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ABSTRAK 

 
Setiawan, Agus Aleg. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui 

Model Team Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft Office 

Powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati. Sarjana 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Harmanto, S.Pd. M.Pd. dan Pembimbing II: Drs. H.A. 

Zaenal Abidin, M.Pd. 

   

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dan moral 

berdasarkan pada budaya bangsa Indonesia. Berdasarkan pengamatan penulis, 

diketahui bahwa pembelajaran PKn yang berlangsung belum menggunakan model 

yang variatif, pemanfaatan media kurang optimal, siswa kurang fokus terhadap 

materi. Hal ini ditunjukkan 16 dari 25 siswa yang belum mencapai KKM 65. 

Memperhatikan beberapa kendala tersebut, peneliti ingin memperbaiki 

kualitas pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan Model 

Pembelajaran Team Accelerated Instruction (TAI), model pembelajaran ini 

merupakan model yang menggabungkan antara pembelajaran kooperatif dengan 

pengajaran individual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

penerapan model pembelajaran TAI berbantukan media microsoft office power 

point dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di Kelas V SD Negeri Ngijo 

01  Gunungpati?. Tujuan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

PKn. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas dengan empat tahapan tiap siklusnya yaitu: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

tiga siklus. Setiap siklus satu kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru 

dan siswa kelas V SDN Ngijo 01 Gunungpati, sebanyak 25 siswa, yaitu 13 siswa 

laki-laki dan 12 siswa perempuan. Variabel dalam penelitian ini adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Sumber data: guru, 

siswa, data dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik pengambilan data meliputi 

teknik tes dan non tes.  

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru siklus I diperoleh skor 20 

rata-rata 2,5 kriteria cukup, siklus II diperoleh skor 26 rata-rata 3,25 kriteria baik, 

siklus III skor 30 rata-rata 3,75 kriteria sangat baik. Rata-rata skor aktivitas siswa 

siklus I 21 kriteria baik, siklus II 23 kriteria baik, siklus III skor 27 kriteria sangat 

baik. Sedangkan rata-rata hasil belajar siklus I sebesar 66 ketuntasan klasikal 

64%, siklus II sebesar 73,6 ketuntasan klasikal 80%, siklus III sebesar 90 

ketuntasan klasikal 96%. 

Simpulan hasil penelitian yakni melalui model TAI berbantukan media 

microsoft office powerpoint mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PKn. 

Hendaknya model pembelajaran team accelerated instruction berbantuan media 

microsoft office powerpoint dapat diterapkan dalam setiap pembelajaran. 

 

Kata Kunci: PKn, Team Accelerated Instruction, Powerpoint. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

  Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Di dalam 

Undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab I disebutkan 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. 

  Berbagai upaya pun dilakukan Pemerintah memajukan pendidikan 

Nasional, antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk SD/MI menyatakan 

bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

  Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran 

yang digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dan 

moral berdasarkan pada budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur dan moral 
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tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan 

sehari-hari siswa, sebagai individu maupun anggota masyarakat dan makhluk 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Ruminiati (2007:1.26), Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) yaitu pendidikan yang menyangkut status formal 

warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No.2 th. 1949. 

Undang-Undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan, dan peraturan 

tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia. 

  Selanjutnya menurut Ruminiati (2007:1.26), menyatakan 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 bangsa yang terampil, dan 

cerdas, dan bersikap baik serta mampu mengikuti kemajuan teknologi modern. 

Dari  beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

kewarganegaraan adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki watak 

atau karakteristik sebagai warga negara yang baik yaitu warga negara yang 

tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu mengikuti 

kemajuan teknologi modern. 

  Namun kenyataannya di SDN Ngijo 01 tidak sejalan dengan tujuan Pkn 

di SD, proses pembelajaran PKn di SDN Ngijo 01 masih menggunakan model 

pembelajaran yang klasikal dan kurang inovatif yang menyebabkan 

pembelajaran PKn tidak dapat berlangsung secara optimal sehingga 

menyebabkan tujuan dari pembelajaran PKn tidak tercapai . Dikutip dari Pusat 

Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan 
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Nasional (2007), model pembelajaran yang terlalu berorientasi kepada guru 

cenderung mengabaikan hak-hak, kebutuhan, serta pertumbuhan dan 

perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan, 

mengasyikan serta mencerdaskan kurang optimal.  

  Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada pembelajaran PKn 

di kelas V SDN Ngijo 01 tanggal 18 September 2012 dan wawancara dengan 

tim kolaborasi ditemukan fakta bahwa dalam proses pembelajaran PKn belum 

berjalan secara optimal. 

  Hal tersebut disebabkan dari sisi guru: (1) Guru masih kurang dalam 

menerapkan pembelajaran yang inovatif; (2) Guru kurang mengorganisir 

siswa dengan baik sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran; 

dan (3) pemanfaatan media pembelajaran kurang optimal. Dan dari siswa 

didapatkan fakta: (1) aktivitas siswa dalam pembelajaran masih kurang (2)  

keikutsertaan siswa dalam kerja kelompok masih rendah (3) keberanian siswa 

untuk mengungkapkan ide masih kurang (4) Siswa takut bertanya dan (5) 

banyak siswa  yang belum berani mempresentasikan hasil pekerjaannya.  

  Berbagai kendala tersebut berdampak pada  pencapaian hasil belajar 

siswa kelas V semester I SD Negeri Ngijo 01 tahun pelajaran 2012/2013 yang 

masih rendah, terbukti dari hasil belajar siswa yang masih dibawah KKM 

yaitu 65 . Ditunjukkan dengan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 85, dengan 

rerata kelas 56 untuk nilai ulangan harian. Dengan catatan dari 25 siswa hanya 

36% (9 dari 25) siswa yang memperoleh nilai di atas KKM sedangkan sisanya 

sebanyak 64% (16 dari 25) siswa nilainya berada di bawah KKM. Dengan 
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melihat data dari hasil observasi dan hasil belajar pelaksanaan pembelajaran 

PKn tersebut, maka diperlukan perbaikan kualitas pembelajaran agar siswa 

lebih aktif dalam pembelajaran.  

  Memperhatikan permasalahan tersebut,  penulis berdiskusi dengan 

kolaborator yaitu guru kelas V untuk memecahkan masalah pembelajaran 

tersebut, tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, meningkatkan keterampilan guru dan  mendorong 

aktivitas siswa dalam belajar , maka penulis menggunakan model Team 

Accelerated Instruction (TAI) berbantuan media microsoft office power point. 

Menurut Slavin (dalam Yusron, 2010: 95-96) Team accelerated instruction 

merupakan salah satu jenis dari model pembelajaran kooperatif, yang masuk 

dalam kategori metode-metode Supported cooperative learning. Model TAI 

yang dikembangkan oleh Slavin ini merupakan model yang menggabungkan 

antara pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual. Jadi kedua nilai 

positif dari pengajaran kooperatif dan pengajaran individual digunakan dalam 

model pembelajaran ini, sehingga diharapkan model pembelajaran ini dapat 

meningkatkan pembelajaran secara optimal. Model pembelajaran TAI sangat 

baik untuk dilakukan karena:  (1) Model ini mengkombinasikan keunggulan 

kooperatif dan program pengajaran individu (2) Model ini memberikan 

tekanan pada efek sosial dari belajar kooperatif  

(3) TAI disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran, 

misalnya dalam hal kesulitan belajar siswa secara individual. 
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  Selain penerapan model pembelajaran TAI, dalam penelitian ini juga 

digunakan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Media yang digunakan adalah media Microsoft Office Powerpoint. Media ini  

termasuk dalam media presentasi . sebenarnya, hampir semua jenis media 

pada dasarnya dibuat untuk disajikan atau dipresentasikan kepada sasaran. 

Yang membedakan antara media presentasi dengan media pada umumnya 

adalah bahwa pada media presentasi, pesan atau materi yang akan 

disampaikan dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui 

perangkat alat saji (proyektor). Pesan atau materi yang dikemas bisa berupa 

teks, gambar, animasi, dan video yang dikombinasi dalam satu keutuhan yang 

utuh (Daryanto, 2010:67).  

  Hal ini didukung dengan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan 

model pembelajaran TAI yaitu  penelitian yang dilakukan oleh Silvi nur fitria  

(2012) dengan judul “Peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran kooperatif metode TAI pada siswa kelas VA SDN Ngaliyan 

01”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran PKn yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa melalui 

model pembelajaran kooperatif metode TAI pada siswa kelas VA SDN SDN 

Ngaliyan 01 meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data-data sebagai berikut: 

Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 19,5 dengan kategori 

cukup, siklus II memperoleh skor 24 dengan kategori  baik dan pada siklus III 

memperoleh skor 33 dengan kategori sangat baik. (2) Aktivitas siswa pada 

siklus I memperoleh rata-rata skor 19,8 kategori cukup, pada siklus II 
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memperoleh rata-rata skor 23 kategori baik dan pada siklus III memperoleh 

rata-rata skor 26,3 kategori baik. (3) hasil belajar siswa dengan Persentase 

ketuntasan klasikal pada siklus I 73% , meningkat pada siklus II menjadi 

84,6%, dan meningkat pada siklus III menjadi 89,7%. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus III 

>80% sehingga dinyatakan berhasil. 

  Penelitian serupa yang dilakukan oleh  Wahyuningtiyas Triadi 

Pamungkas (2011) dengan judul “Penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI  untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas III A 

SDN Tamanharjo 01 Singosari Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa  mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Dari 35 siswa kelas IIIA terdapat peningkatan aktivitas siswa dari aspek 

keaktifan, keberanian, dan kerjasama. Skor aktivitas siswa dari siklus I ke 

siklus II meningkat 6 %, sedangkan hasil belajar siswa juga mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 34.3 %.  

  Zuliati (2012) dengan judul “Penerapan model TAI untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 

IV di SDN Gandekan 01 Kabupaten Blitar”. Dari hasil penelitian ini diperoleh 

keberhasilan guru dalam penerapan model TAI pada pada siklus I dengan nilai 

rata-rata sebesar 74,075% dan pada siklus II meningkat menjadi 92,29 %. 

Aktivitas siswa meningkat yaitu pada siklus I rata-rata ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 65,5%, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 87,9%. 

Aktivitas ini meliputi kegiatan dalam belajar mandiri, menyampaikan 



7 

 

 

 

pendapat, kerja sama dan menjawab soal kuis. Hasil belajar juga meningkat 

pada siklus I rata-rata ketuntasan belajar klasikal sebesar 74,1% sedangkan 

pada siklus II meningkat menjadi 86,15%. 

  Berdasarkan  latar belakang tersebut di atas maka penulis akan 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran PKn Melalui Model Team Accelerated Instruction Berbantuan 

Media Microsoft Office Power Point Pada Siswa Kelas V SDN Ngijo 01 

Gunungpati”. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan,  permasalahan 

sebagai berikut: 

Apakah penerapan model team accelerated instruction berbantuan media 

microsoft office power point dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

PKn di Kelas V SD Negeri Ngijo 01  Gunungpati? 

Rumusan masalah dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut : 

a. Apakah penerapan model team accelerated instruction berbantuan 

media microsoft office power point dapat meningkatkan keterampilan 

guru dalam pembelajaran PKn  pada Kelas V SD Negeri Ngijo 01  

Gunungpati ? 

b. Apakah penerapan model team accelerated instruction berbantuan 

media microsoft office power point dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran PKn  pada Kelas V SD Negeri Ngijo 01  

Gunungpati ? 

c. Apakah penerapan model team accelerated instruction berbantuan 

media microsoft office power point dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran PKn  pada Kelas V SD Negeri Ngijo 01  

Gunungpati ? 

1.2.2.  Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah, penulis merencanakan pemecahan 

masalah dengan menerapkan model team accelerated instruction 
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berbantuan media microsoft office power point. Mengacu pada pendapat 

slavin yang diterjemahkan oleh Yusron (2010: 195-200)  mengenai model 

team accelerated instruction dan berdasarkan diskusi dengan kolaborator, 

maka ditetapkan langkah-langkah model team accelerated instruction 

berbantuan media microsoft office power point adalah sebagai berikut: 

1) Guru mengawali pembelajaran dengan apersepsi dilanjutkan dengan 

memberikan soal pretest pada siswa sebagai penentu penempatan 

kelompok (placement test). 

