sudah terlihat di siklus II ini.
Hal ini berarti indikator keberhasilan yang telah ditentukan oleh guru sudah
tercapai, yaitu keaktivan siswa mengikuti pembelajaran sangat baik.
Tingginya aktivitas siswa merupakan salah satu aspek penting dalam
keberhasilan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Sardiman (2011:96) yang
menyatakan bahwa aktivitas merupakan prinsip penting dalam interaksi belajar
mengajar. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar membuktikan adanya
motivasi. Siswa dikatakan aktif apabila terdapat perilaku seperti: sering bertanya,
mau mengerjakan tugas, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas dan
lain sebagainya. Keaktifan siswa menyebabkan interaksi antar siswa dan guru
sehingga kelas menjadi kondusif, siswa terlibat dalam pembelajaran, terbentuk
pengetahuan dan keterampilan sehingga prestasi akan meningkat. Jadi dalam
proses pembelajaran siswa dituntut aktif, lebih banyak melakukan kegiatan, guru
membimbing dan mengarahkan sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. Dari
pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran
PKn dengan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping telah
mengalami peningkatan dengan kategori sangat baik.
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4.2.1.3.Hasil belajar
Adanya peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping juga
berdampak positif pada hasil belajar yang mengalami peningkatan. Hal ini
ditunjukkan dari data hasil belajar siswa siklus I dan II yang menunjukkan adanya
peningkatan. Pada siklus I pertemuan 1, ketuntasan belajar siswa mencapai 50 %
(17 dari 34 siswa mengalami ketuntasan belajar) lebih baik dari data awal yang
hanya menunjukkan 41% siswa saja yang mengalami ketuntasan belajar.
Kemudian pada pertemuan 2 mencapai 67%(23 dari 34 siswa tuntas belajar).
Namun, ketercapaian ketuntasan belajar siswa yang hanya mencapai 50 % belum
memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan, sehingga masih diperlukan
perbaikan tindakan agar hasil belajar siswa lebih meningkat dan mencapai
indikator keberhasilan yang ditentukan. Kemudian pada siklus II pertemuan 1
menunjukkan ketuntasan belajar siswa sebesar 76,4%(26 dari 34 siswa tuntas
belajar), meningkat pada pertemuan 2 menjadi 88,2,3%(30 dari 34 siswa tuntas
belajar). Hasil ini menunjukkan peningkatan dari siklus sebelumnya. Hasil belajar
siklus II telah mencapai indikator keberhasilan, yaitu ketuntasan belajar sebanyak
80 %. Ini membuktikan bahwa metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan keberhasilan ini,
peneliti dan tim peneliti mengambil kesimpulan tidak diperlukan adanya revisi
atau tindakan selanjutnya.
Penilaian hasil belajar memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam
mencapai tujuan belajar sehingga guru dapat menyusun tindak lanjut, baik untuk
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keseluruhan kelas maupun individu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana
(2009: 3) yang menyatakan bahwa penilaian hasil belajar adalah proses pemberian
nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kategori tertentu.
Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalaha perubahan tingkah laku yang
mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Pendapat yang sama juga
dinyatakan Suprijono (2010:5), bahwa hasil belajar adalah pola perbuatan, sikap,
keterampilan dan kemampuan siswa setelah menerima pengalaman belajarnya.
Penilaian hasil belajar memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam
mencapai tujuan belajar sehingga guru dapat menyusun tindak lanjut, baik untuk
keseluruhan kelas maupun individu. Pencapaian hasil belajar yang baik ini sesuai
dengan pendapat Hisyam (2008:60) bahwa metode Everyone Is Teacher Here atau
“setiap orang adalah guru” merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan
partisipasi kelas secara keseluruhan maupun individual. Metode ini memberikan
kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya
sehingga berdampak baik pula pada hasil belajar siswa.
Berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa hasil belajar mengalami
peningkatan dari siklus Ipertemuan 1 dan 2 ke siklus II pertemuan 1 dan 2.
Dengan demikian telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, oleh
karena itu penelitian diakhiri.

4.3. UJI HIPOTESA
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
penerapan metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping dapat
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meningkatkan kualitas pembelajaran mencakup keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siswa. Dengan demikian hipotesa yang diajukan terbukti
kebenarannya.

4.4. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN
Implikasi hasil penelitian menggunakan metode Everyone Is Teacher Here
Berbantuan Media Kliping diantaranya:
4.3.1. Implikasi teoritis
Implikasi teoritis dalam penelitian ini merupakan kaitan antara hasil
penelitian dengan teori-teori yang digunakan peneliti. Penelitian yang telah
dilaksanakan membuktikan bahwa metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencakup
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
4.3.2. Implikasi Praktis
Implikasi praktis dalam penelitian ini merupakan kaitan antara hasil
penelitian dengan pembelajaran selanjutnya. Dengan keberhasilan penerapan
metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping sehingga hasil
penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan guru untuk menerapkan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping pada mata pelajaran lain.
Selain sebagai pertimbangan untuk diterapkan pada mata pelajaran lain, implikasi
lain juga untuk menjadi pengetahuan bagi guru tentang keterampilan mengajar
dan peningkatan kualitas pembelajaran khususnya PKn. Penerapan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping juga berdampak terhadap
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aktivitas siswa dalam pembelajaran. Kelas yang tadinya hanya milik beberapa
siswa saja menjadi lebih humanis dengan kegiatan siswa seperti aktif bertanya dan
menjawab pertanyaan sehingga membantu mereka dalam memahami materi, dan
menjadi lebih percaya diri. Penggunaan media kliping juga akan menambah
motivasi dan pengetahuan bagi siswa sehingga terbentuk aktivitas belajar yang
dinamis, demokratis, dan menyenangkan.
4.3.3. Implikasi Pedagogis
Implikasi pedagogis merupakan kaitan antara hasil penelitian dengan
pembelajaran. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa keterampilan guru
dalam pembelajaran menggunakan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping pada siklus I pertemuan 1yang memperoleh skor 42 dan meningkat
pada pertemuan 2 sebesar 43 kemudian meningkat menjadi 48 pada siklus II
pertemuan 1 dengan kategori sangat baik dan pada pertemuan mencapai 52
dengan kategori sangat baik. Begitu pula pada peningkatan perolehan persentase
aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1, yaitu 41,73 menjadi 43 pada pertemuan
2. Pada siklus II pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 49,67 dengan kategori
sangat baik dan meningkat menjadi 50,26. Peningkatan hasil belajar juga terjadi
pada siklus II pertemuan 2 memperoleh persentase ketuntasan 88,2% lebih baik
dari siklus I pertemuan 1 yang hanya memperoleh 50%.
Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dengan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran PKn di kelas V SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping dalam meningkatkan
kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN Tugurejo 01, disimpulkan
bahwa:
a. Pembelajaran menggunakan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping dapat meningkatkan keterampilan guru pada tiap siklus. Total
skor diperoleh pada siklus I pertemuan 1 adalah 42 meningkat pada pertemuan
2 menjadi 43 kategori baik. Pada siklus II pertemuan 1 menjadi 48 dan
pertemuan 2 meningkat menjadi yaitu 52 dengan kategori sangat baik. Hal ini
menunjukkan

peningkatan

keterampilan

guru

pada

tiap

siklus

dan

membuktikan bahwa metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn.
b. Pembelajaran menggunakan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping juga meningkatkan aktivitas siswa, hal ini dapat dilihat dari
hasil observasi tiap siklus. Siklus I diperoleh rata-rata skor aktivitas siswa dari
pertemuan 1 adalah 41,73 meningkat pada pertemuan 2 menjadi 43dengan
kategori baik. Pada siklus II pertemuan 1 49,67 meningkat pada pertemuan 2
menjadi 50,26 dengan kategori sangat baik. Dari data tersebut membuktikan
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bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa setelah diterapkan metode Everyone
Is Teacher Here berbantuan media kliping dalam pembelajaran PKn.
c. Dengan diterapkannya metode Everyone Is Teacher Here berbantikan media
kliping, hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Tugurejo 01 Semarang
meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan data ketuntasan belajar siswa yang
meningkat pada tiap siklus. Pada siklus I pertemuan 1 sebanyak 50% atau 17
siswa dari 34 siswa tuntas belajar, sedangkan pada pertemuan 2 meningkat
menjadi 67% atau 23 dari 34 siswa tuntas belajar. Pada siklus II pertemuan 1
meningkat menjadi 76,4% atau 26 siswa dari 34 siswa tuntas belajar dan di
akhir pertemuan, yaitu pertemuan 2 meningkat menjadi 88,2% atau 30 siswa
tuntas belajar. Dari data tersebut disimpulkan bahwa metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan Media Kliping dapat meningkatkan hasil belajar
siswa.
Dengan demikian, hipotesis tindakan terbukti kebenarannya. Penerapan
metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping dalam pembelajaran
PKn di kelas V SDN Tugurejo 01 Semarang dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar
siswa.

5.2 SARAN
Berdasarkan simpulan pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping di SDN Tugurejo 01,
peneliti memberikan saran sebagai berikut:

169

5.2.1. Bagi Guru
a. Hendaknya guru menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media Kliping dapat dijadikan sebagai
salah satu alternatif metode dalam pembelajaran inovatif.
b. Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran hendaknya melakukan variasi
dalam penggunaan pendekatan, model pembelajaran, dan media pembelajaran
sehingga dapat menarik minat dan antusias siswa untuk mengikuti
pembelajaran dengan baik. Sehingga pembelajaranpun menjadi efektif,
menyenangkan dan sesuai dengan yang diharapkan.
c. Guru dalam pembelajaran hendaknya menciptakan suasana pembelajaran yang
aktif sehingga guru tidak lagi menjadi teacher centered tapi menjadi mediator
dan fasilitator untuk menggali potensi siswa, keberanian siswa, rasa percaya
diri, dan kreativitas siswa untuk aktif dalam pembelajaran.
5.2.2. Bagi siswa
a. Hendaknya siswa terus menggali pengetahuannya dengan rasa percaya diri dan
berani mengemukakan pendapatnya.
b. Hendaknya siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran PKn di kelas.
c. Hendaknya siswa dapat memotivasi diri untuk lebih menyukai materi PKn
5.2.3. Bagi sekolah
Hendaknya sekolah terus menumbuhkan kerja sama antar guru dalam
menggunakan pembelajaran inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran
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sehingga

tercipta

pembelajaran

meningkatkan pembelajaran PKn.

yang

efektif

dan

menyenangkan

serta
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LAMPIRAN

Lampiran 1
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Mengacu pada indikator keterampilan guru dan aktivitas siswa pada halaman
53 dan 55, implementasi metode Everyone Is Teacher Here berbantuan media kliping
dalam meningkatkan pembelajaran PKn pada siswa kelas V SDN Tugurejo 01
dipaparkan dalam tabel berikut.
No
1.

Variabel

Indikator

Keterampilan 1.
guru dalam
pembelajaran
PKn
menggunaka
n
metode 2.
Everyone Is
Teacher Here
Berbantuan
3.
media kliping
.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Sumber
Alat/
Data
Instrumen
Mengkondisikan kelas agar siswa siap  Siswa  Lembar
mengikuti
pembelajaran
dan  Foto
observasi
mempersiapkan kliping sesuai dengan
 Catatan
tujuan
pembelajaran(keterampilan
lapangan
membuka pelajaran)
 Angket
Membuka pembelajaran dengan apersepsi
melalui kegiatan tanya jawab(keterampilan
membuka pelajaran)
Menyampaikan
tujuan
dan
metode
pembelajaran yang digunakan, yaitu materi
organisasi dengan menggunakan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan
media kliping(keterampilan menjelaskan)
Menunjukkan
media
kliping
dan
membimbing
siswa
menganalisisnya(keterampilan
menjelaskan)
Melakukan
tanya
jawab
mengenai
materi(keterampilan bertanya)
Membimbing, memotivasi dan mengawasi
kegiatan menulis soal Berbantuan kliping
yang dibuat siswa sebagai langkah dalam
metode
Everyone
Is
Teacher
Here(keterampilan
membimbing
kelompok kecil dan mengelola kelas)
Membimbing jalannya presentasi tiap siswa
dan
menjadi
pengatur
jalannya
diskusi(keterampilan memimpin diskusi
kelompok kecil dan mengadakan variasi)
Memberikan penghargaan dan penguatan
baik verbal maupun non verbal pada
siswa(keterampilan
memberikan
penguatan)
Menambahkan
hal-hal
yang
belum
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2.

Aktivitas
siswa dalam
pembelajaran
PKn
menggunaka
n
metode
Everyone Is
Teacher Here
Berbantuan
media kliping
.

disampaikan
saat
presentasi
siswa(keterampilan
memberikan
penguatan dan menjelaskan)
10. Memberi kesempatan pada siswa untuk
bertanya
jika
ada
yang
kurang
paham(keterampilan bertanya)
11. Bersama siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran(keterampilan memberikan
penguatan)
12. Membimbing siswa membuat rangkuman
materi yang telah dipelajari(keterampilan
mengajar
kelompok
kecil
dan
perorangan)
13. Memberikan
evaluasi
dan
tindak
lanjut(keterampilan menutup pelajaran)
1. Mempersiapkan diri untuk menerima
pembelajaran dengan metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan
media
kliping(Visual activity, listening activity,
emosiaonal activity)
2. Merespon apersepsi yang diberikan
guru(Listening activity, Oral activity)
3. Menyimak informasi yang disampaikan
oleh guru, yaitu tujuan pembelajaran dan
metode
pembelajaran
yang
digunakan(Listening activity)
4. Mengamati penyajian kliping sebagai
contoh yang ditunjukkan oleh guru(visual
activity)
5. Menganalisa kliping yang dibuat siswa dan
mencatat hasil pemikirannya(oral activity,
writing activity)
6. Menuliskan soal tentang materi yang sedang
dipelajari Berbantuan kliping yang dibuat
dan sumber lainnya(writing activity)
7. Mengumpulkan soal yang dibuat dengan
tepat waktu(motor activity)
8. Mencari jawaban atas pertanyaan yang
didapat(emotional activity, visual activity,
oral activity)
9. Menjawab pertanyaan secara bergilir(mental
activity, oral activity, motor activity)
10. Menanggapi pertanyaan atau pernyataan
yang dibuat siswa lain(mental activity, oral

 Guru
 Foto

 Lembar
observasi
 Catatan
lapangan
 Angket
Respon
Siswa
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3.

Hasil belajar
siswa pada
pembelajaran
PKn
menggunaka
n
metode
Everyone Is
Teacher Here
Berbantuan
media kliping
.

activity, mental activity)
11. Mendengarkan penjelasan materi dari
guru(Listening activity)
12. Menyimpulkan materi dan menyusun
ringkasan bersama guru(oral activity,
mental activity, emotional activity, writing
activity)
13. Mengerjakan
evaluasi(mental
activity,
writing activity, emotional activity)
1. Menjelaskan pengertian organisasi
 Siswa

2. Menyebutkan
minimal
tiga
contoh

organisasi di lingkungan sekolah

3. Menjelaskan
minimal tiga contoh
organisasi di lingkungan sekolah
4. Menyebutkan
minimal
tiga
contoh
organisasi di lingkungan masyarakat
berdasarkan
tujuan
dan
proses
pembentukannya
5. Menjelaskan minimal tiga contoh organisasi
di lingkungan masyarakat berdasarkan
tujuan dan proses pembentukannya
6. Menyebutkan
minimal
tiga
contoh
organisasi di lingkungan masyarakat yang
berhubungan dengan pemerintah
7. Menjelaskan minimal tiga contoh organisasi
di
lingkungan
masyarakat
yang
berhubungan dengan pemerintah
8. Menyebutkan peran serta dalam memilih
organisasi di sekolah

Tes Tertulis
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Lampiran 2

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus I Pertemuan 1
Nama Guru
: Diani Herningtyas
Nama SD
: SDN Tugurejo 01
Kelas/Semester
: V/2
Konsep
: Organisasi
Hari/Tanggal
: Kamis, 17 Januari 2013
Petunjuk
:
a. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan,
b. Penilaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:
1. Jika deskriptor nomor satu tampak dalam kategori kurang
2. Jika deskriptor nomor dua tampak dalam kategori cukup
3. Jika deskriptor nomor tiga tampak dalam ketegori baik
4. Jika deskriptor nomor empat tampak dalam kategori sangat baik
Arikunto (2010:260)
c. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan.
No.

Indikator

Deskriptor

Penskoran
1

1.

2.

Mengkondisikan kelas agar
siswa
siap
mengikuti
pembelajaran
dan
mempersiapkan
kliping
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran(keterampilan
membuka pelajaran)

1.

Membuka
pembelajaran
dengan apersepsi melalui
kegiatan
tanya
jawab(keterampilan
membuka pelajaran)

1.
2.

2.
3.

4.

3.
4.

3.

Menyampaikan tujuan dan
metode pembelajaran yang
digunakan, yaitu materi
organisasi
dengan
menggunakan
metode

1.
2.
3.

Meminta ketua kelas menyiapkan
teman-temannya.
Mengkondisikan kelas
Mengkondisikan
kelas
dan
menyediakan media kliping dengan
tujuan dan materi lain.
Mengkondisikan
kelas
dan
menyediakan media kliping sesuai
dengan
tujuan
dan
materi
pembelajaran.
Bertanyajawab kabar siswa
Bemberikan
apersepsi
materi
pembelajaran lain.
Memberikan apersepsi sesuai dengan
materi pembelajaran
Memebrikan apersepsi sesuai dengan
materi pembelajaran dan dapat
mengaitkan pengalaman belajar anak.
Menyampaikan
materi
secara
langsung
Menyampaikan tujuan pembelajaran.
Menyampaikan
metode
yang
digunakan.

2

3

√

Skor
4
√

4

√

4

3
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4.

Everyone Is Teacher Here
Berbantuan
media
kliping(keterampilan
menjelaskan)
Menunjukkan media kliping
dan membimbing siswa
menganalisisnya(keterampil
an menjelaskan)

4.

Menyampaikan tujuan pembelajaran
dan menyampaikan metode yang
digunakan.

1.

Memberitahukan perlunya media
kliping.
Menunjukkan media kliping tetapi
dengan materi lain.
Menunjukkan media kliping sesuai
materi
tanpa membimbing siswa
menganalisinya
Menunjukkan media kliping sesuai
materi
dan
membantu
siswa
menganalisisnya.
Menjelaskan
materi
dengan
berceramah.
Mengajukan
pertanyaan
tanpa
memberikan hak pada siswa untuk
menjawab.
Melakukan tanya jawab di luar materi.
Melakuakan tanya jawab sesuai
materi.
Berkeliling kelas menjaga siswa agar
bekerja sendiri.
Membimbing siswa namun cenderung
mengarahkan siswa menuliskan yang
guru bicarakan.
Mengawasi siswa dengan sangat ketat
dalam menulis soal sehingga siswa
merasa terbebani.
Melakukan bimbingan, pemberian
motivasi, dan mengawasi siswa dalam
menulis soal.
Mendengarkan siswa
melakukan
presentasi.
Mengatur jalannya diskusi.
Membimbing jalannya presentasi
Membimbing jalannya presentasi tiap
siswa dan menjadi pengatur jalannya
diskusi.
Membiarkan siswa presentasi.
Memberikan penguatan baik verbal
maupun non verbal pada siswa tanpa
penghargaan.
Memberikan
penghargaan
tanpa
penguatan baik verbal maupun non

2.
3.

4.

5.

Melakukan tanya jawab
mengenai
materi(keterampilan
bertanya)

1.
2.

3.
4.
6.

7.

8.

Membimbing,
memotivasi
dan mengawasi kegiatan
menulis soal Berbantuan
kliping yang dibuat siswa
sebagai
langkah
dalam
metode Everyone Is Teacher
Here(keterampilan
membimbing
kelompok
kecil dan mengelola kelas)

1.

Membimbing
jalannya
presentasi tiap siswa dan
menjadi pengatur jalannya
diskusi(keterampilan
memimpin
diskusi
kelompok
kecil
dan
mengadakan variasi)
Memberikan
penghargaan
dan penguatan baik verbal
maupun non verbal pada
siswa(keterampilan
memberikan penguatan)

1.

2.

3.

4.

2.
3.
4.

1.
2.

3.

√

√

3

√

4

√

4

√

4

1
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9.

Menambahkan hal-hal yang
belum disampaikan saat
presentasi
siswa(keterampilan
memberikan
penguatan
dan menjelaskan)

10.

Memberi kesempatan pada
siswa untuk bertanya jika ada
yang
kurang
paham(keterampilan
bertanya)

11.

Bersama
siswa
menyimpulkan
hasil
pembelajaran(keterampilan
memberikan penguatan)

12.

Membimbing siswa membuat
rangkuman materi yang telah
dipelajari(keterampilan
mengajar kelompok kecil
dan perorangan)

13.