2) Guru membagi kelas  ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan 

anggota 4-5 siswa secara heterogen berdasarkan hasil  nilai pretest  

(teams).  

3) Guru mengungkapkan topik yang akan dibahas dan menjelaskan 

materi secara singkat dengan bantuan media microsoft office power 

point (teaching group). 

4) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi yang di bagikan secara  

berkelompok (student creative). 

5) Guru membagikan LKS kepada siswa, kemudian guru mengarahkan 

dan membimbing siswa dalam kegiatan diskusi(team study). 

6) Guru mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan dan melakukan tanya 

jawab  mengenai materi yang kurang dipahami (whole class unit). 

7) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok super dan 

memberikan motivasi kepada kelompok lain ( team scores and team 

recognition). 
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8) Guru memberikan  post test untuk dikerjakan oleh siswa secara 

individu (fact test). 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah : 

Meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas V  SD Negeri 

Ngijo 01 Gunungpati. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah : 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model team accelerated instruction berbantuan media 

microsoft office power point pada siswa kelas V  SD Negeri Ngijo 01 

Gunungpati. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model team accelerated instruction berbantuan media 

microsoft office power point pada siswa kelas V  SD Negeri Ngijo 01 

Gunungpati. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model team accelerated instruction berbantuan media 

microsoft office power point pada siswa kelas V  SD Negeri Ngijo 01 

Gunungpati. 

 

 

 



11 

 

 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif 

dalam pemecahan permasalahan pembelajaran, dan dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan secara umum. Serta 

diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1) Siswa 

a. Meningkatkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran PKn, 

sehingga daya tarik siswa terhadap mata pelajaran PKn juga turut 

meningkat. 

b. Meningkatkan aktivitas serta keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran PKn. 

c. Meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya dalam mata 

pelajaran PKn.  

2) Guru 

a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan guru mengenai model 

team accelerated instruction berbantuan media microsoft office 

powerpoint  dalam pembelajaran PKn. 
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b. Memberikan inovasi pada guru mengenai penerapan model team 

accelerated instruction berbantuan media microsoft office 

powerpoint dalam pembelajaran PKn. 

c. Memberikan pengetahuan dan pengalaman pada guru mengenai 

penggunaan media  microsoft office powerpoint dalam pembelajaran 

PKn.  

3) Sekolah/Lembaga Pendidikan 

a. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan 

keterampilan dan motivasi bagi guru untuk melaksanakan 

pembelajaran yang efektif dan efisien melalui model team 

accelerated instruction berbantuan media microsoft office 

powerpoint. 

b. Mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembelajaran baik bagi 

guru maupun bagi siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Kualitas Pembelajaran  

Di dalam konteks pendidikan pengertian kualitas atau mutu dalam 

hal ini mengacu pada prose pendidikan dan hasil dari proses pendidikan 

tersebut. Menurut Daryanto (2011:54) Kualitas dapat dimaknai dengan 

istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif  efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan 

sasarannya. Dengan demikian, yang dimaksud efektifitas belajar adalah 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran 

seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. 

Sedangkan Menurut Etzioni (dalam Hamdani, 2011:194), kualitas dapat 

dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif 

efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan dan sasaranya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah suatu tingkat keberhasilan untuk suatu pencapaian 

tujuan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik. 

Dalam Depdiknas (2004:7) indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran dosen atau pendidik guru, 

perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi 



14 

 

 

 

pembelajaran, media pembelajaran, masing-masing indikator tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Perilaku pembelajaran guru 

Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerjanya 

sebagai berikut, antara lain: (1) membangun sikap positif siswa 

terhadap belajar dan profesi, (2) menguasai disiplin ilmu (3) guru 

perlu memahami keunikan siswa, (4) menguasai pengelolaan 

pembelajaran yang mendidik, dan (5) Mengembangkan kepribadian 

dan keprofesionalan.  

b) Perilaku dan dampak belajar siswa 

Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dapat dilihat 

kompetensi sebagai berikut, antara lain: (1) Memiliki persepsi dan 

sikap positif terhadap belajar, (2) mau dan mampu mendapatkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan serta membangun sikapnya, (3) 

mampu dan mau memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

ketrampilan serta memantapkan sikapnya, (4) mau dan mampu 

menerapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya secara bermakna. 

c) Iklim pembelajaran 

Iklim pembelajaran mencakup: (1) Suasana yang kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, (2) 

perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, (3) suasana sekolahan 

yang kondusif.  

d) Materi pembelajaran 
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Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: (1) 

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, (2) ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang tersedia, (3)materi 

pembelajaran sistematis dan kontekstual, (4) dapat mengakomodasi 

partisipasi aktif siswa, (5) dapat menarik manfaat yang optimal, dan 

(6) materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, 

psiko-pedagogis dan praktis  

e) Kualitas media pembelajaran 

Kualitas media pembelajaran tampak dari: (1) dapat 

menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, (2) mampu 

memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan guru, (3) media 

pembelajaran dapat memperkayapengalaman belajara siswa, (4) 

mampu mengubah suasana belajar dari siswa pasif menjadi aktif dan 

mencari informasi melalui informasi melalui berbagai sumber belajar 

yang ada. 

f) Sistem pembelajaran di sekolah 

Sistem pembelajaran di sekolah mampu menunjukkan 

kualitasnya jika: (1) sekolah dapat menonjolkan ciri khas 

keunggulannya, (2) memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk 

rencana strategis dan rencana operasional sekolah, (3) ada semangat 

perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi sekolah, (4) 

pengendalian dan penjaminan mutu 
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Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kualitas pembelajaran 

penulis membatasi 3 variabel kualitas pembelajaraan, yaitu keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

 

2.1.1.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran   

Solihatin ( 2012 : 58 ) mengemukakan mengenai delapan 

keterampilan mengajar/membelajarkan yang diperlukan oleh seorang 

pengajar yang akan sangat berperan dan menentukan kualitas 

pembelajaran, diantaranya :  

a) Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh guru karena 

hampir pada setiap kegiatanbelajar mengajar guru mengajukan 

pertanyaan, dan kualitas pertanyaan guru menentukan kualitas 

jawaban murid. Keterampilan bertanya dapat dikelompokkan menjadi 

dua bagian besar yaitu keterampilan bertanya dasar yang komponen-

komponennya yaitu: (1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan 

singkat; (2) pemberian acuan; (3) pemusatan perhatian; (4) 

penyebaran pertanyaan; (5) pemindahan giliran; (6) pemberian waktu 

berpikir; (7) pemberian tuntunan dan keterampilan bertanya lanjut 

yang mempunyai 4 komponen yaitu: (1) pengubahan tuntutan kognitif 

dalam menjawab pertanyaan; (2) pengaturan urutan pertanyaan; (3) 

penggunaan pertanyaan pelacak; dan (4) peningkatan terjadinya 

interaksi.  
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b) Keterampilan memberikan penguatan 

Penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku 

yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah 

laku tersebut. Seorang guru perlu menguasai keterampilan 

memberikan penguatan karena penguatan merupakan dorongan bagi 

siswa untuk meningkatkan penampilannya, serta dapat meningkatkan 

perhatian.  Penguatan dapat bersifat verbal maupun non verbal yang 

merupakan modivikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. 

Penguatan verbal dapat diberikan dalam bentuk komentar, pujian, 

dukungan, pengakuan, atau dorongan yang diharapkan dapat 

meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Dan untuk 

penguatan Nonverbal dapat ditunjukkan dengan berbagai cara sebagai 

berikut: (1) mimik dan gerakan badan; (2) gerakan mendekati; (3) 

sentuhan; (4) kegiatan yang menyenangkan; (5) pemberian simbol 

atau benda. 

c) Keterampilan memberi variasi 

Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. 

Variasi sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran untuk 

mengatasi kebosanan siswa sehingga, dalam situasi belajar 

mengajar,siswa senantiasa menunjukkan ketekunan,antusiasme, serta 

penuh partisipasi. Siswa akan menjadi sangat bosan jika guru selalu 

mengajar dengan cara yang sama. Variasi dalam kegiatan belajar 

mengajar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian : (1) variasi dalam 
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gaya belajar; (2) variasi dalam penggunaan media dan bahan 

pelajaran; (3) variasi dalam pola interaksi dan kegiatan. 

d) Keterampilan menjelaskan 

Dalam kaitan dengan kegiatan belajar mengajar, atau pelatiahan, 

menjelaskan berartimengorganisasikan materi pelajaran dalam tata 

urutan yang terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah 

dapat dipahami oleh siswa. Dari definisi tersebut dapat kita pahami 

bahwa keterampilan menjelaskan sangat penting untuk dikuasai oleh 

seorang guru. Komponen keterampilan menjelaskan dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu merencanakan materi penjelasan yang mencakup: 

(1) menganalisis masalah; (2) menentukan hubungan; (3) 

menggunakan hukum, rumus, generalisasi yang sesuai; dan 

menyajikan penjelasan yang mencakup: (1) kejelasan; (2) penggunaan 

contoh dan ilustrasi; (3) pemberian tekanan; (4) balikan. 

e) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Tujuan membuka dan menutup pelajaran adalah untuk 

membangkitkan motivasi dan perhatian,  membuat siswa memahami 

batas tugasnya, membantu siswa memahami hubungan berbagai 

materi yang disajikan, dan membantu siswa mengetahui tingkat 

keberhasilannya. Perlu ditekankan bahwa kegiatan membuka dan 

menutup pelajaran tidak saja dilakukan pada awal dan akhir kegiatan , 

tetapi juga pada awal dan akhir setiap penggal kegiatan, dengan 

catatan bahwa kegiatan ini harus bermakna dan berkesinambungan. 



19 

 

 

 

1. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada 

diri siswa. Membuka pelajaran memiliki komponen-komponen 

sebagai berikut : (1) menarik perhatian; (2) menimbulkan motivasi; 

(3) memberi acuan; (4) membuat kaitan  

2. menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Menutup pelajaran memiliki 

komponen-komponen sebagai berikut: (1) meninjau kembali 

(mereviu); (2) menilai (mengevaluasi); (3) memberi tindak lanjut. 

f) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan 

belajar mengajar yang penggunannya cukup sering diperlukan. 

Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa 

menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu 

proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, 

serta berlatih bersikap positif. Hal ini perlu dikuasai guru dalam 

pencapaian tujuan pendidikan yang bersifat pembentukan sikap, nilai, 

kebiasaan, dan keterampilan. Komponen keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil terdiri dari: (1) memusatkan perhatian; (2) 

memperjelas masalah/uraian siswa; (3) menganalisis pandangan 

siswa; (4) meningkatkan urunan siswa; (5) menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi; (6) menutup diskusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pelaksanaan diskusi kelompok kecil adalah diskusi hendaknya 
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berlangsung dalam iklim terbuka dan agar lebih efektif hendaknya 

diskusi didahului dengan perencanaan yang matang. 

g) Keterampilan Mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam 

menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna 

terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif . Kondisi 

belajar yang optimal sangat menentukan berhasilnya kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menguasai keterampilan 

untuk menciptakan kondisi yang optimal tersebut. Untuk menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang optimal tersebut dapat ditempuh 

cara-cara antara lain : (1) menunjukkan sikap tanggap; (2) membagi 

perhatian secara visual dan verbal; (3) memusatkan perhatian 

kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut 

tanggungjawab siswa; (4) memberi petunjuk-petunjuk yang jelas; (5) 

menegur secara bijaksana, yaitu secara jelas dan tegas, bukan berupa 

peringatan atau ocehan, serta membuat aturan; (6) memberikan 

penguatan bila perlu. 

h) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam konteks 

pengajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin 

menghadapi banyak kelompok kecil, serta banyak siswa yang masing-

masing diberi kesempatan belajar secara kelompok maupun 

perorangan. Hal ini perlu dikuasai guru dalam pencapaian tujuan 
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pendidikan yang bersifat pembentukan sikap, nilai, kebiasaan, dan 

keterampilan. Komponen  keterampilan ini adalah: (1) keterampilan 

mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) keterampilan 

mengorganisasikan; (3) keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar; (4) keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

Dari uraian tersebut, keterampilan guru merupakan kecakapan 

atau kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan 

pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

. 

2.1.1.2. Aktivitas Belajar Siswa  

Pengajaran yang efektif adalah pengajaran menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Pengajaran 

modern menitikberatkan pada asas aktivitas siswanya. Dimana belajar 

sambil bekerja. Dengan bekerja siswa memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan 

keterampilan bermakna untuk hidup di masyarakat. 

Menurut  Mudjiono dan Dimyati (2009: 22-23) siswa adalah subjek 

yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam kegiatan 

tersebut siswa mengalami tindak mengajar, dan merespon dengan tindak 

belajar. Aktivitas belajar siswa itu banyak sekali macamnya maka para ahli 

mengadakan klasifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut. Salah 
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satunya Paul B. Dierich (dalam Sardiman, 2011:101) yang membagi 

kegiatan belajar dalam 8 kelompok, yaitu: 

a. Kegiatan-kegiatan visual (Visual activities), yang termasuk di 

dalamnya misalnya, membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain.  

b. Kegiatan-kegiatan lisan (Oral activities), seperti: menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening activities), sebagai 

contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities), seperti misalnya 

menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar (Drawing activities), misalnya: 

menggambar, membuat grafik, peta diagram. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik (Motor activities), yang termasuk di 

dalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

pendekatan mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

g.  Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities), sebagai contoh 

misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. 

a. Kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities), seperti misalnya, 

menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, gugup. 
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Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa merupakan 

kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran yang 

mencakup kegiatan belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, 

mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok, dan menjawab 

pertanyaan guru, serta rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

 

2.1.1.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil atau kecakapan yang 

telah dicapai siswa kurun waktu tertentu setelah melakukan belajar. Hasil 

belajar dapat juga diartikan sebagai penguasaan pengetahuan, keterampilan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang ditunjukkan dengan nilai 

atau angka yang diberikan oleh guru. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku diperoleh siswa 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tergantung apa yang dipelajari oleh siswa. Menurut Bloom (dalam 

Rifa’i dan Anni, 2009:85) terdapat tiga ranah yang merupakan hasil belajar 

yaitu: 

a. Ranah kognitif 

Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup kategori : pengetahuan/ingatan, 

pemahaman, penerapan/aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi. 
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b. Ranah afektif 

Berhubungan dengan sikap, minat dan nilai merupakan hasil belajar 

yang paling sukar diukur. Instrumen biasanya berupa non tes misal 

wawancara, angket, dan lembar observasi sikap. 

c. Ranah psikomotor  

Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi 

syaraf. Penjabaran ranah spikomotor ini sangat sukar karena sering kali 

tumpang tindih dengan ranah kognitif dan afektif. Instrumen penilaian 

yang dikembangkan biasanya menggunakan lembar observasi unjuk 

kerja. 

Menurut Gagne (dalam Suprijono, 2012:5-6) mengemukakan 

bahwa hasil belajar sebagai berikut: (1) Informasi verbal yaitu kapabilitas 

mengemukakan bahasa, baik secara lisan maupun tertulis; (2) 

Keterampilan intelektual yaitu keterampilan mempresentasikan konsep dan 

lambing; (3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kognitif; (4) Keterampilan motorik yaitu 

kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani; (5) Sikap yaitu 

kemampuan menerima dan menolak suatu objek berdasarkan hasil 

penilaian terhadap objek tersebut. 

Berdasarkan berbagai pemaparan tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 
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tergantung pada hal yang dipelajari peserta didik. Perubahan perilaku 

harus dicapai setelah melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam 

tujuan pembelajaran yang mana terdapat beberapa aspek yang terkandung 

atau dinilai didalamnya, aspek-aspek tersebut yaitu aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Pada umumnya aspek kognitif lebih dominan daripada 

aspek psikomotorik, dan aspek afektif. 

 

2.1.2.  Hakikat Belajar dan Pembelajaran  

2.1.2.1. Belajar  

Belajar merupakan sebuah proses perubahan di dalam kepribadian 

manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, ketrampilan, daya pikir, serta 

kemampuan-kemampuan yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, secara etimologis belajar memiliki arti “berusaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu”. 

Sedangkan pengertian belajar menurut Slameto (2010:2), yaitu 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut 

Daryanto (2010:2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam 
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interaksi dengan lingkungannya. Menurut Kurnia (2008:13) belajar pada 

hakikatnya merupakan salah satu proses usaha yang dilakukan  individu 

untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik, yang diperoleh melalui interaksi individu 

dengan lingkungannya. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar terjadi 

secara sadar, bersifat kontinu, relatif menetap, dan mempunyai tujuan 

terarah pada kemajuan yang progresif.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu secara keseluruhan 

dan relatif yang dilakukan secara sadar sebagai hasil dari belajar melalui 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya sendiri. 

2.1.2.2. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan kegiatan menginisiasi, meningkatkan 

intensitas, kualitas, memfasilitasi belajar bagi peserta didik. Pembelajaran 

berorientasi pada proses belajar isyarat, dimulai dengan adanya tanda atau 

isyarat mempunyai pengaruh pada proses perubahan perilaku. Proses yang 

baik memungkinkan terjadinya relasi antara stimulus dan respon dengan 

baik. Hubungan stimulus respon harus dikuasai peserta didik untuk 

memungkinkan pencapaian keberhasilan pada belajar rangkaian dan 

asosiasi verbal. Asosiasi verbal menggunakan konsep, benda, prinsip, 

situasi, dan informasi terorganisir secara bersistem di ingatanya. 

(Winataputra, 2007:1.34).  
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Briggs menyatakan seperangkat peristiwa yang mempengaruhi 

peserta didik sedemikian rupa sehingga memperoleh kemudahan. 

Seperangkat peristiwa itu membangun suatu pembelajaran yang bersifat 

internal jika peserta didik melakukan self instruction serta di sisi lain 

kemungkinan juga bersifat eksternal, jik bersumber dari pendidik. Jadi 

hanya merupakan sebagian instruction sebagai salah satu bentuk 

pembelajaran. Unsur utamanya adalah anak sebagai seperangkat event 

sehingga terjadi proses belajar mengajar. (Rifa’i dan Anni, 2009:191). 

Menurut Hamalik (2003:57) ”Pembelajaran adalah suatu kombinasi 

yang tersusun meliputi unsur–unsur manusia, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur manusia terlibat dalam sistem pengajaran yang 

terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya”.  

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses yang secara sengaja dirancang agar 

terjadi interaksi aktif dua arah (guru dan siswa) sehingga terjadinya proses 

belajar secara efektif dan efisien.  

 

2.1.2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Dalam kegiatan belajar tentu saja terdapat faktor-faktor yang akan 

berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kegiatan belajar yang 

dilakukan. Menurut Solihatin (2012:11), mengungkapkan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan interaksi belajar 

mengajar, antara lain: (1) faktor guru, guru adalah pengelola pembelajaran 
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atau disebut pembelajar. Yang perlu diperhatikan adalah keterampilan 

mengajar, mengelola tahapan pembelajaran, dan memanfaatkan metode. 

(2) faktor siswa, siswa adalah subjek yang belajar atau disebut pelajar. 

Pada faktor siswa yang harus diperhatika adalah karakteristik siswa, baik 

karakteristik umum maupun karakteristik khusus. (3) faktor kurikulum, 

kurikulum merupakan pedoman bagi guru dan siswa dalam 

mengorganisasikan tujuan dan isi pelajaran. Yang perlu diperhatikan 

adalah bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dan 

mengorganisasikan isi pelajaran. (4) faktor lingkungan, lingkungan atau 

latar adalah konteks terjadinya pengalaman belajar. Yang perlu 

diperhatikan pada faktor ini adalah lingkungan fisik dan lingkungan 

nonfisik yang menunjang situasi interaksi belajar mengajar optimal. 
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2.1.3. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

2.1.3.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang dapat 

kita temukan hampir di setiap negara, hanya saja dengan nama dan istilah 

yang berbeda. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian mengenai 

pendidikan kewarganegaraan. Diantaranya  Menurut Ruminiati 

(2007:1.26), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu pendidikan yang 

menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam 

Undang-Undang No.2 th. 1949. Undang-Undang ini berisi tentang diri 

kewarganegaraan, dan peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan 

status sebagai warga negara Indonesia.   Kemudian diperbarui lagi menjadi 

UU No.12 th. 2006 tentang kewarganegaraan, berisi peraturan yang 

memberi perlindungan pada kaum perempuan yang menikah dengan 

warga asing, dan nasib anak-anaknya. 

Pola pembelajaran mata pelajaran Kewarganegaraan yang secara 

substansif menyangkut sosialisasi, desiminasi, aktualisasi konsep, sistem, 

nilai, budaya, dan praktik demokrasi, berupaya agar pembelajaran 

Kewarganegaraan mencapai efektifitas: (1) pemahaman dasar tentang cara 

kerja demokasi, dan lembaga lembaganya; (2) tentang ‘rule of law’ dan 

Hak Asasi Manusia seperti tercermin dalam rumusan-rumusan perjanjian 

dan kesepakatan internasional dan lokal; (3) kekuatan keterampilan 

partisipatif yang akan memberdayakan peserta didik untuk merespons dan 

memecahkan masalah-masalah masyarakat mereka secara demokratis; dan 
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(4) pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian pada lembaga-

lembaga pendidikan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat (Tilaar, 

2002). 

 

2.1.3.2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan PKn adalah untuk membentuk watak atau karakteristik 

warga negara yang baik. Menurut Soemantri (dalam Aryani dan Susatim, 

2010:50), tujuan PKn di Indonesia yaitu penanaman konsep-konsep dan 

sistem nilai yang sudah dianggap baik sebagai titik tolak untuk 

menumbuhkan warga negara yang baik.   

Sedangkan menurut Mulyasa (dalam Ruminiati, 2007), tujuan dari 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan peserta 

didik memiliki kemampuan antara lain: 

a. Mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi 

persoalan hidupan maupun isu kewarganegaraan di negaranya, 

b. Mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif, dan 

bertanggung jawab, sehingga bias bertindak secara cerdas dalam semua 

kegiatan,  

c. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup 

bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta 

mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan 

baik. 
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Selanjutnya menurut Ruminiati (2007:1.26), menyatakan 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 

bangsa yang terampil, dan cerdas, dan bersikap baik serta mampu 

mengikuti kemajuan teknologi modern. Dari  beberapa pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan 

adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki watak atau 

karakteristik sebagai warga negara yang baik yaitu warga negara yang 

tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu 

mengikuti kemajuan teknologi modern. 

 

2.1.3.3. Pembelajaran PKn di SD 

Sagala (dalam Ruminiati, 2007:1.14), mengungkapkan bahwa 

pembelajaran merupakan aktivitas pembelajaran yan dipilih guru dalam 

rangka mempermudah siswa mempelajari bahan ajar yang telah ditetapkan 

oleh guru dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Chamim (dalam 

Aryani dan Susatim, 2010:40), berpendapat bahwa pendidikan 

Kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia berarti pendidikan pengetahuan, 

sikap, mental, nilai-nilai, dan perilaku yang menjunjung tinggi demokrasi 

sehingga terwujud warga masyarakat yang demokratis dan mampu 

menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia 

yang sejahtera, serta demokratis. Sesuai dengan pernyataan tersebut, 
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konsep kewarganegaraan (citizenship), merupakan materi yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, 

sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa, untuk menjadi warga Negara  

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter (dalam Aryani dan 

Susatim, 2010:18). 