Memberikan evaluasi dan
tindak lanjut(keterampilan
menutup pelajaran)

verbal pada siswa.
4. Memberikan
penghargaan
dan
penguatan baik verbal maupun non
verbal pada siswa.
1. Menutup sesi presentasi dengan
langsung menyimpulkan.
2. Menambahkan hal-hal di luar materi.
3. Menambahkan
hal-hal
yang
berhubungan dengan materi namun
mengulang-ulang
yang
siswa
sampaikan.
4. Menambahkan hal-hal yang belum
disampaikan saat presentasi siswa.
1. Memberikan penjelasan lanjut tanpa
umpan balik.
2. mengabaikan
pertanyaaan
yang
diberikan siswa.
3. Memeberikan tambahan materi tanpa
bertanya kepada siswa.
4. Memberi kesempatan pada siswa
untuk bertanya jika ada yang kurang
paham.
1. Memberikan simpulan tanpa rincian
jelas .
2. Menyimpulkan hasil pembelajaran
tanpa melibatkan siswa.
3. Membiarkan siswa menyimpulkan
pembelajarannya sendiri.
4. Bersama siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran
1. Membuat rangkuman materi dengan
mendiktekan kepada siswa.
2. Membimbing siswa dalam pembuatan
rangkuman.
3. Membuat rangkuman materi dan
meminta
salah
satu
siswa
menuliskannya di papan tulis.
4. Membuat
rangkuman
dan
membimbing
siswa
membuat
rangkuman
materi
yang
telah
dipelajari.
1. Menutup pelajaran dengan tugas
selain materi.
2. Memberikan evaluasi tanpa tindak
lanjut.
3. Memberikan evaluasi hanya pada

√

3

√

3

√

3

√

3

√

3
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aspek tertentu saja
4. Memberikan evaluasi pada semua
aspek dan memberikan tindak lanjut.
Total skor
42
Kategori
Baik
Semarang, 17 Januari 2013
Observer
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Lampiran 3

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus I Pertemuan 2
Nama Guru
: Diani Herningtyas
Nama SD
: SDN Tugurejo 01
Kelas/Semester
: V/2
Konsep
: Organisasi
Hari/Tanggal
: Sabtu, 19 Januari 2013
Petunjuk
:
a. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan,
b. Penilaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:
1. Jika deskriptor nomor satu tampak dalam kategori kurang
2. Jika deskriptor nomor dua tampak dalam kategori cukup
3. Jika deskriptor nomor tiga tampak dalam ketegori baik
4. Jika deskriptor nomor empat tampak dalam kategori sangat baik
Arikunto (2010:260)
c. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan.
No.

Indikator

Deskriptor

Penskoran
1

1.

Mengkondisikan kelas agar 1.
siswa
siap
mengikuti
pembelajaran
dan 2.
3.
mempersiapkan
kliping
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran(keterampilan 4.
membuka pelajaran)

2.

Membuka
pembelajaran
dengan apersepsi melalui
kegiatan
tanya
jawab(keterampilan
membuka pelajaran)

1.
2.

Menyampaikan tujuan dan
metode pembelajaran yang
digunakan, yaitu materi
organisasi
dengan
menggunakan
metode
Everyone Is Teacher Here
Berbantuan
media
kliping(keterampilan
menjelaskan)
Menunjukkan media kliping

1.
2.
3.

3.

4.

3.
4.

4.

1.

2

3

Skor
4

Meminta ketua kelas menyiapkan
teman-temannya.
Mengkondisikan kelas
Mengkondisikan
kelas
dan
menyediakan media kliping dengan
tujuan dan materi lain.
Mengkondisikan
kelas
dan
menyediakan media kliping sesuai
dengan
tujuan
dan
materi
pembelajaran.
Bertanyajawab kabar siswa
Bemberikan
apersepsi
materi
pembelajaran lain.
Memberikan apersepsi sesuai dengan
materi pembelajaran
Memebrikan apersepsi sesuai dengan
materi pembelajaran dan dapat
mengaitkan pengalaman belajar anak.
Menyampaikan materi secara langsung
Menyampaikan tujuan pembelajaran.
Menyampaikan
metode
yang
digunakan.
Menyampaikan tujuan pembelajaran
dan menyampaikan metode yang
digunakan.

√

4

√

4

√

4

Memberitahukan

√

4

perlunya

media
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dan membimbing siswa
menganalisisnya(keterampil 2.
an menjelaskan)
3.

4.

5.

6.

Melakukan tanya jawab 1.
mengenai
2.
materi(keterampilan
bertanya)
3.
4.
Membimbing,
memotivasi 1.
dan mengawasi kegiatan
menulis soal Berbantuan 2.
kliping yang dibuat siswa
sebagai
langkah
dalam 3.
metode Everyone Is Teacher
Here(keterampilan
membimbing
kelompok 4.
kecil dan mengelola kelas)

7.

8.

Membimbing
jalannya
presentasi tiap siswa dan
menjadi pengatur jalannya
diskusi(keterampilan
memimpin
diskusi
kelompok
kecil
dan
mengadakan variasi)
Memberikan
penghargaan
dan penguatan baik verbal
maupun non verbal pada
siswa(keterampilan
memberikan penguatan)

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.

9.

Menambahkan hal-hal yang 1.
belum disampaikan saat
2.
presentasi
3.
siswa(keterampilan
memberikan
penguatan
dan menjelaskan)
4.

kliping.
Menunjukkan media kliping tetapi
dengan materi lain.
Menunjukkan media kliping sesuai
materi
tanpa membimbing siswa
menganalisinya
Menunjukkan media kliping sesuai
materi
dan
membantu
siswa
menganalisisnya.
Menjelaskan
materi
dengan
berceramah.
Mengajukan
pertanyaan
tanpa
memberikan hak pada siswa untuk
menjawab.
Melakukan tanya jawab di luar materi.
Melakuakan tanya jawab sesuai materi.
Berkeliling kelas menjaga siswa agar
bekerja sendiri.
Membimbing siswa namun cenderung
mengarahkan siswa menuliskan yang
guru bicarakan.
Mengawasi siswa dengan sangat ketat
dalam menulis soal sehingga siswa
merasa terbebani.
Melakukan bimbingan, pemberian
motivasi, dan mengawasi siswa dalam
menulis soal.
Mendengarkan
siswa
melakukan
presentasi.
Mengatur jalannya diskusi.
Membimbing jalannya presentasi
Membimbing jalannya presentasi tiap
siswa dan menjadi pengatur jalannya
diskusi.
Membiarkan siswa presentasi.
Memberikan penguatan baik verbal
maupun non verbal pada siswa tanpa
penghargaan.
Memberikan
penghargaan
tanpa
penguatan baik verbal maupun non
verbal pada siswa.
Memberikan
penghargaan
dan
penguatan baik verbal maupun non
verbal pada siswa.
Menutup sesi presentasi dengan
langsung menyimpulkan.
Menambahkan hal-hal di luar materi.
Menambahkan
hal-hal
yang
berhubungan dengan materi namun
mengulang-ulang
yang
siswa
sampaikan.
Menambahkan hal-hal yang belum

√

√

3

√

√

4

4

2

√

3
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10.

11.

12.

13.

disampaikan saat presentasi siswa.
1. Memberikan penjelasan lanjut tanpa
umpan balik.
2. mengabaikan
pertanyaaan
yang
diberikan siswa.
3. Memeberikan tambahan materi tanpa
bertanya kepada siswa.
4. Memberi kesempatan pada siswa
untuk bertanya jika ada yang kurang
paham.
Bersama
siswa 1. Memberikan simpulan tanpa rincian
√
jelas .
menyimpulkan
hasil
2. Menyimpulkan
hasil pembelajaran
pembelajaran(keterampilan
tanpa melibatkan siswa.
memberikan penguatan)
3. Membiarkan siswa menyimpulkan
pembelajarannya sendiri.
4. Bersama siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran
Membimbing siswa membuat 1. Membuat rangkuman materi dengan
mendiktekan kepada siswa.
rangkuman materi yang telah
2. Membimbing siswa dalam pembuatan
dipelajari(keterampilan
rangkuman.
mengajar kelompok kecil
3. Membuat rangkuman materi dan
dan perorangan)
meminta
salah
satu
siswa
menuliskannya di papan tulis.
4. Membuat
rangkuman
dan
membimbing
siswa
membuat
rangkuman
materi
yang
telah
dipelajari.
1. Menutup pelajaran dengan tugas selain
Memberikan evaluasi dan
materi.
tindak lanjut(keterampilan
2.
Memberikan evaluasi tanpa tindak
menutup pelajaran)
lanjut.
3. Memberikan evaluasi hanya pada
aspek tertentu saja
4. Memberikan evaluasi pada semua
aspek dan memberikan tindak lanjut.
Total skor
Kategori
Semarang, 19 Januari 2013
Observer
Memberi kesempatan pada
siswa untuk bertanya jika ada
yang
kurang
paham(keterampilan
bertanya)

√

3

2

√

3

√

3

43
Baik
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Lampiran 4

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus II Pertemuan 1
Nama Guru
: Diani Herningtyas
Nama SD
: SDN Tugurejo 01
Kelas/Semester
: V/2
Konsep
: Organisasi
Hari/Tanggal
: Jumat, 25 Januari 2013
Petunjuk
:
a. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan,
b. Penilaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:
1. Jika deskriptor nomor satu tampak dalam kategori kurang
2. Jika deskriptor nomor dua tampak dalam kategori cukup
3. Jika deskriptor nomor tiga tampak dalam ketegori baik
4. Jika deskriptor nomor empat tampak dalam kategori sangat baik
Arikunto (2010:260)
c. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan.
No.

Indikator

Deskriptor
1

1.

Mengkondisikan kelas agar 1.
siswa
siap
mengikuti
pembelajaran
dan 2.
mempersiapkan
kliping
3.
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran(keterampilan
membuka pelajaran)
4.

2.

Membuka
pembelajaran 1.
dengan apersepsi melalui 2.
kegiatan
tanya
jawab(keterampilan
3.
membuka pelajaran)
4.

3.

Menyampaikan tujuan dan
metode pembelajaran yang
digunakan, yaitu materi
organisasi
dengan
menggunakan
metode
Everyone Is Teacher Here
Berbantuan
media
kliping(keterampilan
menjelaskan)

1.
2.
3.
4.

Meminta ketua kelas menyiapkan
teman-temannya.
Mengkondisikan kelas
Mengkondisikan
kelas
dan
menyediakan media kliping dengan
tujuan dan materi lain.
Mengkondisikan
kelas
dan
menyediakan media kliping sesuai
dengan
tujuan
dan
materi
pembelajaran.
Bertanyajawab kabar siswa
Bemberikan
apersepsi
materi
pembelajaran lain.
Memberikan apersepsi sesuai dengan
materi pembelajaran
Memebrikan apersepsi sesuai dengan
materi pembelajaran dan dapat
mengaitkan pengalaman belajar anak.
Menyampaikan materi secara langsung
Menyampaikan tujuan pembelajaran.
Menyampaikan
metode
yang
digunakan.
Menyampaikan tujuan pembelajaran
dan menyampaikan metode yang
digunakan.

Penskoran
2
3
4

Skor

√

4

√

4

√

4
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4.

Menunjukkan media kliping 1.
dan membimbing siswa
menganalisisnya(keterampil 2.
an menjelaskan)
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Melakukan tanya jawab 1.
mengenai
materi(keterampilan
2.
bertanya)
3.
4.
Membimbing,
memotivasi 1.
dan mengawasi kegiatan
menulis soal Berbantuan 2.
kliping yang dibuat siswa
sebagai
langkah
dalam
metode Everyone Is Teacher 3.
Here(keterampilan
membimbing
kelompok
4.
kecil dan mengelola kelas)

Membimbing
jalannya
presentasi tiap siswa dan
menjadi pengatur jalannya
diskusi(keterampilan
memimpin
diskusi
kelompok
kecil
dan
mengadakan variasi)
Memberikan
penghargaan
dan penguatan baik verbal
maupun non verbal pada
siswa(keterampilan
memberikan penguatan)

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.

9.

Menambahkan hal-hal yang 1.
belum disampaikan saat
presentasi
2.
siswa(keterampilan
3.
memberikan
penguatan
dan menjelaskan)
4.

Memberitahukan
perlunya
media
kliping.
Menunjukkan media kliping tetapi
dengan materi lain.
Menunjukkan media kliping sesuai
materi
tanpa membimbing siswa
menganalisinya
Menunjukkan media kliping sesuai
materi
dan
membantu
siswa
menganalisisnya.
Menjelaskan
materi
dengan
berceramah.
Mengajukan
pertanyaan
tanpa
memberikan hak pada siswa untuk
menjawab.
Melakukan tanya jawab di luar materi.
Melakuakan tanya jawab sesuai materi.
Berkeliling kelas menjaga siswa agar
bekerja sendiri.
Membimbing siswa namun cenderung
mengarahkan siswa menuliskan yang
guru bicarakan.
Mengawasi siswa dengan sangat ketat
dalam menulis soal sehingga siswa
merasa terbebani.
Melakukan bimbingan, pemberian
motivasi, dan mengawasi siswa dalam
menulis soal.
Mendengarkan
siswa
melakukan
presentasi.
Mengatur jalannya diskusi.
Membimbing jalannya presentasi
Membimbing jalannya presentasi tiap
siswa dan menjadi pengatur jalannya
diskusi.
Membiarkan siswa presentasi.
Memberikan penguatan baik verbal
maupun non verbal pada siswa tanpa
penghargaan.
Memberikan
penghargaan
tanpa
penguatan baik verbal maupun non
verbal pada siswa.
Memberikan
penghargaan
dan
penguatan baik verbal maupun non
verbal pada siswa.
Menutup sesi presentasi dengan
langsung menyimpulkan.
Menambahkan hal-hal di luar materi.
Menambahkan
hal-hal
yang
berhubungan dengan materi namun
mengulang-ulang
yang
siswa
sampaikan.
Menambahkan hal-hal yang belum

√

4

√

4

√

3

√

4

√

3

√

3
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10.

11.

12.

13.

disampaikan saat presentasi siswa.
Memberikan penjelasan lanjut tanpa
√
umpan balik.
mengabaikan
pertanyaaan
yang
diberikan siswa.
Memeberikan tambahan materi tanpa
bertanya kepada siswa.
4. Memberi kesempatan pada siswa
untuk bertanya jika ada yang kurang
paham.
Bersama
siswa 1. Memberikan simpulan tanpa rincian
√
menyimpulkan
hasil
jelas .
pembelajaran(keterampilan 2. Menyimpulkan
hasil pembelajaran
tanpa melibatkan siswa.
memberikan penguatan)
3. Membiarkan siswa menyimpulkan
pembelajarannya sendiri.
4. Bersama siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran
Membimbing siswa membuat 1. Membuat rangkuman materi dengan
√
rangkuman materi yang telah
mendiktekan kepada siswa.
dipelajari(keterampilan
2. Membimbing siswa dalam pembuatan
rangkuman.
mengajar kelompok kecil
3. Membuat rangkuman materi dan
dan perorangan)
meminta
salah
satu
siswa
menuliskannya di papan tulis.
4. Membuat
rangkuman
dan
membimbing
siswa
membuat
rangkuman
materi
yang
telah
dipelajari.
Memberikan evaluasi dan
1. Menutup pelajaran dengan tugas selain
√
tindak lanjut(keterampilan
materi.
2. Memberikan evaluasi tanpa tindak
menutup pelajaran)
lanjut.
3. Memberikan evaluasi hanya pada
aspek tertentu saja
4. Memberikan evaluasi pada semua
aspek dan memberikan tindak lanjut.
Total skor
48
Kategori
Sangat Baik
Semarang, 25 Januari 2013
Observer
Memberi kesempatan pada 1.
siswa untuk bertanya jika ada
yang
kurang 2.
paham(keterampilan
3.
bertanya)

3

3

4

4
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Lampiran 5

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus II Pertemuan 2
Nama Guru
: Diani Herningtyas
Nama SD
: SDN Tugurejo 01
Kelas/Semester
: V/2
Konsep
: Organisasi
Hari/Tanggal
: Jumat, 1 Februari 2013
Petunjuk
:
a. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan,
b. Penilaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:
1. Jika deskriptor nomor satu tampak dalam kategori kurang
2. Jika deskriptor nomor dua tampak dalam kategori cukup
3. Jika deskriptor nomor tiga tampak dalam ketegori baik
4. Jika deskriptor nomor empat tampak dalam kategori sangat baik
Arikunto (2010:260)
c. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan.
No.

Indikator

Deskriptor
1

1.

Mengkondisikan kelas agar
siswa
siap
mengikuti
pembelajaran
dan
mempersiapkan
kliping
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran(keterampilan
membuka pelajaran)

1.
2.
3.

4.

2.

Membuka
pembelajaran 1.
dengan apersepsi melalui 2.
kegiatan
tanya
jawab(keterampilan
3.
membuka pelajaran)
4.

3.

Menyampaikan tujuan dan
metode pembelajaran yang
digunakan, yaitu materi
organisasi
dengan
menggunakan
metode
Everyone Is Teacher Here
Berbantuan
media
kliping(keterampilan
menjelaskan)
Menunjukkan media kliping
dan membimbing siswa
menganalisisnya(keterampil

4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Penskoran
2
3
4

Skor

Meminta ketua kelas menyiapkan
teman-temannya.
Mengkondisikan kelas
Mengkondisikan
kelas
dan
menyediakan media kliping dengan
tujuan dan materi lain.
Mengkondisikan
kelas
dan
menyediakan media kliping sesuai
dengan
tujuan
dan
materi
pembelajaran.
Bertanyajawab kabar siswa
Bemberikan
apersepsi
materi
pembelajaran lain.
Memberikan apersepsi sesuai dengan
materi pembelajaran
Memebrikan apersepsi sesuai dengan
materi pembelajaran dan dapat
mengaitkan pengalaman belajar anak.
Menyampaikan materi secara langsung
Menyampaikan tujuan pembelajaran.
Menyampaikan
metode
yang
digunakan.
Menyampaikan tujuan pembelajaran
dan menyampaikan metode yang
digunakan.

√

4

√

4

√

4

Memberitahukan
perlunya
media
kliping.
Menunjukkan media kliping tetapi

√

4
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an menjelaskan)
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Melakukan tanya jawab 1.
mengenai
materi(keterampilan
2.
bertanya)
3.
4.
Membimbing,
memotivasi 1.
dan mengawasi kegiatan
menulis soal Berbantuan 2.
kliping yang dibuat siswa
sebagai
langkah
dalam
metode Everyone Is Teacher 3.
Here(keterampilan
membimbing
kelompok
4.
kecil dan mengelola kelas)

Membimbing
jalannya
presentasi tiap siswa dan
menjadi pengatur jalannya
diskusi(keterampilan
memimpin
diskusi
kelompok
kecil
dan
mengadakan variasi)
Memberikan
penghargaan
dan penguatan baik verbal
maupun non verbal pada
siswa(keterampilan
memberikan penguatan)

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.

9.

Menambahkan hal-hal yang 1.
belum disampaikan saat
presentasi
2.
siswa(keterampilan
3.
memberikan
penguatan
dan menjelaskan)
4.

10.

Memberi kesempatan pada 1.
siswa untuk bertanya jika ada

dengan materi lain.
Menunjukkan media kliping sesuai
materi
tanpa membimbing siswa
menganalisinya
Menunjukkan media kliping sesuai
materi
dan
membantu
siswa
menganalisisnya.
Menjelaskan
materi
dengan
berceramah.
Mengajukan
pertanyaan
tanpa
memberikan hak pada siswa untuk
menjawab.
Melakukan tanya jawab di luar materi.
Melakuakan tanya jawab sesuai materi.
Berkeliling kelas menjaga siswa agar
bekerja sendiri.
Membimbing siswa namun cenderung
mengarahkan siswa menuliskan yang
guru bicarakan.
Mengawasi siswa dengan sangat ketat
dalam menulis soal sehingga siswa
merasa terbebani.
Melakukan bimbingan, pemberian
motivasi, dan mengawasi siswa dalam
menulis soal.
Mendengarkan
siswa
melakukan
presentasi.
Mengatur jalannya diskusi.
Membimbing jalannya presentasi
Membimbing jalannya presentasi tiap
siswa dan menjadi pengatur jalannya
diskusi.
Membiarkan siswa presentasi.
Memberikan penguatan baik verbal
maupun non verbal pada siswa tanpa
penghargaan.
Memberikan
penghargaan
tanpa
penguatan baik verbal maupun non
verbal pada siswa.
Memberikan
penghargaan
dan
penguatan baik verbal maupun non
verbal pada siswa.
Menutup sesi presentasi dengan
langsung menyimpulkan.
Menambahkan hal-hal di luar materi.
Menambahkan
hal-hal
yang
berhubungan dengan materi namun
mengulang-ulang
yang
siswa
sampaikan.
Menambahkan hal-hal yang belum
disampaikan saat presentasi siswa.
Memberikan penjelasan lanjut tanpa
umpan balik.