2.1.4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Accelerated Instruction 

2.1.4.1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif secara ringkas dapat dikatakan 

sebagai model pembelajaran yang di dalam prosesnya terdapat proses 

kerjasama antara elemen-elemen yang terlibat dalam proses pembelajaran 

itu sendiri. Menurut Hamdani (2011:30), model pembelajaran kooperatif 

adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Pembelajaran kooperatif 

menurutnya memiliki Ciri-ciri sebagai berikut: (1) setiap anggota memiliki 

peran; (2) terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa; (3) setiap 

anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga 

teman-teman sekelompoknya; (4) guru membantu mengembangkan 

keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok; (5) guru hanya 

berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.  

Selain itu (Lie, 2004:52), mengemukakan bahwa dalam metode 

pembelajaran kooperatif, penataan ruang kelas perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip tertentu. Bangku perlu ditata sedemikian rupa sehingga 

semua siswa bisa melihat guru/papan tulis dengan jelas, bisa melihat 
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rekan-rekan kelompoknya dengan baik, dan berada dalam jangkauan 

kelompoknya dengan merata. Kelompok bisa dekat satu sama lain, tetapi 

tidak mengganggu kelompok yang lain dan guru bisa menyediakan sedikit 

ruang kosong di salah satu bagian kelas untuk kegiatan lain. 

Pada pembelajaran kooperatif, siswa diajarkan keterampilan – 

keterampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik dalam 

kelompoknya seperti menjadi pendengar yang aktif, memberikan 

penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik dan berdiskusi. Selama 

bekerja dalam kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai 

ketuntasan materi yang disajikan guru dan saling membantu diantara 

teman sekelompok untuk mencapai ketuntasan materi (Trianto, 2007: 42). 

2.1.4.2. Model pembelajaran Team Accelerated Instruction 

Model pembelajaran Team accelerated instruction (TAI) yang 

dikembangkan oleh Slavin ini merupakan model yang menggabungkan 

antara pembelajaran kooperatif dengan pengajaran yang individual. Jadi 

kedua nilai positif dari pengajaran kooperatif dan pengajaran individual 

digunakan dalam model pembelajaran ini, sehingga diharapkan model 

pembelajaran ini dapat meningkatkan pembelajaran secara optimal. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TAI 

membuat para siswa menjadi aktif, saling mendukung dan saling 

membantu satu sama lain untuk berusaha keras karena mereka semua 

menginginkan tim mereka berhasil, namun tanggungjawab individu bisa 

dipastikan hadir karena adanya pembagian tugas dalam kelompoksebagai 
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penjawab dan pengoreksi jawaban teman sendiri serta satu-satunya skor 

atau nilai yang diperhitungkan adalah skor/nilai akhir, sedangkan siswa 

melakukan tes akhir tanpa bantuan teman satu tim. Jadi apabila nilai akhir 

siswa meningkat dari pre-tes sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kegiatan 

kelompoknya sukses (Huda, 2012:125-126). 

Berdasarkan pendapat Slavin yang diterjemahkan oleh Yusron 

(2010: 189-195) inti dari model pembelajaran TAI dapat diringkas menjadi 

tiga poin utama yaitu : 

a) Model ini mengkombinasikan keunggulan kooperatif dan program 

pengajaran individu 

b) Model ini memberikan tekanan pada efek sosial dari belajar kooperatif 

c) TAI disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran, 

misalnya dalam hal kesulitan belajar siswa secara individual 

Pada TAI siswa masuk dalam sebuah urutan kemampuan 

individual sesuai dengan hasil tes penempatan dan kemudian maju sesuai 

dengan kecepatannya sendiri. Pada umumnya, anggota tim bekerja pada 

unit-unit bahan ajar yang berbeda. Siswa saling memeriksa pekerjaan 

teman sesama tim dengan dipandu oleh lembar jawaban dan saling 

membantu dalam memecahkan setiap masalah. Tes unit akhir dikerjakan 

tanpa bantuan teman sesama tim dan diskor segera. 

Komponen-komponen pembelajaran kooperatif model team 

accelerated instruction (TAI) menurut Slavin yang diterjemahkan oleh 

Yusron (2010: 195-200) ada 8 komponen sebagai berikut : 
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1. Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4-

5 peserta didik. 

2. Placement test, yaitu pemberian pre-test kepada peserta didik atau 

melihat rata-rata nilai harian peserta didik agar guru mengetahui 

kelemahan peserta didik pada bidang tertentu. 

3. Student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok 

dengan menciptakan situasi dimana keberhasilan individu 

ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. 

4. Team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus 

dilaksanakan oleh kelompok dan guru memberikan bantuan secara 

individu kepada peserta didik yang membutuhkan. 

5. Team scores and Team recognition, yaitu pemberian skor kepada 

hasil kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan 

terhadap kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelopok 

yang dipandang kurangberhasil dalam menyelesaikan tugas. 

6. Teaching group, yaitu pemberian materi secara singkat dari guru 

menjelang pemberian tugas kelompok. 

7.  Fact test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang 

diperoleh peserta didik. 

8. Whole-class unit, yaitu pemberian materi kembali oleh guru 

diakhir waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. 

Keunggulan  model pembelajaran TAI menurut Yusron (2010: 

190-195) antara lain: 
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a. Dapat meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan 

pengelolaan rutin. 

b. Guru setidaknya akan menghabiskan separuh dari waktunya untuk 

mengajar kelompok-kelompok kecil sehingga akan lebih mudah 

dalam pemberian bantuan secara individu. 

c. Operasional program tersebut akan sedemikian sederhananya 

sehingga para siswa di kelas tiga ke atas dapat melakukannya. 

d. Para siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi 

yang diberikan dengan cepat dan akurat, dan tidak akan bisa 

berbuat curang atau menemukan jalan pintas. 

e. Programnya mudah dipelajari baik oleh guru maupun siswa, tidak 

mahal, fleksibel, dan tidak membutuhkan guru tambahan maupun 

tim guru. 

f. Dengan membuat para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kooperatif, dengan status yang sejajar, program ini akan 

membangun kondisi untuk terbentuknya sikap-sikap positif dalam 

diri siswa. 

 

2.1.5. Teori Yang Mendasari Penelitian  

Teori belajar (Rifa’I dan Anni, 2009:190) adalah konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan teruji kebenarannya melalui 

eksperimen.  Lapono, dkk (2008:3-34) menyebutkan terdapat empat jenis 

teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli yakni teori belajar 
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behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, dan 

teori belajar humanisme. Dalam penelitian ini didasari oleh teori belajar 

konstruktivisme dan teori belajar humanisme, dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

a. Teori Belajar Konstruktivisme 

Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses pembelajar 

secara aktif mengkonstruksi atau membangun gagasan-gagasan atau 

konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki di 

masa lalu atau ada pada saat itu. Dengan kata lain, ”belajar melibatkan 

konstruksi pengetahuan seseorang dari pengalamannya sendiri oleh 

dirinya sendiri”. Tasker (dalam Lapono, dkk, 2008:1-28) mengemukakan 

tiga penekanan dalam teori konstruktivisme. Pertama, pengetahuan tidak 

diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif peserta 

didik. Kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu 

pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dimiliki anak.  

Dalam upaya mengimplementasikan teori belajar 

konstruktivisme, Tytler (dalam Lapono, 2008:1-29) mengajukan 

beberapa saran yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran, sebagai 

berikut: (1) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, (2) memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir tentang pengalamannya 

sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif, (3) memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk mencoba gagasan baru, (4) memberi 
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pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki 

peserta didik, (5) mendorong peserta didik untuk memikirkan perubahan 

gagasan mereka, dan (6) menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.  

Adapun penerapan dalam penelitian ini adalah peserta didik 

secara aktif melakukan diskusi dengan kelompok dan mengemukakan 

pendapat serta tanggapan. Dari hal tersebut, pemikiran dan interaksi 

sosial peserta didik terbangun dan semakin berkembang.   

b. Teori Belajar Humanisme 

Menurut Lapono (2008:1.34) berpendapat bahwa teori belajar 

humanisme memandang kegiatan belajar merupakan kegiatan yang 

melibatkan potensi psikis yang bersifat kognitif, afektif, dan konatif. 

Dalam prsktik pembelajaran, pendekatan humanistik mengkombinasikan 

metode pembelajaran individual dan kelompok kecil. Selanjutnya, 

menurut Rifa’I dan Anni (2009:145) menyatakan bahwa pendekatan 

humanistic selalu memelihara kebebasan pesert didik untuk tumbuh dan 

melindungi peserta didik dari tekanan keluarga dan masyarakat. 

Demikian pula hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan social 

emosional lebih penting dibandingkan dengan hasil pendidikan yang 

bersifat akademik. Oleh karena itu apabila kondisi pendidikan itu dapat 

terjadi, maka peserta didik akan menjadi pembelajaran swa arah (self-

directed learners) dan proses belajar akan menjadi sangat bermakna bagi 

peserta didik. 
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Berdasarkan pemaparan teori tersebut, model pembelajaran TAI 

dilandasi teori belajar kontruktivisme dan humanism. Karena dalam 

pembelajaran tersebut siswa didorong untuk membangun pengetahuannya 

sendiri secara aktif sebagai seorang individu tanpa meninggalkan interaksi 

sosialnya dalam kelompok  sehingga akan tercipta pembelajaran yang aktif, 

efektif dan menyenangkan. 

2.1.6. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Menurut Hamalik 

(dalam Hamdani, 2011:244), mengungkapkan bahwa media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Media 

pembelajaran. Menurut Sukiman (2012:29) adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta 

didik sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

Secara umum menurut Daryanto (2010:4-5) menyebutkan kegunaan 

media pembelajaran, antara lain 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis; 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra; 
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3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar; 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya; 

5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama; 

6) Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru 

(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa 

(komunikan), dan tujuan pembelajaran.  

7) Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa 

dalam kegiatan belajar untuk mencapai tuuan belajar. 

 

2.1.6.1. Media Microsoft Office Powerpoint 

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat yang 

dipicu oleh temuan dalam bidang rekayasa material mikro elektronika. 

Perkembangan ini berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, 

bahkan perilaku dan aktifitas manusia kini banyak tergantung kepada 

teknologi informasi dan komunikasi. Hasil-hasil teknologi informasi dan 

komunikasi banyak membantu manusia untuk belajar dengan cepat. Dengan 

demikian selain sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, teknologi 

informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi proses 
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balajar yang pada akhirnya dapat mengadaptasikan peserta didik dengan 

lingkungan dan dunia kerja. 

Fenomena ini sudah barang tentu merupakan hal yang sangat 

menguntungkan, dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna 

mendukung segala tugas dan kewajiban sehari-hari. Contoh nyata dari 

pemanfaatan perkembangan teknologi ini adalah dengan pembuatan media 

pembelajaran yang memanfaatkan program aplikasi microsoft office 

powerpoint.  

 Microsoft office powerpoint merupakan sebuah software yang dibuat 

dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft, dan merupakan salah satu 

program berbasis multimedia. Di dalam komputer, biasanya program ini 

sudah dikelompokkan dalam program microsoft office. Program ini 

dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi, baik yang 

diselenggarakan oleh perusahaan, pemerintah, perorangan, maupun 

pendidikan dengan berbagai fitur menu yang mampu menjadikannya sebagai 

media komunikasi yang menarik Daryanto (2010: 165). Pada microsoft 

office powerpoint pesan/materi yang disampaikan dikemas dalam sebuah 

program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji (proyektor). 

Pesan/materi yang dikemas bisa berupa teks, gambar, animasi dan video 

yang dikombinasi dalam satu kesatuan yang utuh. 

Kelebihan media pembelajaran microsoft office powerpoint menurut 

Daryanto (2010:167)  antara lain: (1) Penyajiannya menarik karena ada 

permainan warna, huruf, dan animasi baik animasi teks maupun animasi 
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gambar atau foto; (2) Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh 

informasi tentang bahan ajar yang tersaji; (3) Pesan informasi secara visual 

mudah dipahami peserta didik; (4) Tenaga pendidik tidak perlu banyak 

menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan; (5) Dapat diperbanyak 

sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-ulang; (6) 

Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. 