√

4

√

4

√

4

√

4

√

4

√

4

192

yang
kurang 2.
paham(keterampilan
3.
bertanya)

11.

12.

13.

mengabaikan
pertanyaaan
yang
diberikan siswa.
Memeberikan tambahan materi tanpa
bertanya kepada siswa.
4. Memberi kesempatan pada siswa
untuk bertanya jika ada yang kurang
paham.
Bersama
siswa 1. Memberikan simpulan tanpa rincian
√ 4
menyimpulkan
hasil
jelas .
pembelajaran(keterampilan 2. Menyimpulkan
hasil pembelajaran
tanpa melibatkan siswa.
memberikan penguatan)
3. Membiarkan siswa menyimpulkan
pembelajarannya sendiri.
4. Bersama siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran
Membimbing siswa membuat 1. Membuat rangkuman materi dengan
√ 4
rangkuman materi yang telah
mendiktekan kepada siswa.
dipelajari(keterampilan
2. Membimbing siswa dalam pembuatan
rangkuman.
mengajar kelompok kecil
3. Membuat rangkuman materi dan
dan perorangan)
meminta
salah
satu
siswa
menuliskannya di papan tulis.
4. Membuat
rangkuman
dan
membimbing
siswa
membuat
rangkuman
materi
yang
telah
dipelajari.
Memberikan evaluasi dan
1. Menutup pelajaran dengan tugas selain
√ 4
tindak lanjut(keterampilan
materi.
2. Memberikan evaluasi tanpa tindak
menutup pelajaran)
lanjut.
3. Memberikan evaluasi hanya pada
aspek tertentu saja
4. Memberikan evaluasi pada semua
aspek dan memberikan tindak lanjut.
Total skor
52
Kategori
Sangat Baik
Semarang, 1 Februari 2013
Observer
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Lampiran 6
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA

Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus I Pertemuan 1

Nama Guru

: Diani Herningtyas

Nama SD

: SDN Tugurejo 01

Kelas/Semester

: V/2

Konsep

: Organisasi

Hari/Tanggal

: Kamis, 17 Januari 2013

Petunjuk

:

a.

Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan,

b.

Skala penilaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:
1.

Jika deskriptor nomor satu tampak dalam kategori kurang

2.

Jika deskriptor nomor dua tampak dalam kategori cukup

3.

Jika deskriptor nomor tiga tampak dalam ketegori baik

4.

Jika deskriptor nomor empat tampak dalam kategori sangat baik

Arikunto (2010:260)
c.
No.
1.

2.

Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan.
Indikator
Mempersiapkan
diri
untuk
menerima
pembelajaran dengan
metode Everyone Is
Teacher
Here
Berbantuan
media
kliping(Visual activity,
listening
activity,
emosiaonal activity)

Deskriptor
1.
2.

3.

4.

Merespon
apersepsi 1.
yang
diberikan 2.
guru(Listening activity,
Oral activity)
3.
4.

Berjalan-jalan saat pembelajaran.
Berada di sudut kelas namun
sudah membawa peralatan dan
kliping.
Sudah berada di tempat duduknya
tanpa membawa peralatan dan
kliping.
Sudah berada di tempat duduknya
dan mempersiapkan diri untuk
menerima pembelajaran dengan
metode Everyone Is Teacher
Here Berbantuan media kliping
Bermain sendiri.
Memperhatikan
guru
tanpa
merespon
apersepsi
yang
diberikan.
Merespon apersepsi guru hanya
sekali saja.
Merespon apersepsi guru lebih

1
5

-

Penskoran
2
3
4
- 29 -

3

13

18

Jumla
h
92

117

194

3.

Menyimak informasi 1.
yang disampaikan oleh
guru,
yaitu
tujuan
pembelajaran
dan 2.
metode pembelajaran
yang
3.
digunakan(Listening
activity)
4.

4.

Mengamati penyajian 1.
kliping sebagai contoh 2.
yang ditunjukkan oleh
guru(visual activity)
3.

4.

5.

Menganalisa
kliping 1.
yang dibuat siswa dan 2.
mencatat
hasil
pemikirannya(oral
3.
activity,
writing
activity)
4.

6.

Menuliskan
soal
tentang materi yang
sedang
dipelajari
Berbantuan
kliping
yang dibuat dan sumber
lainnya(writing
activity)

7.

1.
2.
3.

4.

Mengumpulkan
soal 1.
yang dibuat dengan 2.
tepat
waktu(motor
activity)
3.
4.

dari sekali.
Bermain
sendiri,
tidak
memperhatikan guru dan metode
pembelajaran yang akan digunaka
Memperhatikan guru,
tetapi
sambil bermain .
Memperhatikan guru dengan
tenang, tanpa mencatat tujuan
dan model pembelajaran yang
akan digunakan.
Menyimak
informasi
yang
disampaikan oleh guru, yaitu
tujuan pembelajaran dan metode
pembelajaran yang digunakan
Bermain sendiri.
Mengamati
kliping
yang
disajikan namun bermain dan
asik sendiri.
Mengamati
kliping
yang
disajikan dan menjawab kurang
dari dua pertanyaan yang
diberikan guru.
Mengamati penyajian kliping
sebagai contoh yang ditunjukkan
oleh guru dan menjawab lebih
dari dua pertanyaan yang
diberikan oleh guru sebagai
pancingan analisis.
Asik sendiri.
Menganalisis kliping yang dibuat
namun sesekali bermain sendiri .
Menganalisa kliping yang dibuat
namun tanpa mencatat hasil
pemikirannya.
Menganalisa kliping yang dibuat
dan mencatat hasil pemikirannya.
Mencorat-coret kertas soal
Menulis soal dengan materi lain.
Menulis soal yang berhubungan
dengan materi dengan bantuan
temannya.
Menuliskan soal tentang materi
yang
sedang
dipelajari
Berbantuan media kliping yang
dibuat dan sumber lainnya.
Menyimpan kertas soal.
Mengumpulkan soal yang dibuat
namun meminta kembali soalnya
untuk diperiksa.
Mengumpulkan soal yang dibuat
dengan terlambat.
Mengumpulkan soal yang dibuat
dengan tepat waktu.

-

2

11

21

123

-

-

-

34

136

34

-

-

-

34

-

-

23

11

113

-

-

8

26

128

195

8.

Mencari jawaban atas 1.
pertanyaan
yang
didapat(emotional
2.
activity, visual activity,
oral activity)
3.

4.
9.

Menjawab pertanyaan 1.
secara bergilir(mental
activity, oral activity, 2.
motor activity)
3.
4.

10.

Menanggapi
1.
pertanyaan
atau
pernyataan yang dibuat 2.
siswa
lain(mental
activity, oral activity,
mental activity)
3.

4.

11.

Mendengarkan
1.
penjelasan materi dari
guru(Listening activity) 2.
3.

4.
12.

13.

Menyimpulkan materi
dan
menyusun
ringkasan
bersama
guru(oral
activity,
mental
activity,
emotional
activity,
writing activity)

1.
2.

Mengerjakan
evaluasi(mental
activity, writing
activity, emotional
activity)

1.

3.
4.

2.
3.

Membiarkan kertas soal yang
diterima namun diam saja.
Membiarkan kertas soal yang
diterima dan bermain sendiri.
Mencari jawaban atas pertanyaan
yang didapat namun sambil
bersendagurau dengan temannya.
Mencari jawaban atas pertanyaan
yang didapat.
Membacakan soal saja tanpa
menjawab.
Sesekali bersikap acuh saat
diminta menjawab pertanyaan
secara bergilir.
Menjawab pertanyaan secara
bergilir namun tidak percaya diri.
Menjawab pertanyaan secara
bergilir dengan percaya diri.
Acuh dengan pernyataan yang
dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan namun
tidak menanggapi pernyataan
yang dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan dari
siswa lain, namun hanya sekali
menanggapi pernyataan yang
dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan atau
pernyataan yang dibuat siswa
lain.
Bermain
sendiri
tanpa
memperhatikan guru.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru namun asik sendiri.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru namun langsung
mencatat yang dijelaskan guru.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru dengan fokus.
Asik sendiri.
Menyimpulkan materi tanpa
menyusun ringkasan.
Menyusun ringkasan bersama
guru.
Menyimpulkan
materi
dan
menyusun ringkasan bersama
guru.
Mengerjakan evaluasi dengan
bergurau.
Mengerjakan evaluasi namun
mencontek temannya
Mengerjakan evaluasi dengan
bercanda sehingga waktu untuk

-

-

8

26

128

12

7

7

8

79

5

4

14

11

99

5

-

2

27

119

-

-

13

21

123

-

-

-

34

136

196

mengerjakan tidak cukup
Mengerjakan evaluasi dengan
sungguh-sungguh
Total Skor
Rata-Rata Skor
Kategori
4.

1419
41,73
Baik

Semarang, 17 Januari 2013
Observer

Ulvasela Setyaningrum
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 1
Perolehan Skor Indikator Ke
No. Absen
Total Skor
Kategori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
1
1
1
0
1
2
3
1.
1 3 3 4 1 3 3 4 1 3
4
3
4
33
Baik
2.
1 4 3 4 1 3 4 4 1 3
4
4
4
39
Baik
3.
1 4 3 4 1 3 4 4 1 3
4
4
4
39
Baik
4.
3 4 3 4 1 3 3 4 2 3
4
4
4
43
Baik
5.
3 4 4 4 1 3 3 4 3 4
4
4
4
45
Sangat Baik
6.
3 4 4 4 1 3 4 4 3 4
4
4
4
45
Sangat Baik
7.
3 4 4 4 1 3 4 4 2 3
4
3
4
43
Baik
8.
3 3 4 4 1 4 4 4 4 4
4
4
4
47
Sangat Baik
9.
3 3 4 4 1 3 4 4 4 4
4
4
4
46
Sangat Baik
10.
3 3 3 4 1 3 4 4 2 3
4
3
4
40
Baik
11.
3 2 4 4 1 3 4 4 3 2
4
4
4
42
Baik
12.
3 2 4 4 1 3 4 4 3 3
4
3
4
41
Baik
13.
3 4 4 4 1 4 4 4 4 4
4
4
4
48
Sangat Baik
14.
3 2 3 4 1 4 4 4 1 2
4
4
4
40
Baik
15.
3 4 4 4 1 4 4 4 4 3
4
4
4
47
Sangat Baik
16.
3 4 4 4 1 3 4 4 1 3
4
4
4
40
Baik
17.
3 3 4 4 1 3 4 4 2 3
4
3
4
42
Baik
18.
3 3 4 4 1 3 3 4 3 2
4
3
4
41
Baik
19.
3 3 2 4 1 3 4 4 2 3
4
4
4
41
Baik
20.
3 4 4 4 1 4 4 4 4 4
4
4
4
48
Sangat Baik
21.
3 3 3 4 1 3 3 3 1 3
1
3
4
35
Baik
22.
3 3 4 4 1 3 3 4 1 2
1
3
4
36
Baik
23.
3 4 4 4 1 3 4 3 1 1
4
3
4
39
Baik
24.
3 4 4 4 1 3 4 4 1 1
3
4
4
40
Baik
25.
3 4 4 4 1 4 4 4 4 4
4
4
4
48
Sangat Baik
26.
1 4 4 4 1 4 4 4 2 4
4
4
4
44
Sangat Baik
27.
3 4 4 4 1 3 4 4 3 4
4
3
4
45
Sangat Baik
28.
1 4 3 4 1 4 4 4 4 4
1
4
4
42
Baik
29.
3 3 4 4 1 4 4 3 4 4
4
4
4
46
Sangat Baik
30.
3 4 4 4 1 4 4 3 3 3
4
4
4
45
Sangat Baik
31.
3 3 3 4 1 3 4 4 2 1
4
3
4
36
Baik
32.
3 3 4 4 1 3 4 3 1 1
4
3
4
38
Baik
33.
3 3 3 4 1 3 3 4 1 1
4
3
4
37
Baik
34.
3 4 4 4 1 4 3 4 1 3
4
4
4
43
Baik
Total Skor
1419
Rata-rata Skor
41,73
Kategori
Baik
Semarang, 17 Januari 2013
Observer

Ulvasela Setyaningrum
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Lampiran 7
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus I Pertemuan 2

Nama Guru

: Diani Herningtyas

Nama SD

: SDN Tugurejo 01

Kelas/Semester

: V/2

Konsep

: Organisasi

Hari/Tanggal

: Sabtu, 19 Januari 2013

Petunjuk

:

a.

Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan,

b.

Skala penilaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:
1.

Jika deskriptor nomor satu tampak dalam kategori kurang

2.

Jika deskriptor nomor dua tampak dalam kategori cukup

3.

Jika deskriptor nomor tiga tampak dalam ketegori baik

4.

Jika deskriptor nomor empat tampak dalam kategori sangat baik

Arikunto (2010:260)
c.
No.
1.

2.

Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan.
Indikator
Mempersiapkan
diri
untuk
menerima
pembelajaran dengan
metode Everyone Is
Teacher
Here
Berbantuan
media
kliping(Visual activity,
listening
activity,
emosiaonal activity)

Deskriptor
1.
2.

3.

4.

Merespon
apersepsi 1.
yang
diberikan 2.
guru(Listening activity,
Oral activity)
3.
4.

Berjalan-jalan saat pembelajaran.
Berada di sudut kelas namun
sudah membawa peralatan dan
kliping.
Sudah berada di tempat duduknya
tanpa membawa peralatan dan
kliping.
Sudah berada di tempat duduknya
dan mempersiapkan diri untuk
menerima pembelajaran dengan
metode Everyone Is Teacher
Here Berbantuan media kliping
Bermain sendiri.
Memperhatikan
guru
tanpa
merespon
apersepsi
yang
diberikan.
Merespon apersepsi guru hanya
sekali saja.
Merespon apersepsi guru lebih

1
-

2

Penskoran
2
3
4
14 - 20

5

2

25

Jumla
h
108

115

199

3.

Menyimak informasi 5.
yang disampaikan oleh
guru,
yaitu
tujuan
pembelajaran
dan 6.
metode pembelajaran
yang
7.
digunakan(Listening
activity)
8.

4.

Mengamati penyajian 1.
kliping sebagai contoh 2.
yang ditunjukkan oleh
guru(visual activity)
3.

4.

5.

Menganalisa
kliping 1.
yang dibuat siswa dan 2.
mencatat
hasil
pemikirannya(oral
3.
activity,
writing
activity)
4.

6.

Menuliskan
soal
tentang materi yang
sedang
dipelajari
Berbantuan
kliping
yang dibuat dan sumber
lainnya(writing
activity)

7.

1.
2.
3.

4.

Mengumpulkan
soal 1.
yang dibuat dengan 2.
tepat
waktu(motor
activity)
3.
4.

dari sekali.
Bermain
sendiri,
tidak
memperhatikan guru dan metode
pembelajaran yang akan digunaka
Memperhatikan guru,
tetapi
sambil bermain .
Memperhatikan guru dengan
tenang, tanpa mencatat tujuan
dan model pembelajaran yang
akan digunakan.
Menyimak
informasi
yang
disampaikan oleh guru, yaitu
tujuan pembelajaran dan metode
pembelajaran yang digunakan
Bermain sendiri.
Mengamati
kliping
yang
disajikan namun bermain dan
asik sendiri.
Mengamati
kliping
yang
disajikan dan menjawab kurang
dari dua pertanyaan yang
diberikan guru.
Mengamati penyajian kliping
sebagai contoh yang ditunjukkan
oleh guru dan menjawab lebih
dari dua pertanyaan yang
diberikan oleh guru sebagai
pancingan analisis.
Asik sendiri.
Menganalisis kliping yang dibuat
namun sesekali bermain sendiri .
Menganalisa kliping yang dibuat
namun tanpa mencatat hasil
pemikirannya.
Menganalisa kliping yang dibuat
dan mencatat hasil pemikirannya.
Mencorat-coret kertas soal
Menulis soal dengan materi lain.
Menulis soal yang berhubungan
dengan materi dengan bantuan
temannya.
Menuliskan soal tentang materi
yang
sedang
dipelajari
Berbantuan media kliping yang
dibuat dan sumber lainnya.
Menyimpan kertas soal.
Mengumpulkan soal yang dibuat
namun meminta kembali soalnya
untuk diperiksa.
Mengumpulkan soal yang dibuat
dengan terlambat.
Mengumpulkan soal yang dibuat
dengan tepat waktu.

2

8

5

19

115

2

8

3

21

111

1

1

5

27

126

-

-

19

15

117

-

-

2

32

134

200

8.

Mencari jawaban atas 1.
pertanyaan
yang
didapat(emotional
2.
activity, visual activity,
oral activity)
3.

4.
9.

Menjawab pertanyaan 1.
secara bergilir(mental
activity, oral activity, 2.
motor activity)
3.
4.

10.

Menanggapi
1.
pertanyaan
atau
pernyataan yang dibuat 2.
siswa
lain(mental
activity, oral activity,
mental activity)
3.

4.

11.

Mendengarkan
1.
penjelasan materi dari
guru(Listening activity) 2.
3.

4.
12.

13.

Menyimpulkan materi
dan
menyusun
ringkasan
bersama
guru(oral
activity,
mental
activity,
emotional
activity,
writing activity)

1.
2.

Mengerjakan
evaluasi(mental
activity, writing
activity, emotional
activity)

1.

3.
4.

2.
3.

Membiarkan kertas soal yang
diterima namun diam saja.
Membiarkan kertas soal yang
diterima dan bermain sendiri.
Mencari jawaban atas pertanyaan
yang didapat namun sambil
bersendagurau dengan temannya.
Mencari jawaban atas pertanyaan
yang didapat.
Membacakan soal saja tanpa
menjawab.
Sesekali bersikap acuh saat
diminta menjawab pertanyaan
secara bergilir.
Menjawab pertanyaan secara
bergilir namun tidak percaya diri.
Menjawab pertanyaan secara
bergilir dengan percaya diri.
Acuh dengan pernyataan yang
dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan namun
tidak menanggapi pernyataan
yang dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan dari
siswa lain, namun hanya sekali
menanggapi pernyataan yang
dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan atau
pernyataan yang dibuat siswa
lain.
Bermain
sendiri
tanpa
memperhatikan guru.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru namun asik sendiri.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru namun langsung
mencatat yang dijelaskan guru.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru dengan fokus.
Asik sendiri.
Menyimpulkan materi tanpa
menyusun ringkasan.
Menyusun ringkasan bersama
guru.
Menyimpulkan
materi
dan
menyusun ringkasan bersama
guru.
Mengerjakan evaluasi dengan
bergurau.
Mengerjakan evaluasi namun
mencontek temannya
Mengerjakan evaluasi dengan
bercanda sehingga waktu untuk

-

-

21

13

115

11

1

13

9

86

8

-

12

14

100

7

6

-

21

103

7

7

5

15

96

-

-

-

34

136

201

mengerjakan tidak cukup
Mengerjakan evaluasi dengan
sungguh-sungguh
Total Skor
Rata-Rata Skor
Kategori
4.

1462
43
Baik

Semarang, 19 Januari 2013
Observer

Ulvasela Setyaningrum
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 2
Perolehan Skor Indikator Ke
Total
No. Absen
Kategori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
1
1
1
Skor
0
1
2
3
1.
2 1 1 1 4 3 3 3 1 1
1
2
4
36
Baik
2.
4 2 2 4 4 3 4 3 1 1
4
4
4
52
Sangat Baik
3.
2 2 2 2 4 4 4 4 3 1
4
2
4
52
Sangat Baik
4.
2 3 4 3 4 4 4 3 3 3
1
2
4
49
Sangat Baik
5.
2 4 4 4 4 4 4 4 3 4
2
4
4
50
Sangat Baik
6.
4 4 2 4 4 4 4 3 3 3
1
4
4
49
Sangat Baik
7.
4 4 4 4 4 3 4 3 1 3
4
4
4
52
Sangat Baik
8.
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3
4
3
4
51
Sangat Baik
9.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1
1
4
46
Sangat Baik
10.
2 2 4 4 4 3 4 3 1 1
4
3
4
49
Sangat Baik
11.
4 2 4 3 4 3 4 3 3 4
4
3
4
52
Sangat Baik
12.
2 4 2 2 4 3 4 3 3 3
1
2
4
46
Sangat Baik
13.
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
14.
2 4 4 4 4 3 4 3 3 3
4
2
4
51
Sangat Baik
15.
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
2
4
4
50
Sangat Baik
16.
2 4 2 2 4 3 4 3 1 3
4
3
4
50
Sangat Baik
17.
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
4
4
4
52
Sangat Baik
18.
2 4 2 4 4 3 4 3 3 3
2
4
4
47
Sangat Baik
19.
4 4 2 4 3 3 4 3 1 1
4
1
4
52
Sangat Baik
20.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
21.
2 4 3 3 3 3 4 3 1 1
4
3
4
50
Sangat Baik
22.
4 4 4 2 3 3 4 3 1 1
4
4
4
52
Sangat Baik
23.
2 2 4 2 3 3 4 3 3 3
4
2
4
50
Sangat Baik
24.
4 4 4 4 4 3 4 3 2 2
4
4
4
52
Sangat Baik
25.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2
4
4
52
Sangat Baik
26.
2 4 4 4 2 3 4 3 4 4
4
2
4
55
Sangat Baik
27.
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
1
4
4
52
Sangat Baik
28.
2 1 1 1 1 4 4 4 4 4
4
1
4
30
Baik
29.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
30.
4 1 4 4 4 3 4 4 4 3
4
1
4
52
Sangat Baik
31.
4 3 3 2 4 3 4 3 1 1
2
1
4
50
Sangat Baik
32.
4 4 4 2 4 3 4 3 1 1
4
1
4
52
Sangat Baik
33.
4 4 3 4 3 3 4 3 1 1
2
1
4
50
Sangat Baik
34.
2 4 2 2 4 4 4 3 3 4
1
1
4
43
Baik
Total Skor
1462
Rata-rata Skor Total
43
Kategori
Baik
Semarang, 19 Januari 2013
Observer

Ulvasela Setyaningrum
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Lampiran 8
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus II Pertemuan 1

Nama Guru

: Diani Herningtyas

Nama SD

: SDN Tugurejo 01

Kelas/Semester

: V/2

Konsep

: Organisasi

Hari/Tanggal

: Jumat, 25 Januari 2013

Petunjuk

:

a.

Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan,

b.

Skala penilaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:
1.

Jika deskriptor nomor satu tampak dalam kategori kurang

2.

Jika deskriptor nomor dua tampak dalam kategori cukup

3.

Jika deskriptor nomor tiga tampak dalam ketegori baik

4.

Jika deskriptor nomor empat tampak dalam kategori sangat baik

Arikunto (2010:260)
c.
No.
1.

2.

Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan.
Indikator
Mempersiapkan
diri
untuk
menerima
pembelajaran dengan
metode Everyone Is
Teacher
Here
Berbantuan
media
kliping(Visual activity,
listening
activity,
emosiaonal activity)

Deskriptor
1.
2.

3.

4.

Merespon
apersepsi 1.
yang
diberikan 2.
guru(Listening activity,
Oral activity)
3.
4.

Berjalan-jalan saat pembelajaran.
Berada di sudut kelas namun
sudah membawa peralatan dan
kliping.
Sudah berada di tempat duduknya
tanpa membawa peralatan dan
kliping.
Sudah berada di tempat duduknya
dan mempersiapkan diri untuk
menerima pembelajaran dengan
metode Everyone Is Teacher
Here Berbantuan media kliping
Bermain sendiri.
Memperhatikan
guru
tanpa
merespon
apersepsi
yang
diberikan.
Merespon apersepsi guru hanya
sekali saja.
Merespon apersepsi guru lebih

1
-

2

Penskoran
2
3
4
1
- 33

-

3

29

Jumla
h
134

127
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3.

Menyimak informasi 1.
yang disampaikan oleh
guru,
yaitu
tujuan
pembelajaran
dan 2.
metode pembelajaran
yang
3.
digunakan(Listening
activity)
4.

4.

Mengamati penyajian 1.
kliping sebagai contoh 2.
yang ditunjukkan oleh
guru(visual activity)
3.

4.

5.

Menganalisa
kliping 1.
yang dibuat siswa dan 2.
mencatat
hasil
pemikirannya(oral
3.
activity,
writing
activity)
4.

6.

Menuliskan
soal
tentang materi yang
sedang
dipelajari
Berbantuan
kliping
yang dibuat dan sumber
lainnya(writing
activity)

7.

1.
2.
3.

4.

Mengumpulkan
soal 1.
yang dibuat dengan 2.
tepat
waktu(motor
activity)
3.
4.

dari sekali.
Bermain
sendiri,
tidak
memperhatikan guru dan metode
pembelajaran yang akan digunaka
Memperhatikan guru,
tetapi
sambil bermain .
Memperhatikan guru dengan
tenang, tanpa mencatat tujuan
dan model pembelajaran yang
akan digunakan.
Menyimak
informasi
yang
disampaikan oleh guru, yaitu
tujuan pembelajaran dan metode
pembelajaran yang digunakan
Bermain sendiri.
Mengamati
kliping
yang
disajikan namun bermain dan
asik sendiri.
Mengamati
kliping
yang
disajikan dan menjawab kurang
dari dua pertanyaan yang
diberikan guru.
Mengamati penyajian kliping
sebagai contoh yang ditunjukkan
oleh guru dan menjawab lebih
dari dua pertanyaan yang
diberikan oleh guru sebagai
pancingan analisis.
Asik sendiri.
Menganalisis kliping yang dibuat
namun sesekali bermain sendiri .
Menganalisa kliping yang dibuat
namun tanpa mencatat hasil
pemikirannya.
Menganalisa kliping yang dibuat
dan mencatat hasil pemikirannya.
Mencorat-coret kertas soal
Menulis soal dengan materi lain.
Menulis soal yang berhubungan
dengan materi dengan bantuan
temannya.
Menuliskan soal tentang materi
yang
sedang
dipelajari
Berbantuan media kliping yang
dibuat dan sumber lainnya.
Menyimpan kertas soal.
Mengumpulkan soal yang dibuat
namun meminta kembali soalnya
untuk diperiksa.
Mengumpulkan soal yang dibuat
dengan terlambat.
Mengumpulkan soal yang dibuat
dengan tepat waktu.

-

4

2

28

126

3

2

-

29

123

1

1

-

32

131

-

-

-

34

136

-

-

3

31

133
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8.

Mencari jawaban atas 1.
pertanyaan
yang
didapat(emotional
2.
activity, visual activity,
oral activity)
3.

4.
9.

Menjawab pertanyaan 1.
secara bergilir(mental
activity, oral activity, 2.
motor activity)
3.
4.

10.

Menanggapi
1.
pertanyaan
atau
pernyataan yang dibuat 2.
siswa
lain(mental
activity, oral activity,
mental activity)
3.

4.

11.

Mendengarkan
1.
penjelasan materi dari
guru(Listening activity) 2.
3.

4.
12.

13.

Menyimpulkan materi
dan
menyusun
ringkasan
bersama
guru(oral
activity,
mental
activity,
emotional
activity,
writing activity)

1.
2.

Mengerjakan
evaluasi(mental
activity, writing
activity, emotional
activity)

1.

3.
4.

2.
3.

Membiarkan kertas soal yang
diterima namun diam saja.
Membiarkan kertas soal yang
diterima dan bermain sendiri.
Mencari jawaban atas pertanyaan
yang didapat namun sambil
bersendagurau dengan temannya.
Mencari jawaban atas pertanyaan
yang didapat.
Membacakan soal saja tanpa
menjawab.
Sesekali bersikap acuh saat
diminta menjawab pertanyaan
secara bergilir.
Menjawab pertanyaan secara
bergilir namun tidak percaya diri.
Menjawab pertanyaan secara
bergilir dengan percaya diri.
Acuh dengan pernyataan yang
dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan namun
tidak menanggapi pernyataan
yang dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan dari
siswa lain, namun hanya sekali
menanggapi pernyataan yang
dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan atau
pernyataan yang dibuat siswa
lain.
Bermain
sendiri
tanpa
memperhatikan guru.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru namun asik sendiri.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru namun langsung
mencatat yang dijelaskan guru.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru dengan fokus.
Asik sendiri.
Menyimpulkan materi tanpa
menyusun ringkasan.
Menyusun ringkasan bersama
guru.
Menyimpulkan
materi
dan
menyusun ringkasan bersama
guru.
Mengerjakan evaluasi dengan
bergurau.
Mengerjakan evaluasi namun
mencontek temannya
Mengerjakan evaluasi dengan
bercanda sehingga waktu untuk

-

-

8

25

121

-

1

4

29

128

1

1

-

32

131

-

1

4

29

125

-

-

1

33

135

-

-

-

34

136
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mengerjakan tidak cukup
Mengerjakan evaluasi dengan
sungguh-sungguh
Total Skor
Rata-Rata Skor
Kategori
4.

1690
49,67
Sangat Baik

Semarang, 25 Januari 2013
Observer

Yuyun Niawati
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 1
Perolehan Skor Indikator Ke
Total
No. Absen
Kategori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
1
1
1
Skor
0
1
2
3
1.
4 4 4 2 4 4 4 4 3 4
4
4
4
49
Sangat Baik
2.
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
4
4
4
50
Sangat Baik
3.
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
4.
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4
4
4
51
Sangat Baik
5.
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
6.
4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
2
4
4
47
Sangat Baik
7.
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
8.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
9.
2 4 2 4 4 4 4 3 3 4
4
4
4
46
Sangat Baik
10.
4 4 4 1 4 4 4 3 4 4
4
4
4
48
Sangat Baik
11.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
12.
4 4 4 4 2 4 4 3 4 2
1
4
4
45
Sangat Baik
13.
4 1 2 4 4 4 4 4 4 4
2
4
4
45
Sangat Baik
14.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2
4
4
49
Sangat Baik
15.
4 1 2 1 4 4 4 4 4 4
2
4
4
42
Sangat Baik
16.
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
4
4
4
50
Sangat Baik
17.
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
18.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
19.
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
20.
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
50
Sangat Baik
21.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
22.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
23.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
24.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
25.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
26.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
27.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
28.
4 3 3 4 1 4 3 1 2 1
4
4
4
38
Baik
29.
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
30.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
31.
4 3 4 4 4 4 4 4 2 4
4
3
4
48
Sangat Baik
32.
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
33.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
34.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
Total Skor
1690
Rata-rata Skor
49,67
Kategori
Sangat Baik
Semarang, 25 Januari 2013
Observer

Yuyun Niawati
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Lampiran 9
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus II Pertemuan 2
Nama Guru
: Diani Herningtyas
Nama SD
: SDN Tugurejo 01
Kelas/Semester
: V/2
Konsep
: Organisasi
Hari/Tanggal
: Jumat, 1 Februari 2013
Petunjuk
:
a. Berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator
pengamatan,
b. Skala penilaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:
1. Jika deskriptor nomor satu tampak dalam kategori kurang
2. Jika deskriptor nomor dua tampak dalam kategori cukup
3. Jika deskriptor nomor tiga tampak dalam ketegori baik
4. Jika deskriptor nomor empat tampak dalam kategori sangat baik
Arikunto (2010:260)
c. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan.
No.
Indikator
Deskriptor
Penskoran
Jumla
h
1
2
3
4
1.
Mempersiapkan
diri 1. Berjalan-jalan saat pembelajaran.
3 31
133
untuk
menerima 2. Berada di sudut kelas namun
pembelajaran dengan
sudah membawa peralatan dan
metode Everyone Is
kliping.
Teacher
Here
3.
Sudah berada di tempat duduknya
Berbantuan
media
tanpa membawa peralatan dan
kliping(Visual activity,
kliping.
listening
activity,
emosiaonal activity)
4. Sudah berada di tempat duduknya
dan mempersiapkan diri untuk
menerima pembelajaran dengan
metode Everyone Is Teacher
Here Berbantuan media kliping
2.
Merespon
apersepsi 1. Bermain sendiri.
1
4 29
130
yang
diberikan 2. Memperhatikan
guru
tanpa
guru(Listening activity,
merespon
apersepsi
yang
Oral activity)
diberikan.
3. Merespon apersepsi guru hanya
sekali saja.
4. Merespon apersepsi guru lebih
dari sekali.
3.
Menyimak informasi 1. Bermain
4 28
126
sendiri,
tidak 2
yang disampaikan oleh
memperhatikan guru dan metode
guru,
yaitu
tujuan
pembelajaran yang akan digunaka
pembelajaran
dan
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metode pembelajaran 2.
yang
digunakan(Listening
3.
activity)

4.

4.

Mengamati penyajian 1.
kliping sebagai contoh 2.
yang ditunjukkan oleh
guru(visual activity)
3.

4.

5.

Menganalisa
kliping 1.
yang dibuat siswa dan 2.
mencatat
hasil
pemikirannya(oral
3.
activity,
writing
activity)
4.

6.

7.

Menuliskan
soal
tentang materi yang
sedang
dipelajari
Berbantuan
kliping
yang dibuat dan sumber
lainnya(writing
activity)

1.
2.
3.

4.

Mengumpulkan
soal 1.
yang dibuat dengan 2.
tepat
waktu(motor
activity)
3.

Memperhatikan guru,
tetapi
sambil bermain .
Memperhatikan guru dengan
tenang, tanpa mencatat tujuan
dan model pembelajaran yang
akan digunakan.
Menyimak
informasi
yang
disampaikan oleh guru, yaitu
tujuan pembelajaran dan metode
pembelajaran yang digunakan
Bermain sendiri.
Mengamati
kliping
yang
disajikan namun bermain dan
asik sendiri.
Mengamati
kliping
yang
disajikan dan menjawab kurang
dari dua pertanyaan yang
diberikan guru.
Mengamati penyajian kliping
sebagai contoh yang ditunjukkan
oleh guru dan menjawab lebih
dari dua pertanyaan yang
diberikan oleh guru sebagai
pancingan analisis.
Asik sendiri.
Menganalisis kliping yang dibuat
namun sesekali bermain sendiri .
Menganalisa kliping yang dibuat
namun tanpa mencatat hasil
pemikirannya.
Menganalisa kliping yang dibuat
dan mencatat hasil pemikirannya.
Mencorat-coret kertas soal
Menulis soal dengan materi lain.
Menulis soal yang berhubungan
dengan materi dengan bantuan
temannya.
Menuliskan soal tentang materi
yang
sedang
dipelajari
Berbantuan media kliping yang
dibuat dan sumber lainnya.
Menyimpan kertas soal.
Mengumpulkan soal yang dibuat
namun meminta kembali soalnya
untuk diperiksa.
Mengumpulkan soal yang dibuat

-

3

3

28

125

-

3

31

133

-

-

-

34

136

-

-

2

32

134
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4.
8.

Mencari jawaban atas 1.
pertanyaan
yang
didapat(emotional
2.
activity, visual activity,
oral activity)
3.

4.
9.

Menjawab pertanyaan 1.
secara bergilir(mental
activity, oral activity, 2.
motor activity)
3.
4.

10.

Menanggapi
1.
pertanyaan
atau
pernyataan yang dibuat 2.
siswa
lain(mental
activity, oral activity,
mental activity)
3.

4.

11.

Mendengarkan
1.
penjelasan materi dari
guru(Listening activity) 2.
3.

4.
12.

Menyimpulkan materi 1.
dan
menyusun 2.
ringkasan
bersama
guru(oral
activity,
3.
mental
activity,

dengan terlambat.
Mengumpulkan soal yang dibuat
dengan tepat waktu.
Membiarkan kertas soal yang
diterima namun diam saja.
Membiarkan kertas soal yang
diterima dan bermain sendiri.
Mencari jawaban atas pertanyaan
yang didapat namun sambil
bersendagurau dengan temannya.
Mencari jawaban atas pertanyaan
yang didapat.
Membacakan soal saja tanpa
menjawab.
Sesekali bersikap acuh saat
diminta menjawab pertanyaan
secara bergilir.
Menjawab pertanyaan secara
bergilir namun tidak percaya diri.
Menjawab pertanyaan secara
bergilir dengan percaya diri.
Acuh dengan pernyataan yang
dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan namun
tidak menanggapi pernyataan
yang dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan dari
siswa lain, namun hanya sekali
menanggapi pernyataan yang
dibuat siswa lain.
Menanggapi pertanyaan atau
pernyataan yang dibuat siswa
lain.
Bermain
sendiri
tanpa
memperhatikan guru.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru namun asik sendiri.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru namun langsung
mencatat yang dijelaskan guru.
Mendengarkan penjelasan materi
dari guru dengan fokus.
Asik sendiri.
Menyimpulkan materi tanpa
menyusun ringkasan.
Menyusun ringkasan bersama

-

-

4

30

132

-

-

4

30

132

-

1

4

29

130

1

1

3

29

128

-

-

2

32

134
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emotional
activity,
writing activity)
4.

13.

guru.
Menyimpulkan
materi
dan
menyusun ringkasan bersama
guru.
Mengerjakan
- 34
136
1. Mengerjakan evaluasi dengan evaluasi(mental
bergurau.
activity, writing
2. Mengerjakan evaluasi namun
activity, emotional
mencontek temannya
activity)
3. Mengerjakan evaluasi dengan
bercanda sehingga waktu untuk
mengerjakan tidak cukup
4. Mengerjakan evaluasi dengan
sungguh-sungguh
1709
Total skor
50,26
Rata-rata skor
Kategori
Sangat Baik
Semarang, 1 Februari 2013
Observer

Yuyun Niawati

212

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2
Perolehan Skor Indikator Ke
No. Absen
Total Skor
Kategori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
1
1
1
0
1
2
3
1.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3
4
4
51
Sangat Baik
2.
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
4
3
4
49
Sangat Baik
3.
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4
4
4
51
Sangat Baik
4.
4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
4
4
4
50
Sangat Baik
5.
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
6.
4 4 4 2 3 4 4 4 4 4
4
4
4
49
Sangat Baik
7.
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
4
4
4
48
Sangat Baik
8.
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
9.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
10.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
11.
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
2
4
4
48
Sangat Baik
12.
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
3
4
4
49
Sangat Baik
13.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
14.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
15.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
16.
4 3 3 4 4 4 4 3 4 3
4
4
4
48
Sangat Baik
17.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
18.
3 3 4 3 4 4 4 4 4 3
4
4
4
48
Sangat Baik
19.
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
4
4
4
50
Sangat Baik
20.
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
21.
4 2 3 4 4 4 4 3 4 4
4
4
4
48
Sangat Baik
22.
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
23.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
24.
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
25.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
26.
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
4
4
4
50
Sangat Baik
27.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
28.
4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
4
3
4
47
Sangat Baik
29.
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
30.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
52
Sangat Baik
31.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3
4
4
51
Sangat Baik
32.
4 4 1 4 4 4 4 4 3 4
4
4
4
48
Sangat Baik
33.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
1
4
49
Sangat Baik
34.
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4
4
4
51
Sangat Baik
Total Skor
1709
Rata-rata Skor Total
50,26
Kategori
Sangat Baik
Semarang, 1 Februari 2013
Observer

Yuyun Niawati
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Lampiran 10
Daftar Hasil Belajar PKn Kelas V SDN Tugurejo 01
Siklus I Pertemuan 1
No
Nama
Nilai
Keterangan
1.
Dhimas Candra P.
80
Tuntas
2.
M. Ulfi Kurnia
65
Tidak tuntas
3.
Afin Al Ashar
80
Tuntas
4.
Ahmad Fikri Nidhom
60
Tidak tuntas
5.
Ananda Ummul Ulya
100
Tuntas
6.
Andra Putra Nurrafi
75
Tuntas
7.
Anggi Nurkumala S.
65
Tidak tuntas
8.
Anisa Fitri Hanita
100
Tuntas
9.
Aprilia Tri Ardani
100
Tuntas
10.
Arya Dewa Saputra
65
Tidak tuntas
11.
Celsy Andika Putri
65
Tidak tuntas
12.
Dany Wina Pratama
95
Tuntas
13.
Denis Valenia Wibowo
100
Tuntas
14.
Devi Maulina Nur A.
75
Tuntas
15.
Dewi Qurnelia
100
Tuntas
16.
Dimas Satriawan
55
Tidak tuntas
17.
Diah Fajar Nur F.
60
Tidak tuntas
18.
Echa Rindy Rukmana
50
Tidak tuntas
19.
Eka Wahyu L.
65
Tidak tuntas
20.
Fitria Arifina
90
Tuntas
21.
Ichsan Rizqi Dewanto
55
Tidak tuntas
22.
Liska Fitriana
55
Tidak tuntas
23.
Maulia Fandhi S.
65
Tidak tuntas
24.
Mazida Sabrina
60
Tidak tuntas
25.
Prahananto Adi Jalu .
80
Tuntas
26.
Rafi Devrana Zhafar
75
Tuntas
27.
Raras Sulistyaningrum
65
Tidak tuntas
28.
Rizki Dwi Pambudi
65
Tidak tuntas
29.
Safarina Aulia N.
85
Tuntas
30.
Selgi Agilsa Ebimbi
80
Tuntas
31.
Tegar Wisnuwardhana
60
Tidak tuntas
32.
Widayat Aji Santosa
80
Tuntas
33.
Deden Galang A.
60
Tidak tuntas
34.
Muhammad Diko
90
Tuntas
Nilai Terendah
50
Nilai Tertinggi
100
Total
2520
Rata-rata
74,11
Siswa Tidak Tuntas
17
Siswa Tuntas
17
Persentase Ketuntasan Klasikal
50%
Guru Praktikan
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Lampiran 11
Daftar Hasil Belajar PKn Kelas V SDN Tugurejo 01
Siklus I Pertemuan 2
No
Nama
Nilai
Keterangan
1.
Dhimas Candra P.
60
Tidak tuntas
2.
M. Ulfi Kurnia
60
Tidak tuntas
3.
Afin Al Ashar
45
Tidak tuntas
4.
Ahmad Fikri Nidhom
65
Tidak tuntas
5.
Ananda Ummul Ulya
80
Tuntas
6.
Andra Putra Nurrafi
90
Tuntas
7.
Anggi Nurkumala S.
70
Tuntas
8.
Anisa Fitri Hanita
95
Tuntas
9.
Aprilia Tri Ardani
70
Tuntas
10.
Arya Dewa Saputra
85
Tuntas
11.
Celsy Andika Putri
65
Tidak tuntas
12.
Dany Wina Pratama
70
Tuntas
13.
Denis Valenia Wibowo
90
Tuntas
14.
Devi Maulina Nur A.
75
Tuntas
15.
Dewi Qurnelia
80
Tuntas
16.
Dimas Satriawan
40
Tidak tuntas
17.
Diah Fajar Nur F.
75
Tuntas
18.
Echa Rindy Rukmana
65
Tidak tuntas
19.
Eka Wahyu L.
80
Tuntas
20.
Fitria Arifina
85
Tuntas
21.
Ichsan Rizqi Dewanto
70
Tuntas
22.
Liska Fitriana
80
Tuntas
23.
Maulia Fandhi S.
60
Tidak tuntas
24.
Mazida Sabrina
45
Tidak tuntas
25.
Prahananto Adi Jalu .
90
Tuntas
26.
Rafi Devrana Zhafar
80
Tuntas
27.
Raras Sulistyaningrum
75
Tuntas
28.
Rizki Dwi Pambudi
85
Tuntas
29.
Safarina Aulia N.
100
Tuntas
30.
Selgi Agilsa Ebimbi
95
Tuntas
31.
Tegar Wisnuwardhana
60
Tidak tuntas
32.
Widayat Aji Santosa
80
Tuntas
33.
Deden Galang A.
60
Tidak tuntas
34.
Muhamad Diko
85
Tuntas
Nilai Terendah
40
Nilai Tertinggi
100
Total
7382
Rata-rata
73,82
Siswa Tidak Tuntas
11
Siswa Tuntas
23
Persentase Ketuntasan Klasikal
67%
Guru Praktikan
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Lampiran 12
Daftar Hasil Belajar PKn Kelas V SDN Tugurejo 01
Siklus II Pertemuan 1
No
Nama
1.
Dhimas Candra P.
2.
M. Ulfi Kurnia
3.
Afin Al Ashar
4.
Ahmad Fikri Nidhom
5.
Ananda Ummul Ulya
6.
Andra Putra Nurrafi
7.
Anggi Nurkumala S.
8.
Anisa Fitri Hanita
9.
Aprilia Tri Ardani
10.
Arya Dewa Saputra
11.
Celsy Andika Putri
12.
Dany Wina Pratama
13.
Denis Valenia Wibowo
14.
Devi Maulina Nur A.
15.
Dewi Qurnelia
16.
Dimas Satriawan
17.
Diah Fajar Nur F.
18.
Echa Rindy Rukmana
19.
Eka Wahyu L.
20.
Fitria Arifina
21.
Ichsan Rizqi Dewanto
22.
Liska Fitriana
23.
Maulia Fandhi S.
24.
Mazida Sabrina
25.
Prahananto Adi Jalu .
26.
Rafi Devrana Zhafar
27.
Raras Sulistyaningrum
28.
Rizki Dwi Pambudi
29.
Safarina Aulia N.
30.
Selgi Agilsa Ebimbi
31.
Tegar Wisnuwardhana
32.
Widayat Aji Santosa
33.
Deden Galang A.
34.
Muhamad Diko
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Total
Rata-rata
Siswa Tidak Tuntas
Siswa Tuntas
Persentase Ketuntasan Klasikal

Nilai
70
70
80
60
85
85
80
90
80
100
95
80
90
70
85
60
85
70
70
80
75
60
50
70
90
85
80
70
85
75
60
60
60
65

Keterangan
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
45
100
2570
75,58
8
26
76,4%
Guru Praktikan
Diani Herningtyas
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Lampiran 13
Daftar Hasil Belajar PKn Kelas V SDN Tugurejo 01
Siklus II Pertemuan 2
No
Nama
Nilai
Keterangan
1.
Dhimas Candra P.
55
Tidak tuntas
2.
M. Ulfi Kurnia
85
Tuntas
3.
Afin Al Ashar
80
Tuntas
4.
Ahmad Fikri Nidhom
70
Tuntas
5.
Ananda Ummul Ulya
75
Tuntas
6.
Andra Putra Nurrafi
95
Tuntas
7.
Anggi Nurkumala S.
60
Tidak tuntas
8.
Anisa Fitri Hanita
80
Tuntas
9.
Aprilia Tri Ardani
90
Tuntas
10.
Arya Dewa Saputra
70
Tuntas
11.
Celsy Andika Putri
80
Tuntas
12.
Dany Wina Pratama
85
Tuntas
13.
Denis Valenia Wibowo
100
Tuntas
14.
Devi Maulina Nur A.
75
Tuntas
15.
Dewi Qurnelia
90
Tuntas
16.
Dimas Satriawan
80
Tuntas
17.
Diah Fajar Nur F.
80
Tuntas
18.
Echa Rindy Rukmana
70
Tuntas
19.
Eka Wahyu L.
90
Tuntas
20.
Fitria Arifina
80
Tuntas
21.
Ichsan Rizqi Dewanto
80
Tuntas
22.
Liska Fitriana
60
Tidak tuntas
23.
Maulia Fandhi S.
70
Tuntas
24.
Mazida Sabrina
70
Tuntas
25.
Prahananto Adi Jalu .
80
Tuntas
26.
Rafi Devrana Zhafar
90
Tuntas
27.
Raras Sulistyaningrum
60
Tidak tuntas
28.
Rizki Dwi Pambudi
80
Tuntas
29.
Safarina Aulia N.
100
Tuntas
30.
Selgi Agilsa Ebimbi
90
Tuntas
31.
Tegar Wisnuwardhana
95
Tuntas
32.
Widayat Aji Santosa
90
Tuntas
33.
Deden Galang A.
70
Tuntas
34.
Muhamad Diko
70
Tuntas
Nilai Terendah
55
Nilai Tertinggi
100
Total
2695
Rata-rata
79,26
Siswa Tidak Tuntas
4
Siswa Tuntas
30
Persentase Ketuntasan Klasikal
88,23%
Guru Praktikan
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Lampiran 14
Rekapitulasi Hasil Angket Respon Siswa Siklus I Pertemuan 1

No.

Nama

1. Dhimas Candra P.
2. M. Ulfi Kurnia
3. Afin Al Ashar
4. Ahmad Fikri Nidhom
5. Ananda Ummul Ulya
6. Andra Putra Nurrafi
7. Anggi Nurkumala S.
8. Anisa Fitri Hanita
9. Aprilia Tri Ardani
10. Arya Dewa Saputra
11. Celsy Andika Putri
12. Dany Wina Pratama
13. Denis Valenia Wibowo
14. Devi Maulina Nur A.
15. Dewi Qurnelia
16. Dimas Satriawan
17. Diah Fajar Nur F.
18. Echa Rindy Rukmana
19. Eka Wahyu L.
20. Fitria Arifina
21. Ichsan Rizqi Dewanto
22. Liska Fitriana
23. Maulia Fandhi S.
24. Mazida Sabrina
25. Prahananto Adi Jalu .
26. Rafi Devrana Zhafar
27. Raras Sulistyaningrum
28. Rizki Dwi Pambudi
29. Safarina Aulia N.
30. Selgi Agilsa Ebimbi
31. Tegar Wisnuwardhana
32. Widayat Aji Santosa
33. Deden Galang A.
34. Muhammad Diko K.
Daftar Pertanyaan:

1
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Pertanyaan Ke
2
3
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T

1.

Apakah pembelajaran PKn yang telah kita lakukan tadi menyenangkan?

2.

Apakah kalian dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan guru?

4
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

5
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

218

3.

Apakah ada kesulitan selama proses pembelajaran?

4.

Apakah pembelajaran PKn tadi membuat materi pembelajaran mudah dipahami?

5.

Apakah kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut ?

Keterangan:
Y = Ya
T = Tidak
Semarang, 17 Januari 2013
Observer

Diani Herningtyas
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Lampiran 15
Rekapitulasi Hasil Angket Respon Siswa Siklus I Pertemuan 2
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.
33.
34.

Nama

Dhimas Candra P.
M. Ulfi Kurnia
Afin Al Ashar
Ahmad Fikri Nidhom
Ananda Ummul Ulya
Andra Putra Nurrafi
Anggi Nurkumala S.
Anisa Fitri Hanita
Aprilia Tri Ardani
Arya Dewa Saputra
Celsy Andika Putri
Dany Wina Pratama
Denis Valenia Wibowo
Devi Maulina Nur A.
Dewi Qurnelia
Dimas Satriawan
Diah Fajar Nur F.
Echa Rindy Rukmana
Eka Wahyu L.
Fitria Arifina
Ichsan Rizqi Dewanto
Liska Fitriana
Maulia Fandhi S.
Mazida Sabrina
Prahananto Adi Jalu .
Rafi Devrana Zhafar
Raras Sulistyaningrum
Rizki Dwi Pambudi
Safarina Aulia N.
Selgi Agilsa Ebimbi
Tegar Wisnuwardhana
Widayat Aji Santosa
Deden Galang A.
Muhammad Diko K.

1
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

2
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Pertanyaan Ke
3
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Daftar Pertanyaan:
1.

Apakah pembelajaran PKn yang telah kita lakukan tadi menyenangkan?

2.

Apakah kalian dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan guru?

4
Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

5
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

220

3.

Apakah ada kesulitan selama proses pembelajaran?

4.

Apakah pembelajaran PKn tadi membuat materi pembelajaran mudah dipahami?

5.

Apakah kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut ?
Keterangan:
Y = Ya
T = Tidak
Semarang, 19 Januari 2013
Observer

Diani Herningtyas
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Lampiran 16
Rekapitulasi Hasil Angket Respon Siswa Siklus II Pertemuan 1
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.
33.
34.

Nama

Dhimas Candra P.
M. Ulfi Kurnia
Afin Al Ashar
Ahmad Fikri Nidhom
Ananda Ummul Ulya
Andra Putra Nurrafi
Anggi Nurkumala S.
Anisa Fitri Hanita
Aprilia Tri Ardani
Arya Dewa Saputra
Celsy Andika Putri
Dany Wina Pratama
Denis Valenia Wibowo
Devi Maulina Nur A.
Dewi Qurnelia
Dimas Satriawan
Diah Fajar Nur F.
Echa Rindy Rukmana
Eka Wahyu L.
Fitria Arifina
Ichsan Rizqi Dewanto
Liska Fitriana
Maulia Fandhi S.
Mazida Sabrina
Prahananto Adi Jalu .
Rafi Devrana Zhafar
Raras Sulistyaningrum
Rizki Dwi Pambudi
Safarina Aulia N.
Selgi Agilsa Ebimbi
Tegar Wisnuwardhana
Widayat Aji Santosa
Deden Galang A.
Muhammad Diko K.

1
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

2
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Pertanyaan Ke
3
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Daftar Pertanyaan:
1.

Apakah pembelajaran PKn yang telah kita lakukan tadi menyenangkan?

2.

Apakah kalian dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan guru?

3.

Apakah ada kesulitan selama proses pembelajaran?

4.

Apakah pembelajaran PKn tadi membuat materi pembelajaran mudah dipahami?

4
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

5
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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5.

Apakah kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut ?

Keterangan:
Y = Ya
T = Tidak
Semarang, 25 Januari 2013
Observer

Diani Herningtyas
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Lampiran 17
Rekapitulasi Hasil Angket Respon Siswa Siklus II Pertemuan 2
No.

Nama
1. Dhimas Candra P.

2.
M. Ulfi Kurnia
3.
Afin Al Ashar
4.
Ahmad Fikri Nidhom
5.
Ananda Ummul Ulya
6.
Andra Putra Nurrafi
7.
Anggi Nurkumala S.
8.
Anisa Fitri Hanita
9.
Aprilia Tri Ardani
10.
Arya Dewa Saputra
11.
Celsy Andika Putri
12.
Dany Wina Pratama
13.
Denis Valenia Wibowo
14.
Devi Maulina Nur A.
15.
Dewi Qurnelia
16.
Dimas Satriawan
17.
Diah Fajar Nur F.
18.
Echa Rindy Rukmana
19.
Eka Wahyu L.
20.
Fitria Arifina
21.
Ichsan Rizqi Dewanto
22.
Liska Fitriana
23.
Maulia Fandhi S.
24.
Mazida Sabrina
25.
Prahananto Adi Jalu .
26.
Rafi Devrana Zhafar
27.
Raras Sulistyaningrum
28.
Rizki Dwi Pambudi
29.
Safarina Aulia N.
30.
Selgi Agilsa Ebimbi
31.
Tegar Wisnuwardhana
32.
Widayat Aji Santosa
33.
Deden Galang A.
34.
Muhammad Diko K.
Daftar Pertanyaan:

1
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

2
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Pertanyaan Ke
3
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

1.

Apakah pembelajaran PKn yang telah kita lakukan tadi menyenangkan?

2.

Apakah kalian dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan guru?

3.

Apakah ada kesulitan selama proses pembelajaran?

4
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

5
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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4.

Apakah pembelajaran PKn tadi membuat materi pembelajaran mudah dipahami?

5.

Apakah kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut ?

Keterangan:
Y = Ya
T = Tidak
Semarang, 1 Februari 2013
Observer

Diani Herningtyas
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Lampiran 18
CATATAN LAPANGAN

Kelas

Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01
Siklus I Pertemuan 1
:V

Subyek

: Guru, siswa, dan proses pembelajaran

Hari/Tanggal

: Kamis, 17 Januari 2013.

Waktu

: 09.00-10.10

Materi

: Organisasi

Pada awalnya siswa terlihat tidak siap dengan pembelajaran menggunakan metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan media kliping. Siswa kemudian dibimbing oleh guru untuk menganalisis
kliping yang dibawa guru. Pada kegiatan presentasi, siswa belum mengetahui betul inti dari
pembelajaran, dalam kejadian ini guru sudah berperan aktif untuk menjelaskan peran siswa saat
presentasi. Di akhir pembelajaran siswa diberi tugas untuk membuat kliping tentang organisasi untuk
pertemuan berikutnya.
Semarang, 17 Januari 2013
Observer,

Ulvasela Setyaningrum
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Lampiran 19
CATATAN LAPANGAN

Kelas

Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01
Siklus I Pertemuan 2
:V

Subyek

: Guru, siswa, dan proses pembelajaran

Hari/Tanggal

: Sabtu, 19 Januari 2013.

Waktu

: 07.00-08.10

Materi

: Organisasi

Pertemuan kedua diawali guru dengan menanyakan tentang tugas kliping. Siswa kemudian
menunjukkan kliping yang mereka punyai. Dalam pertemuan ini guru meminta siswa menganalisis isi
kliping mereka. Beberapa siswa memberitahukan isi kliping berupa pengetahuan baru bagi temanteman mereka. Dalam kegiatan presentasi, siswa belum percaya diri. Salah satu siswa yang maju pun
kembali duduk karena belum siap mempresentasikan isi kliping. Namun siswa lainnya sudah terlibat
dalam diskusi.
Semarang, 19 Januari 2013
Observer,

Ulvasela Setyaningrum
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Lampiran 20
CATATAN LAPANGAN

Kelas

Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01
Siklus II Pertemuan 1
:V

Subyek

: Guru, siswa, dan proses pembelajaran

Hari/Tanggal

: Jumat, 25 Januari 2013.

Waktu

: 09.00-10.10

Materi

: Organisasi

Proses Pembelajaran PKn sudah berlangsung dengan baik. Guru telah menerapkan keterampilan
dasar mengajar dengan baik. Siswa telah ikut aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Beberapa
siswa maju ke depan kelas untuk mempresentasikan kliping yang telah ,mereka buat. Siswa membuat
pertanyaan dengan disiplin, kemudian dengan lemparan bola siswa secara bergantian menjawab
pertanyaan yang telah dibuat oleh teman lainnya secara bergantian.
Semarang, 25 Januari 2013
Observer,

Yuyun Niawati
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Lampiran 21
CATATAN LAPANGAN

Kelas

Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
Media Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01
Siklus II Pertemuan 2
:V

Subyek

: Guru, siswa, dan proses pembelajaran

Hari/Tanggal

: Jumat, 1 Februari 2013.

Waktu

: 07.00-08.10

Materi

: Organisasi

Siswa sudah terbiasa belajar menggunakan metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan
media kliping sehingga kebanyakan telah siap belajar. Siswa mengikuti pembelajaran sesuai metode
yang digunakan. Pada saat menjawab pertanyaan di depan kelas siswa sudah percaya diri. Evaluasi
pembelajaran dilaksanakan di akhir pembelajaran dan dibahas bersama siswa.
Semarang, 1 Februari 2013
Observer,

Ulvasela Setyaningrum
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Lampiran 22

WAWANCARA GURU
Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus I Pertemuan 1
Nama Guru Kolaborataor : Sukardiyono, S. Pd
Nama SD
: SDN Tugurejo 01 Semarang
Hari/Tanggal
: Kamis, 17 Januari 2013
Waktu
: 11.00-selesai
Pertanyaan:
1. Bagaimana menurut Bapak pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is Teacher
Here Berbantuan media kliping hari ini?
Jawab:
Dari pengamatan saya, pembelajarannya baik, metode yang digunakan dapat membuat siswa
yang biasanya pasif menjadi terlihat aktif. Namun, pada pembelajaran tadi Anda belum
memberikan penghargaan kepada siswa.
2. Bagaimana kondisi siswa pada saat pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan media kliping?
Jawab:
Siswa relatif dapat dikendalikan, pada awalnya memang siswa terlihat canggung dengan
pembelajran PKn menggunakan metode ini. Namun, Anda sudah benar memberikan arahan
kepada siswa. Menurut saya dengan demikian siswa dapat berlatih untuk lebih percaya diri.
3. Apakah ada kekurangan yang terjadi selama pembelajaran PKn menggunakan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan media kliping?
Jawab:
Banyak siswa yang bermain, membuat gaduh, tidak memperhatikan dan bercerita dengan
teman sebelahnya sehingga pembelajaran tidak kondusif namun guru masih membiarkannya
saja. Anda juga memberikan penjelasan yang diulang-ulang sehingga membuat siswa bosan
dan kurang menarik.
4. Apakah saran dari Bapak untuk mengatasi kekurangan tersebut?
Jawab:
Pengkondisian kelas perlu ditingkatkan, Anda harus bisa mengatur dan mengkondisikan siswa
yang gaduh. Untuk penyampaian materi, Anda dapat mempersiapkan catatan kecil bisa
berupa kata kunci atau ringkasan materi.
5. Menurut Bapak, apakah metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan media kliping cocok
untuk diterapkan dalam pembelajaran PKn?
Jawab:
Cocok sekali, metode ini menuntut anak untuk berani mengemukakan pendapatnya. Hal ini
dapat melatih rasa percaya diri dan tanggung jawab siswa melalui kegiatan menulis dan
menjawab soal. Ditambah dengan kliping yang ditugaskan kepada siswa akan memperkaya
pengetahuan mereka.
Semarang, 17 Januari 2013
Pewawancara,

Diani Herningtyas
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Lampiran 23

WAWANCARA GURU
Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus I Pertemuan 2
Nama Guru Kolaborataor : Sukardiyono, S. Pd
Nama SD
: SDN Tugurejo 01 Semarang
Hari/Tanggal
: Sabtu, 19 Januari 2013
Waktu
: 09.00-selesai
Pertanyaan:
1. Bagaimana menurut Bapak pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is Teacher
Here Berbantuan media kliping hari ini?
Jawab:
Pembelajaran hari ini lebih baik dari hari kamis lalu. Siswa sudah membawa kliping yang
dipadukan dengan metode yang digunakan dapat membuat siswa makin aktif. Saya rasa juga
keterampilan Anda lebih baik dari pertemuan yang lalu.
2. Bagaimana kondisi siswa pada saat pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan media kliping?
Jawab:
Siswa pada awal pembelajaran sangat antusias. Selain karena kliping yang mereka bawa
mungkin mereka juga mulai memahami pembelajran PKn menggunakan metode ini.
3. Apakah ada kekurangan yang terjadi selama pembelajaran PKn menggunakan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan media kliping?
Jawab:
Pada saat pembelajaran perhatian Anda belum merata ke semua siswa, sehingga siswa kurang
termotivasi untuk maju ke depan.
4. Apakah saran dari Bapak untuk mengatasi kekurangan tersebut?
Jawab:
Dalam menyampaikan materi harus lebih menarik dan jelas agar siswa memperhatikan dan
tidak merasa bosan sehingga materi dapat dimengerti siswa dan pengkondisian kelas
ditingkatkan dengan memberi peringatan kepada siswa agar pembelajaran berjalan dengan
tertib dan lancar
5. Menurut Bapak, apakah metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan media kliping cocok
untuk diterapkan dalam pembelajaran PKn?
Jawab:
Cocok sekali, metode ini menuntut anak untuk berani mengemukakan pendapatnya. Hal ini
dapat melatih rasa percaya diri dan tanggung jawab siswa melalui kegiatan menulis dan
menjawab soal. Ditambah dengan kliping yang ditugaskan kepada siswa akan memperkaya
pengetahuan mereka. Ini terbukti dengan mereka membawa kliping, diskusi kelas berjalan
walaupun belumterlihat betul.
Semarang, 19 Januari 2013
Pewawancara,