(CD/disket/flashdisc), sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana 

 

2.1.7. Implementasi Pembelajaran PKn Melalui Model Pembelajaran Team 

Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft Office 

Powerpoint 

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya dilaksanakan dan 

dikembangkan di tiap Negara, hanya saja berbeda istilah dan nama. Menurut 

Ruminiati (2007:1.26), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu 

pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya 

diatur dalam Undang-Undang No.2 th. 1949. Undang-Undang ini berisi 

tentang tentang diri kewarganegaraan, dan peraturan tentang naturalisasi 

atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia. 

Tujuan PKn adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga 

negara yang baik. Menurut Soemantri (dalam Aryani dan Susatim, 2010:50), 

tujuan PKn di Indonesia yaitu penanaman konsep-konsep dan sistem nilai 

yang sudah dianggap baik sebagai titik tolak untuk menumbuhkan warga 

negara yang baik. Berdasarkan tujuan PKn tersebut diharapkan melalui 
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pendidikan Kewarganegaraan ini dapat dihasilkan generasi-generasi penerus 

bangsa yang memiliki kecerdasan intelektual yang didasari kematangan 

sikap dan keterampilan yang dimilikinya. Selain itu, diharapkan dapat 

menjadikan peserta didik menjadi manusia seutuhnya. 

Model pembelajaran Team accelerated instruction merupakan salah 

satu jenis dari model pembelajaran kooperatif, yang masuk dalam kategori 

metode-metode Supported cooperative learning. Model TAI yang 

dikembangkan oleh Slavin ini merupakan model yang menggabungkan 

antara pembelajaran kooperatif dengan pengajaran yang individual. Jadi 

kedua nilai positif dari pengajaran kooperatif dan pengajaran individual 

digunakan dalam model pembelajaran ini, sehingga diharapkan model 

pembelajaran ini dapat meningkatkanpembelajaran secara optimal. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TAI 

membuat para siswa menjadi aktif, saling mendukung dan saling membantu 

satu sama lain untuk berusaha keras karena mereka semua menginginkan tim 

mereka berhasil, namun tanggungjawab individu bisa dipastikan hadir 

karena adanya pembagian tugas dalam kelompoksebagai penjawab dan 

pengoreksi jawaban teman sendiri serta satu-satunya skor atau nilai yang 

diperhitungkan adalah skor/nilai akhir, sedangkan siswa melakukan tes akhir 

tanpa bantuan teman satu tim. Jadi apabila nilai akhir siswa meningkat dari 

pre-tes sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kegiatan kelompoknya sukses 

(Huda, 2012:125-126). 
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Media pembelajaran menurut Sukiman (2012:29) adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta 

kemauan peserta didik sehingga proses belajar terjadi dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.  

Media Pembelajaran Microsoft office powerpoint merupakan sebuah 

software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft, dan 

merupakan salah satu program berbasis multimedia. Di dalam komputer, 

biasanya program ini sudah dikelompokkan dalam program Microsoft 

Office. Program ini dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi, baik 

yang diselenggarakan oleh perusahaan, pemerintah, perorangan, maupun 

pendidikan dengan berbagai fitur menu yang mampu menjadikannya sebagai 

media komunikasi yang menarik Daryanto (2010: 165). Pada microsoft 

office powerpoint pesan/materi yang disampaikan dikemas dalam sebuah 

program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji (proyektor). 

Pesan/materi yang dikemas bisa berupa teks, gambar, animasi dan video 

yang dikombinasi dalam satu kesatuan yang utuh  

Adapun langkah-langkah model pembelajaran pembelajaran team 

accelerated instruction berbantuan media microsoft office powerpoint yang 

telah ditetapkan sesuai dengan pendapat Yusron (2010:195-200) dan 

dikombinasikan dengan media microsoft office powerpoint, adalah sebagai 

berikut: 
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1) Guru mengawali pembelajaran dengan apersepsi dilanjutkan dengan 

memberikan soal pretest pada siswa sebagai penentu penempatan 

kelompok (keterampilan membuka pelajaran)  

2) Guru membagi kelas  ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan 

anggota 4-5 siswa secara heterogen berdasarkan hasil  nilai pretest 

(keterampilan mengelola kelas)  

3) Guru mengungkapkan topik yang akan dibahas dan menjelaskan materi 

secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point 

(keterampilan menggunakan variasi, keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, keterampilan menjelaskan)  

4) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi yang di bagikan secara 

berkelompok (keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan,)  

5) Guru membagikan LKS kepada siswa, kemudian guru mengarahkan dan 

membimbing siswa dalam kegiatan diskusi (keterampilan menggunakan 

variasi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil)  

6) Guru mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan dan melakukan tanya 

jawab  mengenai materi yang kurang dipahami (keterampilan mengajar 

keompok kecil dan perorangan, keterampilan bertanya)  

7) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok super dan 

memberikan motivasi kepada kelompok lain (keterampilan memberi 

penguatan). 

8) Guru memberikan  post test untuk dikerjakan oleh siswa secara individu 

(keterampilan menutup pelajaran). 



46 

 

 

 

2.1.8. Indikator Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa Model 

Pembelajaran TAI  Berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint 

Merujuk pendapat (Slavin dalam Yusron, 2010: 195-200)  tentang 

model pembelajaran Team Accelerated Instruction, maka penulis 

menetapkan indikator sebagai berikut:  

2.1.8.1.Indikator Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran PKn Dengan 

Menggunakan Model Team Accelerated Instruction Berbantuan Media 

Microsoft Office Powerpoint. 

Keterampilan guru merupakan kecakapan atau kemampuan yang 

harus dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Berdasarkan pendapat Turney (dalam Uzer Usman, 

2010:74) mengenai keterampilan mengajar dan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Team Accelerated 

Instruction menurut (Slavin dalam Yusron, 2010: 195-200)  tersebut di 

atas serta dipadukan dengan media microsoft office powerpoint, ditetapkan 

indikator keterampilan guru dalam pembelajaran PKn adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengawali pembelajaran dengan apersepsi dilanjutkan dengan 

memberikan soal pretest pada siswa sebagai penentu penempatan 

kelompok (keterampilan membuka pelajaran)  

2) Membagi kelas  ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 4-

5 siswa secara heterogen berdasarkan hasil  nilai pretest (keterampilan 

mengelola kelas)  
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3) Mengungkapkan topik yang akan dibahas dan menjelaskan materi 

secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point 

(keterampilan menggunakan variasi, keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, keterampilan menjelaskan)  

4) Meminta siswa untuk mempelajari materi yang di bagikan secara 

berkelompok (keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan,)  

5) Membagikan LKS kepada siswa, kemudian guru mengarahkan dan 

membimbing siswa dalam kegiatan diskusi (keterampilan menggunakan 

variasi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil)  

6) Mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan dan melakukan tanya jawab  

mengenai materi yang kurang dipahami (keterampilan mengajar 

keompok kecil dan perorangan, keterampilan bertanya)  

7) Memberikan penghargaan kepada kelompok super dan memberikan 

motivasi kepada kelompok lain (keterampilan memberi penguatan). 

8) Memberikan  post test untuk dikerjakan oleh siswa secara individu 

(keterampilan menutup pelajaran)  

 

2.1.8.2.Indikator Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran PKn Dengan 

Menggunakan Model Team Accelerated Instruction Berbantuan Media 

Microsoft Office Powerpoint. 

Dalam penelitian ini aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn 

disesuaikan dengan pemahaman aktivitas belajar menurut Paul B. Dierich 

(dalam Sardiman, 2011:101) dan model pembelajaran TAI menurut 
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(Slavin dalam Yusron, 2010: 195-200)   serta dipadukan dengan media 

microsoft office powerpoint, ditetapkan indikator aktivitas siswa dengan 

model pembelajaran TAI berbantuan media microsoft office powerpoint 

sebagai berikut: 

1) Kesiapan siswa mengerjakan soal pretest  sebagai penentu penempatan 

kelompok (Mental activities, Motor activities) 

2) Menerima dan bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan oleh 

guru berdasarkan nilai pretest (Motor activities) 

3) Memperhatikan penjelasan guru mengenai topik yang akan dibahas dan  

materi secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power 

Point (Mental activities, Visual activities, Listening activities ) 

4) Mempelajari materi kurikulum yang diberikan oleh guru Dalam 

kelompok (Oral activities, Visual activities, Listening activities  ) 

5) Menjawab LKS secara bergantian, ada yang menjadi penjawab soal dan 

pengoreksi, siswa dapat berdiskusi dengan teman satu kelompok serta 

dapat meminta bantuan kepada guru (Oral activities, Visual activities, 

Listening activities, Mental activities  ) 

6) Memperhatikan penjelasan guru setelah selesai diskusi (Mental 

activities, Visual activities, Listening activities)  

7) Menerima  penghargaan dan motivasi dari guru (Emotional activities) 

8) Mengerjakan post test yang diberikan oleg guru (Mental activities, 

Motor activities)  
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2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan terhadap model pembelajaran team accelerated instruction dan 

media microsoft office powerpoint dalam kegiatan pembelajaran. penelitian-

penelitian tersebut antara lain: 

Fitria, Silvi Nur (2012) dengan judul “peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif metode TAI pada 

siswa kelas VA SDN Ngaliyan 01”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran PKn yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa melalui model 

pembelajaran kooperatif metode Team Assisted Individualization pada siswa 

kelas VA SDN SDN Ngaliyan 01 meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan 

data-data sebagai berikut: Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 

19,5 dengan kategori cukup, siklus II memperoleh skor 24 dengan kategori  

baik dan pada siklus III memperoleh skor 33 dengan kategori sangat baik. (2) 

Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 19,8 kategori cukup, 

pada siklus II memperoleh rata-rata skor 23 kategori baik dan pada siklus III 

memperoleh rata-rata skor 26,3 kategori baik. (3) hasil belajar siswa dengan 

Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 73% , meningkat pada siklus II 

menjadi 84,6%, dan meningkat pada siklus III menjadi 89,7%. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa persentase ketuntasan hasil belajar siswa 

pada siklus III >80% sehingga dinyatakan berhasil. Sehingga dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif 
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metode Team Assisted Individualization pada pembelajaran PKn dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Pamungkas, Wahyuningtiyas Triadi (2011) dengan judul “Penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI  untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar IPS siswa kelas III A SDN Tamanharjo 01 Singosari Malang”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa  mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dari 35 siswa kelas IIIA terdapat 

peningkatan aktivitas siswa dari aspek keaktifan, keberanian, dan kerjasama. 

Skor aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II meningkat 6 %, sedangkan hasil 

belajar siswa juga mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 

34.3 %.  

Zuliati (2012) dengan judul “Penerapan model TAI untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 

IV di SDN Gandekan 01 Kabupaten Blitar”. Dari hasil penelitian ini 

diperoleh keberhasilan guru dalam penerapan model TAI pada pada siklus I 

dengan nilai rata-rata sebesar 74,075% dan pada siklus II meningkat menjadi 

92,29 %. Aktivitas siswa meningkat yaitu pada siklus I rata-rata ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 65,5%, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 

87,9%. Aktivitas ini meliputi kegiatan dalam belajar mandiri, menyampaikan 

pendapat, kerja sama dan menjawab soal kuis. Hasil belajar juga meningkat 

pada siklus I rata-rata ketuntasan belajar klasikal sebesar 74,1% sedangkan 

pada siklus II meningkat menjadi 86,15%. 
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Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa model 

pembelajaran team accelerated instruction dan media microsoft office 

powerpoint dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, 

penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 

tindakan kelas yang akan dilakukan. 

 

 

2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Sebagian besar siswa kelas V SDN Ngijo 01 Gunungpati pada mata 

pelajaran PKn masih belum mencapai KKM. pencapaian hasil belajar siswa 

kelas V semester II tahun pelajaran 2012/2013 pada mata pelajaran PKn 

masih ada siswa yang dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah yaitu 65. Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai 

terendah 55 dan nilai tertinggi 85, dengan rerata kelas 56 untuk nilai ulangan 

harian. Dengan catatan dari 25 siswa hanya 36% (9 dari 25) siswa yang 

memperoleh nilai di atas KKM sedangkan sisanya sebanyak 64% (16 dari 25) 

siswa nilainya berada di bawah KKM. 

Penelitian ini juga didukung data kualitatif yang diperoleh melalui 

observasi, catatan lapangan, dan wawancara dengan guru kelas V pada saat 

pembelajaran di kelas. yang ditinjau dari segi guru, siswa, dan media 

pembelajaran. Ditinjau dari segi guru, permasalahan yang terjadi adalah guru 

cenderung hanya menggunakan metode yang berpusat pada guru (teacher 

centered), sehingga belum menggunakan metode yang variatif, guru dalam 
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keterampilan pengelolaan kelompok juga masih kurang, selain itu 

penggunaan media pembelajaran masih kurang maksimal, maka hal tersebut 

membuat siswa pasif dan kurang tertarik terhadap materi yang disampaikan. 

Sedangkan dari sisi siswa adalah kebanyakan siswa masih kurang 

memperhatikan materi yang disampaikan guru dan cenderung berbicara 

dengan temannya dan kurang fokus terhadap materi, sehingga membuat 

kondisi kelas menjadi gaduh. Ketika siswa diminta untuk bertanya atau 

berpendapat, masih banyak siswa justru diam, hal itu menyebabkan siswa 

belum memahami materi yang disampaikan guru. Dari segi media/alat 

pembelajaran yang digunakan kurang optimal, dikarenakan sumber referensi 

berupa buku yang relevan dengan materi baik bagi guru maupun siswa masih 

terbatas, serta penggunaan media seperti gambar, atau video masih kurang. 

Maka dari itu, pembelajaran PKn di SDN Ngijo 01 belum berlangsung secara 

optimal dan hasil belajar yang diperoleh kurang maksimal. 

Berdasarkan permasalahan tersebut dan langkah-langkah model 

pembelajaran team accelereted instruction Yusron (2010:195-200) dan 

dikolaborasikan dengan media Microsoft office powerpoint. Maka, penulis 

bersama dengan kolaborator menetapkan tindakan dengan menggunakan 

model pembelajaran team accelereted instruction berbantuan media 

Microsoft office powerpoint. Adapun langkah-langkah model pembelajaran 

tersebut, adalah sebagai berikut: 
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1) Mengawali pembelajaran dengan apersepsi dilanjutkan dengan 

memberikan soal pretest pada siswa sebagai penentu penempatan 

kelompok (placement test). 

2) Membagi kelas  ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 4-5 

siswa secara heterogen berdasarkan hasil  nilai pretest  (teams).  

3) Mengungkapkan topik yang akan dibahas dan menjelaskan materi secara 

singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point (teaching 

group). 

4) Meminta siswa untuk mempelajari materi yang di bagikan secara 

berkelompok student creative.). 

5) Membagikan LKS kepada siswa, kemudian guru mengarahkan dan 

membimbing siswa dalam kegiatan diskusi(team study). 

6) Mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan dan melakukan tanya jawab  

mengenai materi yang kurang dipahami (whole class unit). 

7) Memberikan penghargaan kepada kelompok super dan memberikan 

motivasi kepada kelompok lain ( team scores and team recognition.). 

8) Memberikan  post test untuk dikerjakan oleh siswa secara individu (fact 

test). 

Setelah diterapkan tindakan dengan model pembelajaran Team 

accelerated instruction berbantuan media microsoft office powerpoint, maka 

kondisi akhir yang diharapkan dari aktivitas siswa, keterampilan guru, dan 

hasil belajar siswa menjadi meningkat. Berikut ini penjelasan dari uraian di 

atas: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran meningkat 

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat 

 Hasil belajar PKn pada siswa kelas V meningkat 

KONDISI 

AWAL 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

 

Dengan menerapkan model pembelajaran Team accelerated Instruction berbantuan 

media Microsoft office powerpoint. Langkah-langkahnya sebagai berikut:  

1) Guru mengawali pembelajaran dengan apersepsi dilanjutkan dengan 

memberikan soal pretest pada siswa sebagai penentu penempatan kelompok 

(placement test) 

2) Guru membagi kelas  ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 4-

5 siswa secara heterogen berdasarkan hasil  nilai pretest  (teams).  

3) Guru mengungkapkan topik yang akan dibahas dan menjelaskan materi 

secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point (teaching 

group). 

4) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi yang di bagikan secara 

berkelompok student creative.) 

5) Guru membagikan LKS kepada siswa, kemudian guru mengarahkan dan 

membimbing siswa dalam kegiatan diskusi(team study). 

6) Guru mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan dan melakukan tanya jawab  

mengenai materi yang kurang dipahami (whole class unit) 

7) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok super dan memberikan 

motivasi kepada kelompok lain ( team scores and team recognition.) 
8) Guru memberikan  post test untuk dikerjakan oleh siswa secara individu (fact 

test) 

 

 

1. Guru cenderung hanya menggunakan metode 

yang berpusat pada guru (teacher centered), 

sehingga belum menggunakan metode yang 

variatif, penggunaan media pembelajaran juga 

belum maksimal, 

2. Kebanyakan siswa masih kurang fokus 

terhadap materi, sehingga membuat kondisi 

kelas menjadi gaduh, dan beberapa siswa 

masih malu untuk berpendapat atau bertanya. 

3. Hasil belajar 16 siswa belum mencapai KKM 

(65) 

KONDISI 

AKHIR 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan  uraian tersebut dapat diperoleh suatu hipotesis bahwa 

dengan menerapkan Model Pembelajaran Team Accelerated Instruction 

berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint akan meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada siswa kelas V SDN 

Ngijo 01 Gunungpati. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ngijo 01 Gunungpati dengan 

subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SDN Ngijo 01. Jumlah 

siswa yang diteliti sebanyak 25 siswa, yang terdiri diri 13 siswa laki-laki dan 

12 siswa perempuan. 

 

3.2. TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ngijo 01 kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang yang terletak di jalan Raya Ngijo pada semester 

II tahun ajaran 2012/2013. 

 

3.3. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan menerapkan model 

pembelajaran Team Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft 

Office Powerpoint. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn dengan menerapkan Team 

Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint. 
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c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan menerapkan model 

Team Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft Office 

Powerpoint. 

 

3.4. RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan 

penelitian tindakan kelas (PTK). Ada beberapa ahli yang mengemukakan 

model penelitian tindakan dengan bagan yang berbeda . Menurut Trianto 

(2011:14), penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk penelitian 

kualitatif yang dilakukan seseorang secara individual atau kolektif, yang 

bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki berbagai hal tentang 

permasalahan yang mendesak dalam suatu komunitas atau kelompok 

tersebut. Arikunto (2010:3), mengemukakan bahwa PTK merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.   

Secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui dalam 

penelitian tindakan kelas, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, (4) refleksi. Adapun penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan desain penelitian tindakan kelas dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1) Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas. Dalam tahap ini peneliti bersama tim 
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kolaborasi merencanakan hal-hal yang perlu disiapkan dalam 

melaksanakan penelitian tindakan kelas (Arikunto, 2009: 17). Dalam 

tahap ini meliputi sebagai berikut: 

a) Mengumpulkan data awal bersama dengan kolaborator, berupa hasil 

evaluasi siswa dan data-data hasil belajar. 

b) Menganalisis data awal hasil tes dan data-data hasil belajar bersama 

kolaborator 

c) Menelaah materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 

V yang akan dilakukan tindakan penelitian dengan menelaah 

indikator-indikator pelajaran. 

d) Mencatat masalah-masalah yang muncul, dan menetapkan tindakan 

sesuai dengan permasalahan tersebut. 

e) Menyusun perangkat pembelajaran model pembelajaran team 

accelerated instruction berbantuan media microsoft office 

powerpoint, antara lain: menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang telah ditetapkan, 

mempersiapkan media dan sumber belajar, LKS, kisi-kisi evaluasi, 

soal evaluasi, beserta kunci jawaban. 

f) Menpersiapkan lembar observasi antara lain untuk mengamati 

keterampilan guru, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, dan 

juga data-data pendukung lainnya yaitu lembar pengamatan, lembar 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi (foto atau video). 

2) Pelaksanaan Tindakan 
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Pelaksanaan tindakan yaitu implementasi isi rancangan atau 

bisa dikatakan mengenakan tindakan kelas (Arikunto, 2009:18). Dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam 3 siklus, 

siklus pertama yaitu melaksanakan pembelajaran PKn dengan 

menerapkan model pembelajaran Team Accelerated Instruction 

berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint, siklus kedua yaitu 

dilaksanakan untuk perbaikan pembelajaran yang masih kurang dalam 

pelaksanaan pada siklus pertama, dan begitu pula dengan siklus ketiga 

dilaksanakan untuk memperbaiki pembelajaran yang belum optimal pada 

pelaksanaan siklus pertama dan siklus kedua. 

3) Observasi 

Observasi atau pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan oleh 

pengamat yang dilakukan secara teliti dan dan melakukan pencatatan 

secara sistematis (Arikunto, 2009:19). Pelaksanaan observasi atau 

pengamatan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan atau kegiatan 

pembelajaran. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan pedoman 

observasi. Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati 

keterampilan guru, tingkah laku siswa dan sikap siswa ketika mengikuti 

pembelajaran PKn yang menggunakan Model pembelajaran Team 

Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint. 

4) Refleksi  

Refleksi adalah perenungan kembali atas apa yang telah 

dilakukan untuk dijadikan cermin (pedoman) perbaikan bagi aktivitas 
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selanjutnya (Poerwanti, dkk, 2008:5.45). Dalam tahap ini peneliti dan 

kolaborator mendiskusikan hasil pengamatan selama pelaksanaan 

tindakan berlangsung. Kekurangan yang ditemui dalam siklus 

sebelumnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana  pelaksaan 

tindakan pada siklus selanjutnya. Dengan demikian maka siklus 

selanjutnya akan berjalan lebih baik dari pada siklus sebelumnya.  Dan 

jika hasil penelitian sudah mencapai target indikator keberhasilan yang 

diharapkan, maka penelitian tersebut dihentikan.   

Untuk lebih dapat memahami tahapan-tahapan penelitian 

tersebut dengan lebih jelas, dapat dilihat pada bagan spiral penelitian 

tindakan kelas berikut ini:  
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Bagan 3.1 Spiral Penelitian Tindakan Kelas 

 

3.5. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam 3 siklus. Berikut ini 

merupakan perencanaan dalam setiap siklus penelitian. 

3.5.1. Siklus Pertama 

1. Perencanaan  

a. Menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran Team Accelerated 

Instruction berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint. 

b. Guru mempersiapkan media pembelajaran powerpoint beserta 

peralatan pendukungnya untuk menerapkan model pembelajaran Team 

Perencanaan 

Observasi 

Refleksi Siklus I 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

Observasi 

Siklus II 

 ? 
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Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft Office 

Powerpoint. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

instrumen lainnya seperti lembar pengamatan, lembar wawancara, dan 

catatan lapangan, serta alat dokumentasi berupa kamera digital (foto 

dan video). 

d. Mempersiapkan lembar evaluasi siswa. 

e. Menetapkan skor penilaian dan  cara mengolah data kuantitatif yaitu 

hasil belajar PKn. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pendahuluan  

9) Salam 

10) Presensi 

11) Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “Anak-anak apa yang kalian ketahui 

tentang musyawarah?”  

12) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b.  Inti 

 Eksplorasi 

a) Guru menggali pengetahuan Siswa dengan menanyakan apa yang 

ia ketahui tentang musyawarah dan keputusan bersama. 