Diani Herningtyas
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Lampiran 24

WAWANCARA GURU
Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus II Pertemuan 1
Nama Guru Kolaborataor : Sukardiyono, S. Pd
Nama SD
: SDN Tugurejo 01 Semarang
Hari/Tanggal
: Jumat, 25 Januari 2013
Waktu
: 11.00-selesai
Pertanyaan:
1. Bagaimana menurut Bapak pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is Teacher
Here Berbantuan media kliping hari ini?
Jawab:
Pembelajaran hari berjalan dengan sangat baik. Dengan adanya permainan bola membuat
siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk maju. Siswa terlihat antusias.
2. Bagaimana kondisi siswa pada saat pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan media kliping?
Jawab:
Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tidak terlihat siswa yang gaduh dan bermain
sendri. Pengkondisian sudah lumayan baik.
3. Apakah ada kekurangan yang terjadi selama pembelajaran PKn menggunakan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan media kliping?
Jawab:
Pada saat pelemparan bola Anda kurang member ketegasan, sehingga siswa sedikit ribut.
4. Apakah saran dari Bapak untuk mengatasi kekurangan tersebut?
Jawab:
Pengkondisian dan penguasaan kelas ditingkatkan agar pembelajaran berjalan seperti yang
diharapkan, penggunaan media bola yang dilempar harus dikontrol oleh guru. Hendaknya
guru memberi kesempatan pada siswa yang masih pasif untuk berperan aktif dalam
pembelajaran dengan menunjuk dan memberikan tugas.
Guru memberikan perhatian lebih kepada siswa yang masih membutuhkan bimbingan .
5. Menurut Bapak, apakah metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan media kliping cocok
untuk diterapkan dalam pembelajaran PKn?
Jawab:
Cocok sekali, metode ini menuntut anak untuk berani mengemukakan pendapatnya. Hal ini
dapat melatih rasa percaya diri dan tanggung jawab siswa melalui kegiatan menulis dan
menjawab soal. Dengan kliping yang ditugaskan kepada siswa akan memperkaya
pengetahuan mereka. Ini terbukti dengan mereka membawa kliping dan lemparan bola diskusi
kelas berjalan. Siswa juga sangat antusias.
Semarang, 25 Januari 2013
Pewawancara,

Diani Herningtyas
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Lampiran 25

WAWANCARA GURU
Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan Media
Kliping di Kelas V SDN Tugurejo 01 Tahun 2012/2013
Siklus II Pertemuan 2
Nama Guru Kolaborataor : Sukardiyono, S. Pd
Nama SD
: SDN Tugurejo 01 Semarang
Hari/Tanggal
: Jumat, 1 Februari 2013
Waktu
: 11.00-selesai
Pertanyaan:
1. Bagaimana menurut Bapak pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is Teacher
Here Berbantuan media kliping hari ini?
Jawab:
Pembelajaran hari berjalan dengan sangat baik walaupun siswa kelelahan karena sebelumnya
ada kerja bakti. Namun, semua sangat bersemangat belajar.
2. Bagaimana kondisi siswa pada saat pembelajaran PKn menggunakan metode Everyone Is
Teacher Here Berbantuan media kliping?
Jawab:
Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Beberapa kali siswa RD membuat kegaduhan,
namun ia dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hasil belajarnya pun cukup baik.
3. Apakah ada kekurangan yang terjadi selama pembelajaran PKn menggunakan metode
Everyone Is Teacher Here Berbantuan media kliping?
Jawab:
Pada pertemuan ini semua berjalan lancer, bahkan Anda bersama-sama siswa membacakan
kertas soal milik siswa yang belum mendapat giliran untuk dipresentasikan pada pertemuan
hari ini.
4. Menurut Bapak, apakah metode Everyone Is Teacher Here Berbantuan media kliping cocok
untuk diterapkan dalam pembelajaran PKn?
Jawab:
Cocok sekali, metode ini menuntut anak untuk berani mengemukakan pendapatnya. Hal ini
dapat melatih rasa percaya diri dan tanggung jawab siswa melalui kegiatan menulis dan
menjawab soal. Dengan kliping yang ditugaskan kepada siswa akan memperkaya
pengetahuan mereka. Ini terbukti dengan mereka membawa kliping dan lemparan bola diskusi
kelas berjalan. Siswa juga sangat antusias.
Semarang, 1 Februari 2013
Pewawancara,

Diani Herningtyas
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Lampiran 26
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Siklus I Pertemuan I
Sekolah

: SDN Tugurejo 01

Kelas/ Semester

: V/ 2

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Alokasi Waktu

: 2 jam pelajaran (2x 35 menit)

Hari/tanggal

: Kamis/17 Januari 2012

I.

Standar kompetensi
3.Memahami kebebasan berorganisasi
II. Kompetensi Dasar
3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi
3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat
III. Indikator
1. Menjelaskan pengertian organisasi
2. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah
3. Menjelaskan contoh organisasi di lingkungan sekolah
IV. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui penjelasan guru siswa dapat menjelaskan pengertian organisasi dengan
tepat
2. Melalui pengamatan media kliping siswa dapat menyebutkan minimal tiga contoh
organisasi di lingkungan sekolah dengan benar
3. Melalui pengamatan media kliping siswa dapat menjelaskan minimal tiga contoh
organisasi di lingkungan sekolah dengan tepat
Karakter siswa yang diharapkan:
1. Konsep
: organisasi dan organisasi di lingkungan sekolah
2. Nilai
: nilai kesopanan, kebangsaan, persatuan, dan sosial
3. Moral
: kerendahan hati, pengendalian diri, dan percaya diri
4. Peduli Lingkungan: Membiasakan siswa hidup dengan semangat organisasi yang
rendah hati, mengendalikan diri dan percaya diri sehingga dapat menjadikkannya
insan yang mulia di masa depan.
V.
Materi
Pengertian organisasi dan organisasi di sekolah
VI.

Model/Metode Pembelajaran
Metode : Everyone Is Teacher Here
VII. Kegiatan Pembelajaran
a. Kegiatan awal (5 menit)
1. Salam
2. Doa
3. Presensi
4. Apersepsi :
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Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa, misalnya
“Anak-anak, setiap hari jumat kalian mempunyai kewajiban
mengikuti kegiatan Pramuka. Apa kalian senang mengikutinya?.
Pramuka adalah sebuah organisasi kepanduan yang mempunyai
tujuan pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Tahukah
kalian apa itu organisasi?”
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
“Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organisasi dan organisasi
yang ada di lingkungan sekolah. Ibu harapkan setelah belajar hari ini kalian
dapat menjelaskan apa itu organisasi dan menjelaskan apa saja organisasi
yang ada di lingkungan sekolah”.
b. Kegiatan inti (45 menit)
1. Eksplorasi (10 Menit)
a) Siswa mengamati kliping dan bertanyajawab dengan guru seputar
organisasi yang tertera di kliping tersebut.
b) Siswa diminta untuk membaca materi organisasi dari buku yang mereka
miliki.
c) Siswa dibagikan secarik kertas oleh guru dan memastikan bahwa setiap
siswa telah mendapatkan satu kartu dan mengetahui fungsinya.
2. Elaborasi(10 Menit)
a) Siswa diminta menuliskan sebuah pertanyaan mengenai materi.
b) Semua siswa diberitahu bahwa sekarang mereka telah menjadi guru
bagi teman-temannya. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab
untuk menyampaikan materi yang telah ia terima dari kartu yang
mereka terima.
c) Siswa diminta mengumpulkan kertas soal yang telah mereka buat
untuk kemudian diacak oleh guru.
d) Guru membagikan kertas soal dan memastikan tidak ada siswa yang
menerima kertas soalnya sendiri.
e) Siswa diminta membaca soal yang didapatnya dan mencari jawaban
atas pertanyaan yang didapat.
f) Salah satu siswa diminta maju untuk membacakan kartu soalnya dan
dilanjutkan ke sukarelawan berikutnya.
g) Guru membimbing jalannya presentasi siswa dengan memberikan
kesempatan bagi siswa lain untuk menyanggah atau menanggapi.
h) Teman yang lain menyimak dan mencatat penjelasan dari siswa yang
maju di buku tulisnya masing-masing.
3. Konfirmasi(30 menit)
a) Guru memberikan reward kepada siswa yang berani maju dan
menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang muncul.
b) Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
selama pertemuan, untuk mengetahui keterampilan ketercapaian
indikator dan kompetensi dasar
c. Kegiatan akhir (15 menit)
a) Siswa dengan bimbingan guru membuat simpulan mengenai materi
yang telah dipelajari
b) Guru meminta siswa mencatat kesimpulan materi yang telah dipelajari.
c) Siswa mengerjakan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian indikator.
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d) Siswa diberi tugas untuk membuat kliping tentang organisasi yang
akan digunakan pada pertemuan selanjutnya.
e) Siswa yang belum jelas diberikan kesempatan untuk bertanya
f) Guru memberitahu materi yang akan disampaikan pada pertemuan
selanjutnya.
VIII. Media dan Sumber Belajar
 Media :
a. Kliping dan kertas soal
 Sumber belajar
:
a. Standar Isi
b. Standar Proses
c. Suprijono, Agus.2012. Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM.
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
d. Sulhan, Najib. Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V SD/MI
halaman 61-74. Jakarta: PusatPerbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
e. Widihastuti, Setiati.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V SD halaman 55-59.
Jakarta: PusatPerbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
f. http://id.wikipedia.org/wiki/Pramuka
g. Kampus.okezone.com
h. Suara Merdeka, 26 Desember 2012
i. Suara Merdeka 20 November 2012
IX.
Penilaian
1. Prosedur Tes
a. Tes Awal
: ada (dalam appersepsi)
b. Tes proses
: ada (selama KBM)
c. Tes akhir
: ada (dalam evaluasi)
2. Jenis Tes
a. Tes
: uraian
X.
Lampiran
1. Materi ajar
2. Lembar Kerja Siswa
3. Perangkat penilaian
a. Kisi-kisi
b. Soal Evaluasi
c. Kunci jawaban
d. Pedoman penskoran
4. Media pembelajaran
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Semarang, 15 Januari 2012
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LAMPIRAN I
MATERI AJAR
1. Pengertian Organisasi
Organisasi merupakan bentuk perkumpulan antara dua orang/lebih yang bekerja
sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Unsur-unsur dalam Organisasi
Banyak hal yang harus ada di dalam organisasi. Semua itu harus dipenuhi agar
tujuan bisa tercapai. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut.
a.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 kelompokkelompok tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Organisasi itu merupakan
perkumpulan dari beberapa orang, yang di dalamnya ada pemimpin dan juga anggota.
b.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.
c.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.

d.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.
e.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 fungsinya masing-masing.
2. Organisasi di Sekolah
a.Belajar Kelompok
Pernahkah kamu mengikuti kunjungan ke tempat-tempat lain, misalnya kunjungan ke
peninggalan bersejarah, candi, museum, keraton, dan lain sebagainya? Dalam
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kunjungan belajar itu, tentunya guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan apa
yang akan ditulis dan dilaporkan dari hasil kunjungannya. Untuk memudahkan
mencari data, tentunya setiap kelompok akan membagi tugas dengan satu ketua. Ada
yang menjadi penulis, ada yang bagian wawancara, ada pula yang bagian pelapor. Jika
penugasan yang diberikan oleh ketua itu jelas, maka masing-masing anggota yang
bertugas akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika ketua memberikan
penugasan yang kurang jelas, maka hasilnya akan kurang memuaskan.
b.Organisasi Kelas
Apa tujuan disusun pengurus kelas? Tentunya kamu tahu, perlunya disusun pengurus
kelas. Hal ini diharapkan mempermudah dalam kegiatan di kelas. Dengan adanya
pengurus kelas, urusan-urusan kelasbisa ditangani oleh siswa. Ada yang bertugas
sebagai ketua kelas, wakil, ada pula bendahara, sekretaris, dan anggota.
c.Organisasi kepramukaan
Semua anak kenal dengan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka dilaksanakan
mulai dari tingkat sekolah sampai tingkat internasional. Pernahkah kamu ikut
bergabung dalam kegiatan perkemahan pramuka? Pernahkah pramuka sekolahmu ikut
di tingkat kecamatan? Atau pernahkah sekolahmu sebagai wakil untuk tingkat
kota/kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan mengikuti jambore
internasional? Kegiatan di dalam pramuka sungguh sangat menyenangkan. Kamu
dipandu oleh kakak-kakak pembina untuk belajar hidup mandiri. Belajar menghadapi
tantangan dengan penuh keceriaan. Semua dikemas di lapangan bebas. Sungguh
kegiatan yang menyenangkan. Di pramuka juga dilatih kepemimpinan dengan cara
berorganisasi. Ada yang disebut pimpinan regu, yang sering disebut dengan Pinru.
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LAMPIRAN II
MEDIA
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LAMPIRAN III
LEMBAR KERJA SISWA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Bacalah materi tentang organisasi yang dibahas hari ini.
Perhatikan kartu-kartu yang ditunjukkan oleh gurumu di depan kelas.
Gurumu akan membagikan secarik kertas untuk menulis soal dan dibagikan kepada
kalian satu-persatu.
Setelah kertas dibagikan, tulislah soal untuk temanmu, pastikan soal tersebut mengenai
materi yang dibahas. Waktumu hanya 3 menit.
Kumpulkan kertas soal tersebut kepada guru kalian. Kemudian kamu akan menerima
acakan soal tersebut. Jika kamu menerima kertas soalmu sendiri, laporkan kepada
gurumu.
Setelah kamu mendapatkan kartu itu, bacalah baik-baik kemudian cari tahu jawabannya.
Setelah 3 menit selesai, kalian akan berperan menjadi guru bagi teman-teman kalian
dengan mempresentasikan di depan kelas isi kertas soal yang kalian dapatkan.
Jika kalian belum maju, catatlah penjelasan yang disampaikan teman kalian di buku
catatan.
Selamat berjuang!
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LAMPIRAN IV
PERANGKAT PENILAIAN
A. KISI-KISI PENULISAN SOAL FORMATIF
Satuan Pendidikan
: SDN Tugurejo 01
Mata pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/ Semester
: V/ 2
Alokasi Waktu :15menit
Standar Kompetensi
: 3.Memahami kebebasan berorganisasi
Kompetensi
dasar

Materi

Indikator

3.1
Menyebutka
n contoh
organisasi di
lingkungan
sekolah dan
masyarakat
3.2
Menyebutka
n contoh
organisasi di
lingkungan
sekolah dan
masyarakat

Organisas
i

1. Menjelaska
n
pengertian
organisasi
2. Menyebut
kan
minimal
tiga contoh
organisasi
di
lingkungan
sekolah
3. Menjelaska
n minimal
tiga contoh
organisasi
di
lingkungan
sekolah

Teknik penilaian
Jenis
Bentuk
Penilaian
Tes
Uraian

Ranah

Nomo
r Soal

Sum
ber

C1
C1
C2
C2
C3

1
2
3
4
5

Buku
yang
relev
an
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B.

LEMBAR EVALUASI SISWA
Nama
:
No. Absen
:
Hari/Tanggal
:
Uraikan jawaban pertanyaan di bawah ini dengan benar!
3. Jelaskan pengertian manusia sebagai makhluk sosial!
4. Jelaskan pengertian organisasi!
5. Dari pengertian organisasi itu, sebutkan unsur-unsur organisasi!
6. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah perlu kita berorganisasi?sebutkan alasannya!
7. Bagaimana jika orang-orang dalam suatu organisasi mempunyai tujuan sendiri-sendiri?
Berikan alasanmu!

KUNCI JAWABAN
Nomor Jawaban
1.
Makhluk sosial merupakan makhluk yang dalam kesehariannya
sangat membutuhkan peran makhluk yang lainnya.
2.
Sekelompok manusia yang diatur dan bekerjasama untuk mencapai
tujuan bersama.
3.
Sekelompok manusia,
aturan,
kerjasama,
tujuan bersama.
4.
Perlu,
karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan
bantuan orang lain.
5.
Organisasi tidak akan berhasil,
karena organisasi adalah kumpulan dari ekelompok manusia yang
mempunyai tujuan sama, jika tujuannya berbeda maka akan
terpecah belah.
Jumlah skor
Nilai= jumlah skor x 5

Skor
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
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Lampiran 27
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Siklus I Pertemuan II

I.
II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.

Sekolah

: SDN Tugurejo 01

Kelas/ Semester

: V/ 2

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Alokasi Waktu

: 2 jam pelajaran (2x 35 menit)

Hari/tanggal

: Sabtu/19 Januari 2013

Standar kompetensi
3.Memahami kebebasan berorganisasi
Kompetensi Dasar
3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Indikator
4. Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan masyarakat berdasarkan tujuan
dan proses pembentukannya
5. Menjelaskan minimal tiga conth organisasi di lingkungan masyarakat
berdasarkan tujuan dan proses pembentukannya
Tujuan Pembelajaran
1. Melalui pengamatan media kliping siswa dapat menyebutkan minimal tiga
contoh organisasi di lingkungan masyarakat berdasarkan tujuan dan proses
pembentukannya dengan benar.
2. Melalui pengamatan media kliping siswa dapat menjelaskan minimal tiga
contoh organisasi di lingkungan masyarakat berdasarkan tujuan dan proses
pembentukannya dengan benar.
Karakter siswa yang diharapkan:
1. Konsep : organisasi dan organisasi di lingkungan sekolah
2. Nilai
: nilai kesopanan, kebangsaan, persatuan, dan sosial
3. Moral
: kerendahan hati, pengendalian diri, dan percaya diri
4. Peduli Lingkungan: Membiasakan siswa hidup dengan semangat organisasi yang
rendah hati, mengendalikan diri dan percaya diri sehingga dapat menjadikkannya
insan yang mulia di masa depan.
Materi
Organisasi di lingkungan masyarakat
Model/Metode Pembelajaran
Metode : Everyone Is Teacher Here
Kegiatan Pembelajaran
b. Kegiatan awal (5 menit)
1. Salam
2. Doa
3. Presensi
4. Apersepsi :
Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa,
misalnya “Anak-anak, kalian telah belajar tentang organisasi.
Melalui tugas kliping kemarin, kalian juga telah menemukan
organisasi-organisasi di masyarakat. Ayo sebutkan organisasiorganisasi tersebut!”
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
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j.

“Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organisasi di
masyarakat. Ibu harapkan setelah belajar hari ini kalian dapat
menjelaskan apa saja organisasi yang ada di masyarakat dan apa saja
fungsinya”.
c. Kegiatan inti (45 menit)
1. Eksplorasi (5 Menit)
a) Siswa diminta membuka kliping dan bertanyajawab seputar
organisasi yang tertera di kliping tersebut.
b) Siswa diminta untuk membaca materi organisasi dari buku yang
mereka miliki dan pada kliping mereka.
c) Guru membagikan secarik kertas dan memastikan bahwa setiap
siswa telah mendapatkan satu kartu dan mengetahui fungsinya.
2. Elaborasi(10 Menit)
a) Siswa diminta menuliskan sebuah pertanyaan mengenai materi.
b) Semua siswa diberitahu bahwa sekarang mereka telah menjadi
guru bagi teman-temannya. Oleh karena itu, mereka bertanggung
jawab untuk menyampaikan materi yang telah ia terima dari kartu
yang mereka terima.
c) Siswa diminta mengumpulkan kertas soal yang telah mereka buat
untuk kemudian diacak oleh guru.
d) Guru membagikan kertas soal dan memastikan tidak ada siswa
yang menerima kertas soalnya sendiri.
e) Siswa diminta membaca soal yang didapatnya dan mencari
jawaban atas pertanyaan yang didapat.
f) Salah satu siswa diminta maju untuk membacakan kartu soalnya
dan dilanjutkan ke sukarelawan berikutnya.
g) Guru membimbing jalannya presentasi siswa dengan memberikan
kesempatan bagi siswa lain untuk menyanggah atau menanggapi.
h) Teman yang lain menyimak dan mencatat penjelasan dari siswa
yang maju di buku tulisnya masing-masing
3. Konfirmasi(30 menit)
a) Guru memberikan reward kepada siswa yang berani maju dan
menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang muncul
b) Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah
dipelajari selama pertemuan, untuk mengetahui keterampilan
ketercapaian indikator dan kompetensi dasar
d. Kegiatan akhir (20 menit)
c) Siswa dengan bimbingan guru membuat simpulan mengenai
materi yang telah dipelajari
d) Guru meminta siswa mencatat kesimpulan materi yang telah
dipelajari.
e) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru
f) Siswa yang belum jelas diberikan kesempatan untuk bertanya
g) Guru memberitahu materi yang akan disampaikan pada
pertemuan selanjutnya.
Media dan Sumber Belajar
 Media :
Kliping dan kertas soal
 Sumber belajar
:
a. Standar Isi
b. Standar Proses
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c. Suprijono, Agus.2012. Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM.
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
d. Sulhan, Najib. Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V SD/MI
halaman 79-81. Jakarta: PusatPerbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
e. Widihastuti, Setiati.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V SD halaman 6467. Jakarta: PusatPerbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
f. http://id.wikipedia.org/wiki/Pramuka
g. Kampus.okezone.com
h. Suara Merdeka, 26 Desember 2012
i. Suara Merdeka 20 November 2012
k. Penilaian
3. Prosedur Tes
d. Tes Awal
: ada (dalam appersepsi)
e. Tes proses
: ada (selama KBM)
f. Tes akhir
: ada (dalam evaluasi)
4. Jenis Tes
b. Tes
: pilihan ganda dan isian
l. Lampiran
6. Materi ajar
7. Lembar Kerja Siswa
8. Perangkat penilaian
VIII.
Kisi-kisi
1. Soal Evaluasi
2. Kunci jawaban
3. Pedoman penskoran
4. Media pembelajaran
Semarang, 15 Januari 2013
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LAMPIRAN I
MATERI PEMBELAJARAN
Organisasi di Masyarakat
Organisasi akan selalu muncul dalam sebuah kegiatan yang dilakukan secara
berkelompok. Karena dengan organisasi akan lebih mudah untuk mengatasi segala
persoalan dan tujuan yang hendak dicapai lebih mudah. Kamu bisa mengenal macammacam organisasi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Bisa kamu lihat dari bagaimana
organisasi itu dibentuk, apa tujuan organisasi itu dibentuk, bagaimana hubungannya
dengan pemerintah. Berikut ini adalah macam-macam organisasi di masyarakat.
1. Berdasarkan Proses Pembentukan
A.Organisasi Formal
Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuantujuan tertentu yang disadari pula dan diatur dengan ketentuan-ketentuan yang
formal. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam organisasi formal diatur dengan
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tanggal (ART). Contoh organisasi
formal di masyarakat misalnya, LKMD, PKK, dan lain-lain.
B.Organisasi Informal
Organisasi Informal adalah organisasi yang dibentuk tanpa disadari sepenuhnya,
tujuan-tujuannya juga tidak begitu jelas. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) juga tidak jelas. Hubungan yang terjalin juga sifatnya
pribadi dan sifatnya tidak formal. Kebanyakan organisasi informal ini terbentuk
dalam organisasi formal, yang anggotanya terdiri atas karyawan yang ada pada
lembaga tersebut. Mereka secara pribadi ingin mengadakan kegiatan tertentu secara
bersama-sama yang harus diorganisir. Contoh organisasi informal, misalnya
organisasi kesenian karyawan. Setiap karyawan mempunyai keinginan untuk
mengembangkan bakat di bidang kesenian. Dari masing-masing pribadi berkumpul
untuk membentuk kegiatan kesenian, bisa juga arisan karyawan, dan lain-lain.
2. Berdasarkan Tujuannya
A.Organisasi Sosial
Organisasi sosial adalah organisasi yang mempunyai tujuan sosial. Organisasi
semacam ini tidak berharap keuntungan dalam bentuk materi. Tujuan utama
organisasi ini untuk melayani kepentingan masyarakat, tanpa menghitung untungrugi. Organisasisemacam ini banyak muncul di tengah-tengah masyarakat. Mereka
yang mendirikan organisasi semacam ini biasanya mempunyai jiwa sosial yang
tinggi. Orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap kondisi masyarakatnya.
Contoh organisasi sosial adalah organisasi dalam bentuk yayasan penyandang
cacat, panti asuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain.
Organisasi semacam ini mempunyai tujuan mulia, yakni kepedulian yang tinggi
terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
B.Organisasi Bisnis
Organisasi bisnis adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan. Organisasi semacam ini hanya berpikir tentang keuntungan yang
didapatkan. Jika keuntungan tidak didapatkan, maka organisasi semacam ini segera
berhenti. Tujuan utamanya dalam organisasi ini hanyalah keuntungan atau laba.
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LAMPIRAN II
MEDIA PEMBELAJARAN
Gambar media kliping untuk pertemuan 2
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LAMPIRAN III
LEMBAR KERJA SISWA
1. Bacalah materi tentang organisasi yang dibahas hari ini.
2. Perhatikan kartu-kartu yang ditunjukkan oleh gurumu di depan kelas.
3. Gurumu akan membagikan secarik kertas untuk menulis soal dan dibagikan
kepada kalian satu-persatu.
4. Setelah kertas dibagikan, tulislah soal untuk temanmu, pastikan soal tersebut
mengenai materi yang dibahas. Waktumu hanya 3 menit.
5. Kumpulkan kertas soal tersebut kepada guru kalian. Kemudian kamu akan
menerima acakan soal tersebut. Jika kamu menerima kertas soalmu sendiri,
laporkan kepada gurumu.
6. Setelah kamu mendapatkan kartu itu, bacalah baik-baik kemudian cari tahu
jawabannya.
7. Setelah 3 menit selesai, kalian akan berperan menjadi guru bagi teman-teman
kalian dengan mempresentasikan di depan kelas isi kertas soal yang kalian
dapatkan.
8. Jika kalian belum maju, catatlah penjelasan yang disampaikan teman kalian di
buku catatan.
9. Selamat berjuang!
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LAMPIRAN IV
PERANGKAT PENILAIAN
C. KISI-KISI PENULISAN SOAL FORMATIF
Satuan Pendidikan
: SDN Tugurejo 01
Mata pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/ Semester
: V/ 2
Alokasi Waktu :15menit
Standar Kompetensi
: 3.Memahami kebebasan berorganisasi
Kompetensi
Dasar

Materi
pokok/materi
pembelajaran
3.1
Organisasi
dan
Menyebutka contoh-contoh
n
contoh organisasi
di
organisasi di lingkungan
lingkungan
sekolah
sekolah dan
masyarakat.

Indikator pembelajaran

1.
2.
3.
4.

5.

Teknik
penilaian
Menjelaskan pengertian organisasi 1. Tes
Menyebutkan minimal tiga contoh
tertuli
organisasi di lingkungan sekolah
s
Menjelaskan minimal tiga contoh
organisasi di lingkungan sekolah
Menyebutkan minimal tiga contoh
organisasi
di
lingkungan
masyarakat berdasarkan tujuan
dan proses pembentukannya
Menjelaskan minimal tiga contoh
organisasi
di
lingkungan
masyarakat berdasarkan tujuan
dan proses pembentukannya

Penilaian
Bentuk instrument

Ran
ah

1. Pilihan ganda

C1
C2
C4
C5

1,3,7
2,4,9
6, 8
5,10

C1
C2
C3
C4

2,6.10
1,4,5,8
3
7,9

2. Isian

Nomor
soal

Sumber
belajar
Buku
pelajara
n yang
relevan,
Kliping
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D. LEMBAR EVALUASI SISWA
Nama
:
No. Absen
:
Hari/Tanggal
:
I.

PILIHAN GANDA
Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c,
atau d!
1. Karena memiliki kecenderungan untuk berteman, manusia biasanya . . . .
a. hidup sendirian
b. tidak membutuhkan orang lain
c. membenci manusia yang lain
d. membentuk kelompok-kelompok
2. Manakah yang merupakan pengertian paling tepat dari organisasi?
a. Manusia hidup berkelompok-kelompok dengan manusia yang lain.
b. Kelompok manusia yang bermusuhan untuk mewujudkan tujuan yang
berbeda.
c. Kelompok manusia yang diatur untuk bekerjasama dalam rangka
mencapai tujuan bersama.
d. Kelompok manusia yang saling bersaing untuk mencapai tujuan yang
sama.
3. Dengan berorganisasi kita akan lebih . . . .
a. Repot mencapai tujuan
b. Susah mencapai tujuan
c. Mudah mencapai tujuan
d. Membuang-buang waktu
4. Organisasi dibentuk agar anggotanya merasa . . . .
a. Dengan organisasi kegiatan tidak bertambah baik
b. Dengan organisasi hasil kerjanya lebih baik
c. Dengan organisasi hasil kerjanya menjadi buruk
d. Dengan organisasi bertambah persaingan.
5. Ciri-ciri organisasi yang tidak baik adalah . . . .
a. Memiliki tujuan yang jelas
b. Tidak ada pembagian tugas
c. Ada keserasian antar anggota
d. Koordinasi yang baik
6. Yang bukan merupakan organisasi di sekolah adalah . . . .
a. OSIS
b. Pramuka
c. LKMD
d. Pengurus kelas
7. Organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil
organisasi adalah pengertian dari . . . .
a.Organisasi sosial
b.Organisasi formal
c.Organisasi non formal
d.Organisasi bisnis
8. Hubungan kerja antar bagian dalam organisasi disebut . . . .
a.Struktur organisasi
b.Gambaran organisasi
c.Tujuan organisasi
d.Pengertian organisasi
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9. Kalian bisa memasuki organisasi di masyarakat dan juga di sekolah. Bila
ingin aktif berorganisasi di sekolah, maka kalian bisa masuk dalam
organisasi . . . .
a. partai politik
b. PKK
c. karang taruna
d. pramuka
10. Berorganisasi ternyata banyak manfaatnya. Manakah yang merupakan
manfaat berorganisasi?
a. Belajar hidup hemat.
b. Belajar memaksakan pendapat kepada orang lain.
c. Belajar memboroskan uang jajan.
d. Belajar menghargai pendapat orang lain.
II. ISIAN
1. Manusia senantiasa . . . manusia yang lain.
2. Contoh organisasi pemuda di desa adalah . . . .
3. Berorganisasi akan . . . pelaksanaan tugas-tugas kita.
4. Tujuan bersama dalam organisasi harus diwujudkan oleh . . . .
5. Agar kerja sama berjalan dengan lancar, sebuah organisasi memerlukan . . . .
6. Dokter kecil adalah salah satu contoh organisasi di . . . .
7. Target yang harus dikerjakan disebut . . . .
8. Organisasi terbentuk karena adanya kepentingan bersama untuk mencapai. . .
9. Salah satu organisasi kepemudaan di suatu masjid adalah. . . .
10. Organisasi yang paling dekat dengan kita adalah . . . .
E. KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI DAN PENSKORAN
I. PILIHAN GANDA

II.

1. D
6. C
2. C
7. D
3. C
8. A
4. B
9. D
5. B
10. D
Skor benar 1
Skor salah 0
Skor maksimal 10
ISIAN
1. Membutuhkan
2. Karang taruna
3. Meringankan
4. Semua anggota
5. Aturan
6. Sekolah
7. Tujuan
8. Tujuan bersama
9. IRMA
10. Keluarga

Skor Benar=1

Skor Salah=0

Skor maksimal=10
Skor maksimal PG + Isian = 20
Nilai= skor pilihan gandan+uraian x 5
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Lampiran 28

I.
II.
III.

IV.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Siklus II Pertemuan I
Sekolah
: SDN Tugurejo 01
Kelas/ Semester
: V/ 2
Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Sosial
Alokasi Waktu
: 2 jam pelajaran (2x 35 menit)
Hari/tanggal
: Jumat/25 Januari 2013
Standar kompetensi
3.Memahami kebebasan berorganisasi
Kompetensi Dasar
3.1 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Indikator
6. Menyebutkan organisasi di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan
pemerintah
7. Menjelaskan contoh organisasi di lingkungan masyarakat yang berhubungan
dengan pemerintah
Tujuan Pembelajaran
6.Melalui pengamatan media kliping siswa dapat menyebutkan minimal tiga contoh
organisasi di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah
dengan benar.
7.Melalui pengamatan media kliping siswa dapat menjelaskan minimal tiga contoh
organisasi di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah
dengan benar.

V.
VI.
VII.

Karakter siswa yang diharapkan:
1. Konsep
: organisasi dan organisasi di lingkungan sekolah
2. Nilai
: nilai kesopanan, kebangsaan, persatuan, dan sosial
3. Moral
: kerendahan hati, pengendalian diri, dan percaya diri
4. Peduli Lingkungan: Membiasakan siswa hidup dengan semangat organisasi
yang rendah hati, mengendalikan diri dan percaya diri sehingga dapat
menjadikkannya insan yang mulia di masa depan.
Materi
Organisasi di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah
Model/Metode Pembelajaran
Metode : Everyone Is Teacher Here dengan permainan bola
Kegiatan Pembelajaran
a. Kegiatan awal (5 menit)
1. Salam
2. Doa
3. Presensi
4. Apersepsi :
Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa,
misalnya “Anak-anak, kalian telah belajar tentang organisasi.
Melalui tugas kliping kemarin, kalian juga telah menemukan
organisasi-organisasi di masyarakat. Ayo sebutkan organisasiorganisasi tersebut! Sekarang setelah kalian tahu organisasi di
masyarakat, kalian juga harus tahu tentang organisasi yang
berhubungan dengan pemerintah. Siapa yang sudah tahu?”
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
“Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organisasi di
masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah. Ibu harapkan
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setelah belajar hari ini kalian dapat menjelaskan apa saja organisasi
yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah”.
b. Kegiatan inti (45 menit)
1. Eksplorasi (5 Menit)
d) Siswa membuka kliping dan bertanyajawab seputar organisasi
yang tertera di kliping tersebut.
e) Siswa diminta untuk membaca materi organisasi dari buku yang
mereka miliki dan pada kliping mereka.
f) Guru membagikan secarik kertas dan memastikan bahwa setiap
siswa telah mendapatkan satu kartu dan mengetahui fungsinya.
2. Elaborasi(10 Menit)
a) Siswa diminta menuliskan sebuah pertanyaan mengenai materi.
b) Semua siswa diberitahu bahwa sekarang mereka telah menjadi
guru bagi teman-temannya. Oleh karena itu, mereka bertanggung
jawab untuk menyampaikan materi yang telah ia terima dari kartu
yang mereka terima.
c) Siswa diminta mengumpulkan kertas soal yang telah mereka buat
untuk kemudian diacak oleh guru.
d) Guru membagikan kertas soal dan memastikan tidak ada siswa
yang menerima kertas soalnya sendiri.
j. Siswa diminta membaca soal yang didapatnya dan mencari
jawaban atas pertanyaan yang didapat.
k. Guru memberikan lemparan bola, siswa yang kena maju
a) Guru membimbing jalannya presentasi siswa dengan memberikan
kesempatan bagi siswa lain untuk menyanggah atau menanggapi.
b) Teman yang lain menyimak dan mencatat penjelasan dari siswa
yang maju di buku tulisnya masing-masing.
1. Konfirmasi(30 menit)
c) Guru memberikan reward kepada siswa yang berani maju dan
menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang muncul.
d) Lanjut lagi, siswa yang sudah maju melemparkan bola ke
temannya.
e) Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
selama pertemuan, untuk mengetahui keterampilan ketercapaian
indikator dan kompetensi dasar

VIII.

c. Kegiatan akhir (20 menit)
h) Siswa dengan bimbingan guru membuat simpulan mengenai
materi yang telah dipelajari
i) Guru meminta siswa mencatat kesimpulan materi yang telah
dipelajari.
j) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru
k) Siswa yang belum jelas diberikan kesempatan untuk bertanya
l) Guru memberitahu materi yang akan disampaikan pada
pertemuan selanjutnya.
Media dan Sumber Belajar
 Media :
Kliping, bola, bagan contoh organisasi pemerintah, dan kertas soal
 Sumber belajar
:
 Standar Isi
 Standar Proses
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IX.

X.

Suprijono, Agus.2012. Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM.
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
 Sulhan, Najib. Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V
SD/MI halaman 81-85. Jakarta: PusatPerbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.
 Widihastuti, Setiati.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V SD halaman
67-72. Jakarta: PusatPerbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
 http://id.wikipedia.org/wiki/Pramuka
 Kampus.okezone.com
 Suara Merdeka, 26 Desember 2012
 Suara Merdeka 20 November 2012
Penilaian
5. Prosedur Tes
g. Tes Awal
: ada (dalam appersepsi)
h. Tes proses
: ada (selama KBM)
i. Tes akhir
: ada (dalam evaluasi)
6. Jenis Tes
c. Tes
: pilihan ganda dan isian
Lampiran
1. Materi ajar
2. Lembar Kerja Siswa
3. Perangkat penilaian
a. Kisi-kisi
b. Soal Evaluasi
c. Kunci jawaban
d. Pedoman penskoran
4. Media pembelajaran
Semarang, 23 Januari 2013
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LAMPIRAN I
MATERI AJAR
Organisasi Berdasarkan Hubungannya dengan Pemerintah
A.Organisasi Resmi
Organisasi resmi adalah organisasi yang terdaftar di lembaga pemerintahan.
Organisasi ini bisa langsung dibentuk oleh pemerintah atau berhubungan dengan
pemerintahan. Organisasi yang langsung dibentuk oleh pemerintahan karena segala
aturan dan pelaksanaanya diatur langsung oleh pemerintah. Tetapi tidak dibentuk oleh
pemerintahan. Kegiatan ini memiliki hubungan yang erat untuk membantu kelancaran
dan pelaksanaan dalam kegiatan pemerintahan. Organisasi resmi yang dibentuk oleh
pemerintah misalnya organisasi di Departemen Pendidikan, Departemen Agama, dan
lain-lain. Organisasi yang terdaftar di pemerintah, tetapi tidak dibentukoleh
pemerintah, misalnya Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Organisasi ini
pelaksanaannya tidak diatur oleh pemerintah, tetapi diatur sendiri. Hanya saja,
keberadaanya banyak membantu dalam kegiatan pemerintahan.
B.Organisasi Tidak Resmi
Organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan
pemerintahan dan tidak terdaftar di pemerintahan. Organisasi ini hanya semacam
organisasi biasa untuk pengembangan suatu bakat tertentu sehingga keberadaanya
tidak harus izin atau tidak perlu untuk didaftar di pemerintahan. Sebagai contoh
organisasi seperti ini adalah klub-klub kesenian, klub olah raga, dan lain-lain.
Organisasi semacam ini hanya sebagai penyalur bakat, penyalur hobi yang tidak harus
menjadi organisasi resmi dan tidak perlu harus didaftar ke pemerintah.
Tujuan Organisasi Pemerintahan
Adapun tujuan organisasi pemerintahan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, memuaskan masyarakata, dan terjadi secara eksternala. Sehingga member
legitimasi terhadap organisasi pemerintahan ( Baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif )
Jika masyarakat tidak puas kepada pemerintah ( Organisasi ) dalam artian masyarakat
tidak member legitimasi, maka muncul etidak percayaan akhirnya munculketerancaman
organisasi.
Fungsi Dan Tujuan Organisasi Pemerintahan
Tujuan organisasi pemerintahan mempunyai beberapa fungsi yang menurut waktu dan
keadaan :
1. Pedoman bagikegiatan ; Melalui pengamatan hasil – hasil waktu yang akandatang .
Tujuan dan fungsi sebagai pedoman bagi kegiatan pengarahan dan penyaluran usaha dari
para anggota – anggota organisasi
2. Sumber Legitimasi ; Tujuan organisasi merupakan sumber legitimasi bagi
suatuorganisasi pemerintahan dalam melakukan pembenaran kegiatan pengakuan atas
kegiatan ini dapat meningkatkan organisasi pemerintahan untuk mendapatkan berbagai
sumberdaya dan dukungan disekitatnya.
3. Standar pelaksanaan ; Bila tujuan dinyatakan secara jelas dan difahami hal ini akan
memberikan standar langsung bagi penilaiaan standar pelaksanaan organisasi
pemerintahan.
4. Sumber Motifasi ; Tujuan organisasi dapat berfungsi sebagai sumber motifasi dan
indentifikasi bagi para anggotanya untukmeningkatkan dorongan kerja dan prestasi kerja
bagi anggota organisasi.
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5. Dasar nasional pengorganisasian ; Dinyatakan secara sederhana tujuan organisasi
pemerintahan sebagai dasar perancangan pemerintahan itu sendiri berinteraksi denga
struktur organisasi dalam kegiatan – kegiatan ang dilakuakan.
Beberapa Fungsi dalam Organisasi Pemerintahan
1. Fungsi Perencanaan
2. Fungsi Pengorganisasian
3. Fungsi Personalia
4. Fungsi Pengarahan
5. Fungsi Pengawasan
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LAMPIRAN II
MEDIA
Media kliping pertemuan 2
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LAMPIRAN III
LEMBAR KERJA SISWA
1. Bacalah materi tentang organisasi yang dibahas hari ini.
2. Perhatikan kartu-kartu yang ditunjukkan oleh gurumu di depan kelas.
3. Gurumu akan membagikan secarik kertas untuk menulis soal dan dibagikan
kepada kalian satu-persatu.
4. Setelah kertas dibagikan, tulislah soal untuk temanmu, pastikan soal tersebut
mengenai materi yang dibahas. Waktumu hanya 3 menit.
5. Kumpulkan kertas soal tersebut kepada guru kalian. Kemudian kamu akan
menerima acakan soal tersebut. Jika kamu menerima kertas soalmu sendiri,
laporkan kepada gurumu.
6. Setelah kamu mendapatkan kartu itu, bacalah baik-baik kemudian cari tahu
jawabannya.
7. Setelah 3 menit selesai, kalian akan berperan menjadi guru bagi teman-teman
kalian dengan mempresentasikan di depan kelas isi kertas soal yang kalian
dapatkan.
8. Jika kalian belum maju, catatlah penjelasan yang disampaikan teman kalian di
buku catatan.
9. Selamat berjuang!
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LAMPIRAN IV
PERANGKAT PENILAIAN
A. KISI-KISI PENULISAN SOAL FORMATIF
Satuan Pendidikan
: SDN Tugurejo 01
Mata pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/ Semester
: V/ 2
Alokasi Waktu :15menit
Standar Kompetensi
: 3.Memahami kebebasan berorganisasi
Kompetensi
Materi
Indikator
Penilaian
Dasar
pokok/materi
pembelajaran Teknik
Bentuk
pembelajaran
penilaian
instrument
1.2 Menye
butkan
contoh
organisasi
di
lingkungan
sekolah
dan
masyaraka
t.
1.3 Mena
mpilkan
peran serta
dalam
memilih
organisasi
di sekolah

Organisasi dan 6.Menyebutkan Tes tertulis
contoh-contoh
minimal tiga
organisasi
di
contoh
lingkungan
organisasi di
sekolah
lingkungan
masyarakat
yang
berhubungan
dengan
pemerintah
7.Menjelaskan
minimal tiga
contoh
organisasi di
lingkungan
masyarakat
yang
berhubungan
dengan

1. Pilihan
ganda

2. Isian

Ranah

Nomor soal Sumber Belajar

C1
C2
C4
C5

1,3,7
2,4,9
6, 8
5,10

C1
C2
C3
C4

2,6.10
1,4,5,8
3
7,9

Buku pelajaran yang
relevan,
Kliping
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pemerintah
8.Menyebutkan
peran
serta
dalam
memilih
organisasi di
sekolahdan
proses
pembentukan
nya
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B. LEMBAR EVALUASI SISWA
Nama
:
No. Absen
:
Hari/Tanggal :
Pilihlah huruf a, b, c, atau d sebagai jawaban yang paling benar!
1. Untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan tugas-tugas kelas maka dibentuklah
….
a. Polisi Kecil
b. OSIS
c. Organisasi Kelas
d. Gudep Pramuka
2. Salah satu tujuan didirikannya koperasi sekolah adalah ....
a. sebagai tempat membeli alat tulis menulis
b. sebagai tempat pelaksanaan UKS
c. sebagai tempat melakukan kegiatan menarik
d. sebagai tempat pembinaan keamanan dan ketertiban
3.