63 

 

 

 

b) Siswa mengerjakan soal pretes yang diberikan guru untuk 

mengeksplorasi pengetahuan awal siswa sekaligus sebagai penentu 

penempatan kelompok. 

c) Siswa bersama guru mengevaluasi hasil pretes 

Elaborasi  

a) Siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang dibagi 

oleh guru berdasarkan dari hasil pretes mereka. 

b) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang materi pelajaran 

menggunakan media Microsoft Office Powerpoint 

c) Siswa menerima dan mempelajari materi dari guru dalam 

kelompok 

d) Siswa melakukan diskusi kelompok kemudian menjawab LKS 

yang diberikan guru sesuai dengan perintah yang diberikan. 

Konfirmasi  

a) Setelah diskusi selesai siswa dan guru mengoreksi jawaban dalam 

diskusi, dengan salah satu anggota kelompok mewakili maju ke 

depan. 

b) Guru memberikan tanggapan terhadap jawaban hasil diskusi  

c) Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan dari 

hasil kerja kelompok. 

c. Penutup  

a) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok super dan memberikan 

motivasi kepada kelompok lain.  
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b) Siswa mengerjakan postest yang diberikan oleh guru secara 

mandiri tanpa bantuan dari anggota kelompok. 

c) Siswa bersama guru mengoreksi postest/tes evaluasi. 

3. Observasi  

a. Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Team Accelerated Instruction 

berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint. 

b. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Team Accelerated Instruction berbantuan Media 

Microsoft Office Powerpoint. 

c. Menganalisis hasil belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Team Accelerated Instruction berbantuan Media 

Microsoft Office Powerpoint. 

4. Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

pertama. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pembelajaran pada proses dan 

akhir pembelajaran siklus pertama. 

c. Membuat daftar permasalahan serta kekurangan yang terjadi pada 

siklus pertama dari segi aktivitas siswa, keterampilan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran Team Accelerated Instruction 

berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint pada pembelajaran 

PKn.  
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d. Membuat perencanaan perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus 

kedua dengan mengacu pada hasil siklus pertama. 

 

3.5.2. Siklus Kedua 

1. Perencanaan  

a. Hasil refleksi pada siklus pertama yang telah dievaluasi, didiskusikan, 

dan dicarikan solusi untuk memperbaiki pada pembelajaran 

berikutnya. 

b. Merancang perbaikan pada siklus kedua berdasarkan refleksi pada 

siklus pertama. 

c. Menyusun materi perbaikan yang masih berhubungan dengan materi 

pada sikus pertama. 

d. Menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran Team Accelerated 

Instruction berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint. 

e. Guru mempersiapkan media pembelajaran powerpoint beserta 

peralatan pendukungnya untuk menerapkan model pembelajaran Team 

Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft Office 

Powerpoint. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

instrumen lainnya seperti lembar pengamatan, lembar wawancara, dan 

catatan lapangan, serta alat dokumentasi berupa kamera digital (foto 

dan video). 



66 

 

 

 

g. Mempersiapkan lembar evaluasi siswa. 

h. Menetapkan skor penilaian dan  cara mengolah data kuantitatif yaitu 

hasil belajar PKn. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pendahuluan  

a) Salam 

b) Presensi 

c) Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “Anak-anak kemarin kalian sudah 

mempelajari tentang keputusan bersama, sekarang coba sebutkan 

bagaimana cara untuk mengambil keputusan bersama?”  

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b.  Inti 

 Eksplorasi 

a) Guru menggali pengetahuan Siswa dengan menanyakan apa yang 

ia ketahui tentang pengambilan keputusan bersama. 

b) Siswa mengerjakan soal pretes yang diberikan guru untuk 

mengeksplorasi pengetahuan awal siswa sekaligus sebagai penentu 

penempatan kelompok. 

c) Siswa bersama guru mengevaluasi hasil pretes. 

Elaborasi  
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a) Siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang dibagi 

oleh guru berdasarkan dari hasil pretes mereka. 

b) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang materi pelajaran 

menggunakan media Microsoft Office Powerpoint 

c) Siswa menerima dan mempelajari materi dari guru dalam 

kelompok 

d) Siswa melakukan diskusi kelompok kemudian menjawab LKS 

yang diberikan guru sesuai dengan perintah yang diberikan.  

Konfirmasi  

a) Setelah diskusi selesai siswa dan guru mengoreksi jawaban dalam 

diskusi, dengan salah satu anggota kelompok mewakili maju ke 

depan. 

b) Guru memberikan tanggapan terhadap jawaban hasil diskusi  

c) Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan dari 

hasil kerja kelompok 

c. Penutup  

a) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok super dan memberikan 

motivasi kepada kelompok lain  

b) Siswa mengerjakan postest yang diberikan oleh guru secara 

mandiri. 

c) Siswa bersama guru mengoreksi postest/tes evaluasi 
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3. Observasi  

a. Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Team Accelerated Instruction 

berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint. 

b. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Team Accelerated Instruction berbantuan Media 

Microsoft Office Powerpoint. 

c. Menganalisis hasil belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Team Accelerated Instruction berbantuan Media 

Microsoft Office Powerpoint. 

4. Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

kedua. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pembelajaran pada proses dan 

akhir pembelajaran siklus kedua. 

c. Membuat daftar permasalahan serta kekurangan yang terjadi pada 

siklus kedua dari segi aktivitas siswa, keterampilan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran Team Accelerated Instruction 

berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint pada pembelajaran 

PKn.  

d. Membuat perencanaan perbaikan yang akan dilaksanakan pada siklus 

ketiga dengan mengacu pada hasil siklus kedua. 
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3.5.3. Siklus Ketiga 

1. Perencanaan  

a. Hasil refleksi pada siklus pertama yang telah dievaluasi, didiskusikan, 

dan dicarikan solusi untuk memperbaiki pada pembelajaran 

berikutnya. 

b. Merancang perbaikan pada siklus ketiga berdasarkan refleksi pada 

siklus pertama dan kedua 

c. Menyusun materi perbaikan yang masih berhubungan dengan materi 

pada sikus kedua 

d. Menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran Team Accelerated 

Instruction berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint. 

e. Guru mempersiapkan media pembelajaran powerpoint beserta 

peralatan pendukungnya untuk menerapkan model pembelajaran Team 

Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft Office 

Powerpoint. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

instrumen lainnya seperti lembar pengamatan, lembar wawancara, dan 

catatan lapangan, serta alat dokumentasi berupa kamera digital (foto 

dan video). 

g. Mempersiapkan lembar evaluasi siswa. 

h. Menetapkan skor penilaian dan  cara mengolah data kuantitatif yaitu 

hasil belajar PKn. 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pendahuluan  

a) Salam 

b) Presensi 

c) Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “anak-anak apa yang kalian ketahui 

tentang pemilihan Gubernur yang baru saja berlangsung?”  

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

b.  Inti 

 Eksplorasi 

a) Guru menggali pengetahuan Siswa dengan menanyakan sikap 

mereka jika menghadapi hasil keputusan bersama yang tidak sesuai 

dengan keinginan mereka. 

b) Siswa mengerjakan soal pretes yang diberikan guru untuk 

mengeksplorasi pengetahuan awal siswa sekaligus sebagai penentu 

penempatan kelompok. 

c) Siswa bersama guru mengevaluasi hasil pretes 

Elaborasi  

a) Siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang dibagi 

oleh guru berdasarkan dari hasil pretes mereka. 

b) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang materi pelajaran 

menggunakan media Microsoft Office Powerpoint 
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c) Siswa menerima dan mempelajari materi dari guru dalam 

kelompok 

d) Siswa melakukan diskusi kelompok kemudian menjawab LKS 

yang diberikan guru sesuai dengan perintah yang diberikan 

 

Konfirmasi  

a) Setelah diskusi selesai siswa dan guru mengoreksi jawaban dalam 

diskusi, dengan salah satu anggota kelompok mewakili maju ke 

depan. 

b) Guru memberikan tanggapan terhadap jawaban hasil diskusi  

c) Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan dari 

hasil kerja kelompok 

c. Penutup  

a) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok super dan memberikan 

motivasi kepada kelompok lain  

b) Siswa mengerjakan postest yang diberikan oleh guru secara 

mandiri. 

c) Siswa bersama guru mengoreksi postest/tes evaluasi 

3. Observasi  

a. Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Team Accelerated Instruction 

berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint. 
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b. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Team Accelerated Instruction berbantuan Media 

Microsoft Office Powerpoint. 

c. Menganalisis hasil belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Team Accelerated Instruction berbantuan Media 

Microsoft Office Powerpoint. 

 

4. Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 

ketiga. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pembelajaran pada proses dan 

akhir pembelajaran siklus ketiga. 

c. Membuat daftar permasalahan serta kekurangan yang terjadi pada 

siklus ketiga dari segi aktivitas siswa, keterampilan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran Team Accelerated Instruction 

berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint pada pembelajaran 

PKn.  

d. Menganalisa hasil dari keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa jika ketiganya sudah mencapai target indikator 

keberhasilan yang diharapkan, maka penelitian dihentikan. 
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3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Sumber Data 

a. Guru 

Peneliti memperoleh sumber data guru dari lembar observasi 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn dengan 

menerapkan model Team Accelerated Instruction berbantuan Media 

Microsoft Office Powerpoint. 

b. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi terhadap aktivitas 

siswa yang dilakukan secara sistematik selama pelaksanaan siklus 

pertama sampai dengan siklus ketiga, hasil evaluasi dan hasil 

wawancara siswa. 

c. Data Dokumentasi 

Peneliti memperoleh data dokumen berasal dari data awal hasil tes 

sebelum dilakukan tindakan, foto, serta video kegiatan pembelajaran 

PKn dengan model pembelajaran Team Accelerated Instruction 

berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint, dan hasil tes setelah 

dilakukan tindakan. 

d. Catatan lapangan 

Peneliti memperoleh sumber data yang berupa data kualitatif aktivitas 

siswa dan keterampilan guru yang berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran yang tidak tercantum dalam lembar/instrumen observasi. 
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3.6.2. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif merupakan nilai yang dapat dianalisis secara 

deskriptif, yaitu berupa nilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

PKn. 

b. Data Kualitatif diperoleh melalui hasil observasi yang berupa lembar 

pengamatan terhadap aktivitas siswa, aktoivitas guru, wawancara, serta 

catatan lapangan selama pembelajaran PKn.  

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik tes 

dan teknik non tes, sebagai berikut: 

a. Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk 

mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan 

materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran 

tertentu (Poerwanti,2008:1-5). Dalam penelitan ini, tes digunakan 

untuk mengukur tingkat pemahaman  siswa dalam mata pelajaran PKn 

materi keputusan bersama. 

b. Teknik Non Tes 

a) Metode Observasi  

Teknik observasi adalah kegiatan pengamatan, meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek yang 

menggunakan seluruh alat indera yang dapat dilakukan melalui 
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indera penglihtan, penciuman, pendengaran, perabaaan dan 

pengecap ( Arikunto, 2009 : 146). Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran Team 

Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft Office 

Powerpoint. 

b) Metode Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab lisan antara 

pewawancara dan narasumber (Daryanto, 2011:81). Wawancara 

dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung hasil 

observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran 

PKn dengan menerapkan model pembelajaran Team Accelerated 

Instruction berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint dengan 

diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi 

maupun metode yang digunakan, serta pelaksanaannya dilakukan 

secara klasikal agar mempermudah dalam pengambilan data. 

c) Catatan lapangan 

Catatan lapangan berisi uraian pengamatan mengenai 

kegiatan pembelajaran selama proses observasi berlangsung. 