4.

Anggota organisasi sekolah adalah ….
a. siswa
b. para guru
c. warga sekolah
d. kepala sekolah
Pengurus yang paling bertanggung jawab dalam organisasi adalah ….
a. ketua
b. wakil ketua
c. sekretaris
d. anggota

Salah satu cara menyelesaikan setiap perselisihan adalah dengan cara ….
a. gotong royong
b. kampanye
c. debat
d. musyawarah
6. pembagian tugas membersihkan kelas setiap hari termasuk program kerja organisasi
….
a. seksi kebersihan
b. komite sekolah
c. sekolah
d. kelas
7. Yang termasuk organisasi sekolah di bawah ini adalah ….
a. Gudep Pramuka dan Koperasi Sekolah
c. Karang Taruna dan Koperasi Sekolah
b. Posyandu dan Gudep Pramuka
d. Organisasi Kelas dan Dewan Kelurahan
5.

8.

Organisasi sekolah yang bergerak dibidang ketertiban dan keamanan yaitu ….
a. PRAMUKA
b. Polisi Kecil
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c. Komite Sekolah
d. PMR
9.

Organisasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kesamaan pekerjaan
disebut ....
a. organisasi sosial
b. organisasi politik
c. organiasi profesi
d. organiasi antar pemerintah

10. Kebebasan berorganisasi diatur dalam pancasila dan UUD 1945 pada pasal ….
a. 28 A ayat 3
b. 28 E ayat 3
c. 29 E ayat 3
d. 29 A ayat 3

II. ISIAN
Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
Anggota organisasi kelas terdiri dari … dan ….
Pengurus organisasi yang bertugas mengurus masalah keuangan adalah ….
Supaya tujuan organisasi tercapai maka peraturan organisasi harus ….
Organisasi yang bertujuan meningkatkan dan membina kehidupan beragama disebut
organisasi ….
5. Agar dapat mempelajari berbagai keterampilan untuk hidup di alam terbuka, di sekolah
sebaiknya kamu bergabung dalam organisasi ....
1.
2.
3.
4.
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C. KUNCI JAWABAN
I. PILIHAN GANDA
1. C
6. D
2. A
7. A
3. C
8. B
4. A
9. C
5. D
10.B
II. ISIAN
1.
2.
3.
4.
5.

Guru dan siswa
Bendahara
Dipatuhi/ditaati
Keagamaan
(Gudep) Pramuka

Skor Benar=1
Skor Salah=0
Skor maksimal pilihan ganda=10
Skor maksimal isian=5
Skor maksimal PG + Isian = 15
Nilai= skor pilihan gandan+uraian x 2 : 3

Lampiran 29
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Siklus II Pertemuan II
Sekolah
: SDN Tugurejo 01
Kelas/ Semester
: V/ 2
Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Sosial
Alokasi Waktu
: 2 jam pelajaran (2x 35 menit)
Hari/tanggal
: Jumat/1 Februari 2013
I. Standar kompetensi
3.Memahami kebebasan berorganisasi
II. Kompetensi Dasar
3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah
III. Indikator
8.Menyebutkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah
IV. Tujuan Pembelajaran
8.Melalui media kliping siswa dapat menyebutkan peran serta dalam memilih
organisasi di sekolah dengan benar.
Karakter siswa yang diharapkan:
5. Konsep
: organisasi dan organisasi di lingkungan sekolah
6. Nilai
: nilai kesopanan, kebangsaan, persatuan, dan sosial
7. Moral
: kerendahan hati, pengendalian diri, dan percaya diri
8. Peduli Lingkungan: Membiasakan siswa hidup dengan semangat organisasi
yang rendah hati, mengendalikan diri dan percaya diri sehingga dapat
menjadikkannya insan yang mulia di masa depan.
V.
Materi
Organisasi di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah
VI. Model/Metode Pembelajaran
Metode : Everyone Is Teacher Here dengan permainan bola
VII. Kegiatan Pembelajaran
a. Kegiatan awal (5 menit)
1. Salam
2. Doa
3. Presensi
4. Apersepsi :
Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa, misalnya
“Anak-anak, kalian telah belajar tentang organisasi. Baik di tingkat
sekoalh, masyarakat, dan hubungannya dengan pemerinta. Melalui
tugas kliping kemarin, kalian juga telah menemukan organisasiorganisasi di masyarakat. Ayo sebutkan organisasi-organisasi tersebut!
Sekarang setelah kalian tahu organisasi di sekolah, masyarakat, dan di
tingkat pemerintahan. Sekarang ibu ingin tahu bagaimana peran serta
dalam memilih organisasi di sekolah?”
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
“Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organisasi. Ibu
harapkan setelah belajar hari ini kalian dapat menjelaskan apa saja
organisasi dan bagaimana peran serta kalian dalam memilih organisasi
di sekolah”.
b. Kegiatan inti (45 menit)
2. Eksplorasi (5 Menit)
g) Siswa mengamati kliping dan bertanyajawab seputar organisasi
yang tertera di kliping tersebut.
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h) Siswa diminta untuk membaca materi organisasi dari buku yang
mereka miliki dan pada kliping mereka.
i) Guru membagikan secarik kertas dan memastikan bahwa setiap
siswa telah mendapatkan satu kartu dan mengetahui fungsinya.
3. Elaborasi(10 Menit)
e) Siswa diminta menuliskan sebuah pertanyaan mengenai materi.
f) Semua siswa diberitahu bahwa sekarang mereka telah menjadi
guru bagi teman-temannya. Oleh karena itu, mereka bertanggung
jawab untuk menyampaikan materi yang telah ia terima dari kartu
yang mereka terima.
g) Siswa diminta mengumpulkan kertas soal yang telah mereka buat
untuk kemudian diacak oleh guru.
h) Guru membagikan kertas soal dan memastikan tidak ada siswa
yang menerima kertas soalnya sendiri.
l. Siswa diminta membaca soal yang didapatnya dan mencari
jawaban atas pertanyaan yang didapat.
m. Guru memberikan lemparan bola, siswa yang kena maju
f) Guru membimbing jalannya presentasi siswa dengan memberikan
kesempatan bagi siswa lain untuk menyanggah atau menanggapi.
g) Teman yang lain menyimak dan mencatat penjelasan dari siswa
yang maju di buku tulisnya masing-masing.
h) Lanjut lagi, siswa yang sudah maju melemparkan bola ke
temannya.
1. Konfirmasi(30 menit)
i) Guru memberikan reward kepada siswa yang berani maju dan
menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang muncul.
j) Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
selama pertemuan, untuk mengetahui keterampilan ketercapaian
indikator dan kompetensi dasar
c. Kegiatan akhir (20 menit)
m) Siswa dengan bimbingan guru membuat simpulan mengenai
materi yang telah dipelajari
n) Guru meminta siswa mencatat kesimpulan materi yang telah
dipelajari.
o) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru
p) Siswa yang belum jelas diberikan kesempatan untuk bertanya
q) Guru memberitahu materi yang akan disampaikan pada
pertemuan selanjutnya.

VIII. Media dan Sumber Belajar
 Media :
Kliping, bola, bagan contoh organisasi pemerintah, dan kertas soal
 Sumber belajar
:
 Standar Isi
 Standar Proses
 Suprijono, Agus.2012. Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM.
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
 Sulhan, Najib. Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V
SD/MI halaman 81-85. Jakarta: PusatPerbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.
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IX.

X.

Widihastuti, Setiati.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V SD halaman
67-72. Jakarta: PusatPerbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pramuka
Kampus.okezone.com
Suara Merdeka, 26 Desember 2012
Suara Merdeka 20 November 2012

Penilaian
a. Prosedur Tes
1) Tes Awal
2) Tes proses
3) Tes akhir
b. Jenis Tes
1) Tes

: ada (dalam appersepsi)
: ada (selama KBM)
: ada (dalam evaluasi)
: pilihan ganda dan isian

Lampiran
1. Materi ajar
2. Lembar Kerja Siswa
3. Perangkat penilaian
a. Kisi-kisi
b. Soal Evaluasi
c. Kunci jawaban
d. Pedoman penskoran
4. Media pembelajaran
Semarang, 30 Januari 2013
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LAMPIRAN I
MATERI AJAR
Peran Organisasi
i. Pemimpin
Pemimpin organisasi adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin dan
mempersatukan kelompok dalam organisasi. Peranan pemimpin sangat besar dalam
organisasi, antara lain sebagai berikut.
1. Menciptakan kekompakan dalam organisasi yang dipimpin.
2. Mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam kelompok organisasi yang
dipimpinnya.
3. Mampu memotivasi kerja bagi setiap anggota yang ada dalam kelompok organisasi
yang dipimpinnya.
Hal-hal yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah sebagai berikut.
a.Memiliki sifat jujur.
b.Memiliki pengetahuan yang luas.
c.Mampu memberikan pengarahan.
d.Memiliki kreativitas.
e.Mempunyai inisiatif.
f.Mempunyai sifat lapang dada.
g.Mempunyai sifat adil.
h.Suka bermusyawarah dalam mengambil keputusan.
i.Memiliki tanggung jawab yang besar.
j.Mempunyai sikap yang tegas.
k.Senang melakukan kegiatan yang baik.
l.Mempunyai kedisiplinan.
2. Anggota
Anggota organisasi yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
a.Mau bekerja sama dengan anggota yang lain.
b.Melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan bersama.
c.Disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai anggota.
d.Ikut mendukung segala keputusan yang diambil bersama.
e.Memberikan masukan kepada pemimpin.
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LAMPIRAN II
MEDIA
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LAMPIRAN III
LEMBAR KERJA SISWA
1. Bacalah materi tentang organisasi yang dibahas hari ini.
2. Perhatikan kartu-kartu yang ditunjukkan oleh gurumu di depan kelas.
3. Gurumu akan membagikan secarik kertas untuk menulis soal dan dibagikan
kepada kalian satu-persatu.
4. Setelah kertas dibagikan, tulislah soal untuk temanmu, pastikan soal tersebut
mengenai materi yang dibahas. Waktumu hanya 3 menit.
5. Kumpulkan kertas soal tersebut kepada guru kalian. Kemudian kamu akan
menerima acakan soal tersebut. Jika kamu menerima kertas soalmu sendiri,
laporkan kepada gurumu.
6. Setelah kamu mendapatkan kartu itu, bacalah baik-baik kemudian cari tahu
jawabannya.
7. Setelah 3 menit selesai, kalian akan berperan menjadi guru bagi teman-teman
kalian dengan mempresentasikan di depan kelas isi kertas soal yang kalian
dapatkan.
8. Jika kalian belum maju, catatlah penjelasan yang disampaikan teman kalian di
buku catatan.
9. Selamat berjuang!
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LAMPIRAN IV
PERANGKAT PENILAIAN
F. KISI-KISI PENULISAN SOAL FORMATIF
Satuan Pendidikan
: SDN Tugurejo 01
Mata pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/ Semester
: V/ 2
Alokasi Waktu :15menit
Standar Kompetensi
: 3.Memahami kebebasan berorganisasi
Kompetensi Dasar

1.4 Menyebutkan
contoh organisasi di
lingkungan sekolah
dan masyarakat.
1.5 Menampilkan
peran serta dalam
memilih organisasi
di sekolah

Materi
pokok/mate
ri
pembelajara
n

Indikator pembelajaran

Penilaian
Teknik
Bentuk
penilaian
instrume
nt

Organisasi
6.Menyebutkan minimal tiga contoh Tes tertulis
dan contohorganisasi di lingkungan masyarakat yang
contoh
berhubungan dengan pemerintah
organisasi di
lingkungan
7.Menjelaskan
minimal
tiga
contoh
sekolah
organisasi di lingkungan masyarakat yang
berhubungan dengan pemerintah
8.Menyebutkan peran serta dalam memilih
organisasi
di
sekolahdan
proses
pembentukannya

1. Pilihan
ganda

3. Isian

Ranah

Nomor
soal

C1
C2
C4
C5

1,3,7
2,4,9
6, 8
5,10

C1
C2
C3
C4

2,6.10
1,4,5,8
3
7,9

Sumber
belajar

Buku
pelajaran
yang
relevan,
Kliping

D. LEMBAR EVALUASI SISWA
Nama
:
No. Absen
:
Hari/Tanggal
:
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d pada jawaban yang paling
benar!

1. Yang merupakan pengertian organisasi yang paling tepat adalah....
A. kelompok manusia yang saling bersaing untuk mencapai tujuan
B. kelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan
bersama
C. kelompok manusia yang memiliki tujuan yang sama dengan bekerja masing-masing
D. kelompok manusia yang hidup bersama
2. Berikut adalah hal-hal yang harus dimiliki organisasi, kecuali....
A. memiliki ketua
B. memiliki anggota
C. memiliki pembagian tugas yang jelas
D. memiliki tujuan sendiri-sendiri
3. Apabila setiap anggota organisasi bekerja masing-masing, maka....
A. tujuan organisasi dapat tercapai
B. organisasi sulit mencapai tujuan
C. akan timbul saling percaya antar sesama anggota
D. organisasi berjalan efektif dan efisien
4. Sebuah organisasi dibentuk karena....
A. memiliki tujuan yang sama
B. memiliki minat yang berbeda
C. untuk menyaingi organisasi lain
D. memiliki visi yang berbeda
5. Berikut ini adalah ciri-ciri organisasi yang baik, kecuali....
A. memiliki tujuan yang jelas dan nyata
B. adanya pembagian tugas yang jelas
C. selalu mendengar yang diperintahkan pimpinan
D. adanya koordinasi yang baik
6. Berikut adalah organisasi yang terdapat di sekolah adalah....
A. OSIS
B. Organisasi Kelas
C. Pramuka
D. RW
7. Organisasi yang bertujuan mencari keuntungan disebut....
A. organisasi sosial
B. organisasi bisnis
C. organisasi informal
D. organisasi keagamaan
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8. Hubungan kerja antar bagian dalam organisasi disebut....
A. tujuan organisasi
B. Struktur organisasi
C. tugas organisasi
D. visi organisasi
9. Dalam mengambil keputuasan sebaiknya pimpinan organisasi....
A. mengutamakan pendapat sendiri
B. mengutamakan pendapat anggotanya
C. melalui musyawarah dengan anggotanya
D. mendengar pendapat orang lain
10. Jika pemimpin melakukan kesalahan, maka yang dilakukan anggotanya adalah....
A. pura-pura tidak tahu
B. membiarkan
C. membicarakan dengan anggota lain
D. mengingatkan dengan baik-baik
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Target yang harus dikerjakan dalam berorganisasi disebut....
2. Organisasi usaha kesehatan sekolah berada di....
3. Manusia....orang lain dalam menjalankan kehidupannya
4. Organisasi pemerintah tingkat terkecil adalah....
5. Tujuan bersama dalam organisasi harus diwujudkan oleh....
6. Panti asuhan merupakan contoh organisasi....
7. Pemimpin organisasi dipimpin oleh....
8. Contoh organisasi pemuda di tingkat RW adalah....
9. Setiap organisasi memiliki...yang harus ditaati oleh setiap anggotanya
10. Perusahaan adalah organisasi yang memiliki motif.....
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C. KUNCI JAWABAN
a. Pilihan Ganda
1. b
2. d
3.b
4. a
5. c
6. d
7. b
8. b
9. c
10.d

Skor Benar=1
Skor Salah=0

b. Isian

Skor maksimal=10

1. tujuan
2. sekolah
3. membutuhkan/memerlukan
4. Rukun Tetangga
5. seluruh anggotanya
6. sosial
7. anggotanya
8. karang taruna
9. aturan
10. ekonomi/mencari keuntungan

Skor Benar=1
Skor Salah=0
Skor maksimal=10
Skor maksimal PG + Isian = 20
Nilai= skor pilihan gandan+uraian x 5
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Lampiran 30
SURAT IJIN PENELITIAN
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Lampiran 31

SURAT PEMBERIAN IJIN PENELITIAN OLEH SEKOLAH
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Lampiran 32
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
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Lampiran 33
KKM KELAS V SDN TUGUREJO 01
TAHUN AJARAN 2012/2013
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Matematika
IPA
IPS
Seni Budaya dan Keterampilan
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
Bahasa Jawa
KPDL
Bahasa Inggris

KKM
75
70
70
65
70
70
75
75
63
70
65
Semarang, 20 Juli 2012
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Lampiran 34
FOTO FOTO/DOKUMEN PENELITIAN
2. PERANGKAT PEMBELAJARAN

Foto 1. Media kliping yang digunakan oleh guru
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Foto 2. Kliping yang dibuat oleh siswa

Foto 3. Beberapa soal yang dibuat siswa
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3. FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN

Foto 1. Guru membuka pelajaran dengan melakukan apersepsi dan tanya jawab

Foto 2. Guru menunjukkan kliping dan membimbing siswa menganalisisnya
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Foto 3. Guru dan siswa bertanyajawab mengenai materi

Foto 4. Guru menunjukkan kertas yang digunakan untuk menuliskan soal dan
memberitahukan bahwa dalam pembelajaran ini semua siswa akan menjadi guru
bagi teman-temannya.
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Foto 5. Guru mengecek semua siswa telah menerima kertas untuk menuliskan soal

Foto 6. Guru membimbing, memotivasi, dan mengawasi kegiatan siswa menulis soal
dengan media kliping
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Foto 7. Siswa mengumpulkan kertas soal

Foto 8. Guru membimbing siswa menganalisis kliping yang mereka punyai
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Foto 9. Guru membimbing jalannya presentasi dan membimbing siswa berdiskusi

Foto 10. Guru menjadi mediator dalam diskusi
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Gambar 11. Guru menyampaikan hal-hal yang belum disampaikan dalam diskusi

Foto 12. Setelah bersama-sama menyimpulkan materi, guru menuliskan ringkasan
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Foto 13. Siswa mengerjakan evaluasi

Foto 14. Guru menutup pelajaran dengan penguatan, tindak lanjut, dan
memberitahukan materi pada pertemuan selanjutnya