Menurut Arikunto (2007: 78) catatan lapangan adalah alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data secara objektif yang tidak 

terekam dalam lembar observasi. Sumber data dari catatan 

lapangan diperoleh dari catatan yang dilakukan selama proses 
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pembelajaran yang berupa data aktivitas siswa dan guru selama 

mengikuti proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, catatan 

lapangan diperoleh dari catatan ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Catatan tersebut digunakan sebagai bahan refleksi 

untuk memaksimalkan hasil penelitian. 

d) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variable yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat, 

notulen rapat, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan 

sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Metode ini dilakukan untuk 

memperkuat data dari hasil observasi. Untuk menunjukkan bukti 

konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan 

suasana kelas selama proses pembelajaran berlangsung, maka 

digunakan dokumen berupa foto atau video 

. 
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3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif yaitu hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran PKn yang akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean, 

median dan modus.  

a. Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis dengan rumus : (Purwanti 

dkk, 2008:6.14-6.16) 

N = 
𝐵

𝑆𝑡
 𝑥 100 % 

Keterangan :   

N = nilai 

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan 

ganda) atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal 

(pada tes bentuk uraian). 

st  = skor teoritis yaitu skor maksimal 

b. Menghitung mean atau rerata kelas dengan rumus : 

x =   
 𝑋

 𝑁
 x 100   

Keterangan : x = rerata kelas 

  ∑X = jumlah semua nilai siswa 

  ∑N = jumlah siswa   (Aqib dkk, 2010:41) 

c. Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dengan KKM klasikal dan individual yang 
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dikelompokkan ke dalam 2 kriteria yaitu tuntas dan tidak tuntas. 

Dengan Kriteria Ketuntasan Minimal SDN Ngijo 01 Gunungpati 

Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak tuntas 

  Sumber : SK Mapel PKn  SDN Ngijo 01 Tahun Pelajaran 

2012/2013 

Persentase ketuntasan keberhasilan belajar dapat dicari 

dengan rumus: 

P =   

(Aqib, 2010 :41) 

Ketuntasan belajar dapat dicapai siswa apabila >75% secara 

individu dan >85% secara keseluruhan objek penelitian. (Hamdani, 

2011:60) 

 

 Penyajian data disajikan dengan membuat distribusi 

frekuensi. Adapunlangkah-langkahnya sebagai berikut (Arikunto, 

2007: 294-295): 

a) Mengidentifikasi nilai tertinggi dan terendah. 
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b) Menentukan rentangan nilai yaitu mengurangkan nilai paling rendah 

dari nilai paling tinggi, 

c) Menentukan banyaknya kelas.  

k(banyaknya kelas) = 1+(3,3) log n 

i (lebar kelas)  = R : k 

d) Membuat distribusi frekuensi dengan lebar kelas dan banyaknya 

kelas interval. 

e) Memasukkan setiap nilai kedalam kelas interval. 

Adapun untuk menentukan kriteria ketuntasan hasil belajar 

adalah sebagai berikut :  

Nilai  maksimun adalah 100 dan nilai minimumnya adalah 65. 

Predikat nilai yang digunakan yaitu “sangat baik, baik,cukup.  

R = nilai tertinggi – nilai terendah 

   = 100 – 65 

   = 35 

K = 3 (karena menggunakan 3 kriteria) 

i = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔  

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
  

i = 
35

3
 = 11,6 dibulatkan menjadi 12 

Tabel 3.2 

Kriteria ketuntasan hasil belajar 

Hasil belajar Kategori Klasifikasi 

89 – 100 Sangat Baik (SB) Tuntas 
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77 – 88 Baik (B) Tuntas 

65 – 76 Cukup (C) Tuntas 

˂64 Kurang (K) Tidak tuntas 

       (Arikunto, 2007: 294-295) 

2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn Melalui Model Pembelajaran Team 

Accelerated Instruction Berbantuan Media Microsoft Office Power Point. 

Data kualitatif ini dapat dipaparkan dalam bentuk kalimat yang dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Menurut Poerwanti, dkk 

(2008: 6.9-6.10) dalam mengolah data skor dapat dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan skor terendah 

b) Menentukan skor tertinggi 

c) Mencari median 

d) Membagi rentan nilai menjadi 4 kategori yaitu: Sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang.  

Sedangkan data skor dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

R = Skor terendah 

T = Skor tertinggi 

n = banyak skor = (T – R) +1 

Q1 = Kuartil pertama 
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Letak Q1 = ¼ (n+2) untuk data genap atau Q1 = ¼ (n+1) untuk data ganjil 

Q2 = median 

Letak Q2 = ½ (n+1) untuk data ganjil atau genap 

Q3 = Kuartil ketiga 

Letak Q3 = ¼ (3n+2) untuk data genap atau Q3 = ¾ (n+1) untuk data ganjil 

Q4 = Kuartil keempat = T 

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan kedalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pedoman penilaian keterampilan guru. 

Dalam penelitian ini terdapat 8 indikator keterampilan guru. 

Dengan  skor maksimun dari lembar pengamatan keterampilan guru 

adalah 32 dan skor minimumnya adalah 8. Kategori skor keterampilan 

guru yang digunakan yaitu “sangat baik, baik,cukup dan kurang.” 

Jadi terdapat data (n) = (32-8)+1 = 25 

Letak Q1  =  ¼(n+2) = ¼ (25+2) 

Skor Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ Skor < Q1 Kurang 
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   = 6,75 (dibulatkan menjadi 7) 

Letak Q2  = ½ (n+1) = ½ (25+1) 

   = 13 

Letak Q3  = ¼ (3n+2) = ¼ (75+2) 

   = 19,25 (dibulatkan menjadi 19) 

Q4= kuartil keempat = T = 32 

Tabel 3.4 

Klafikasi Kategori Nilai Pengamatan Keterampilan Guru 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Jika nilai klasikal pada lembar pengamatan keterampilan guru 

memperoleh skor 27 sampai dengan 32 masuk dalam kategori “sangat 

baik”. Nilai klasikal pada lembar pengamatan Keterampilan guru 

memperoleh skor 21 sampai dengan 26 masuk dalam kategori “baik”. 

Nilai klasikal pada lembar pengamatan Keterampilan guru memperoleh 

skor 15 sampai dengan 20 masuk dalam kategori “cukup”. Nilai klasikal 

pada lembar pengamatan Keterampilan guru memperoleh skor 8 sampai 

dengan 14 masuk dalam kategori “kurang”. 

Skor Kategori 

27 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

21 ≤ Skor < 27 Baik 

15≤ skor < 21 Cukup 

8  ≤ skor < 15 Kurang 
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2) Pedoman penilaian aktivitas siswa 

Dalam penelitian ini terdapat 8 indikator aktivitas siswa. Dengan 

skor maksimun dari lembar pengamatan aktivitas siswa adalah 32 dan 

skor minimumnya adalah 8. Predikat skor aktivitas siswa yang 

digunakan yaitu “sangat baik, baik,cukup dan kurang.” 

Jadi terdapat data (n) = (32-8)+1 = 25 

Letak Q1  =  ¼(n+2) = ¼ (25+2) 

   = 6,75 (dibulatkan menjadi 7) 

Letak Q2  = ½ (n+1) = ½ (25+1) 

   = 13 

Letak Q3  = ¼ (3n+2) = ¼ (75+2) 

   = 19,25 (dibulatkan menjadi 19) 

Q4= kuartil keempat = T = 32 

 

Tabel 3.5 

Klafikasi Kategori Nilai Pengamatan Aktivitas Siswa 

  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Skor Kategori 

27 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

21 ≤ Skor < 27 Baik 

15≤ skor < 21 Cukup 

8  ≤ skor < 15 Kurang 
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Jika nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa 

memperoleh skor 27 sampai dengan 32 masuk dalam kategori “sangat 

baik”. Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa 

memperoleh skor 21 sampai dengan 26 masuk dalam kategori “baik”. 

Nilai klasikal pada lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 

15 sampai dengan 20 masuk dalam kategori “cukup”. Nilai klasikal pada 

lembar pengamatan aktivitas siswa memperoleh skor 8 sampai dengan 

14 masuk dalam kategori “kurang”. 
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3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model pembelajaran Team Accelerated Instruction berbantuan 

Media Microsoft Office Powerpoint dapat meningkatkan pembelajaran PKn 

pada siswa kelas V SDN Ngijo 01 kecamatan Gunungpati Kabupaten 

Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan Guru dalam mengelola pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model pembelajaran Team Accelerated Instruction 

berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint meningkat dengan 

kategori sekurang-kurangnya sangat baik (27≤skor≤32). 

b. Aktivitas Siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Team Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft 

Office Powerpoint meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya 

sangat baik (27≤skor≤32). 

c. Hasil belajar PKn  dengan menggunakan model pembelajaran Team 

Accelerated Instruction berbantuan Media Microsoft Office Powerpoint 

meningkat dengan ketuntasan belajar individual sebesar 77-88 (kategori 

baik) dengan ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya sampai 85%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas melalui 

model pembelajaran Team Accelerated Instruction (TAI) berbantuan media 

Microsoft Office Powerpoint yang diperoleh dari hasil tes dan nontes. Hasil tes 

dan non tes antara lain diperoleh dari observasi pada saat pembelajaran dan 

evaluasi yang dilaksanakan di setiap akhir pertemuan pada setiap siklus untuk 

melihat dan mengukur peningkatan pemahaman materi keputusan bersama 

oleh siswa pada pembelajaran PKn. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus 

dengan setiap siklusnya terdiri dari satu kali pertemuan masing-masing selama 

tiga jam pelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar PKn pada siswa kelas V 

SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati. 

 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus I 

a. Perencanaan 

Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti membuat perencanaan 

sebagai berikut: 

1) Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar/ 

materi, Lembar Kerja Siswa, Kisi- kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci 
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jawaban dan instrumen penilaian dengan model pembelajaran TAI 

berbantuan media Microsoft Office Powerpoint pada materi keputusan 

bersama. 

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa LCD proyektor, laptop, dan 

tayangan powerpoint yang sesuai dengan materi keputusan bersama. 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan catatan lapangan. 

b. Pelaksanaan  

Berdasarkan hasil dari catatan lapangan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Nama Sekolah : SD Negeri Ngijo 01, Gunungpati 

Hari, tanggal : Rabu, 15 Mei  2013    

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas / Semester : V / II 

Waktu  : 2 x 35 menit  (2 jam pelajaran) 

Siklus   : I 

Jumlah Siswa : 25 siswa 

 Standar Kompetensi siklus I yaitu: “4. Menghargai keputusan 

bersama”. Kompetensi dasar silkus I yaitu: “4.1. Mengenal bentuk-bentuk 

keputusan bersama”. Sedangkan indikator pada siklus I yaitu: (1) 

menjelaskan pengertian keputusan bersama, (2) menjelaskan bentuk-bentuk 

keputusan bersama, (3) menyebutkan contoh-contoh keputusan bersama. 
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c. Uraian Kegiatan 

Pada kegiatan awal yang berlangsung sekitar 5 menit guru 

mengawali kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan 

dengan melakukan presensi untuk mengetahui siswa yang tidak berangkat, 

dilanjutkan dengan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab dengan siswa 

mengenai apa yang mereka ketahui tentang musyawarah. Setelah itu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini.  

Dalam kegiatan eksplorasi ini guru kembali menggali pengetahuan 

siswa dengan memberikan pertanyaan kepada siswa  apakah  mereka sudah 

tau tentang musyawarah dan keputusan bersama. Kebanyakan siswa 

menjawab dengan jawaban sudah tau kemudian guru melanjutkan dengan 

memberikan pertanyaan tentang apa yang mereka ketahui tentang 

musyawarah dan keputusan bersama. Para siswa menjawab dengan jawaban 

beragam dan sudah cukup mendekati benar. Setelah itu guru membagikan 

soal pretes untuk dikerjakan siswa dengan memberikan waktu sekitar 10 

menit. Untuk selanjutnya dikoreksi bersama dan hasilnya digunakan untuk 

menentukan penempatan kelompok diskusi 

Setelah diketahui hasil pretes sebelumnya maka guru membentuk 

kelompok dengan ketentuan dalam satu kelompok yang terdiri dari 5-6 anak 

harus heterogen yaitu harus ada anak yang memperoleh nilai tinggi dan 

rendah dalam pretes sebelumnya. Saat pertama kali masih banyak siswa 

yang kebingungan dengan cara ini sehingga suasana menjadi agak gaduh. 
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Namun guru dapat mengatasinya dengan mengulangi penjelasan dan 

membantu siswa yang masih bingung secara individu. 

Guru menayangkan slide Powerpoint tentang materi keputusan 

bersama yang sudah disiapkan sebelumnya. Saat penayangan guru sembari 

memberikan penjelasan tentang gambar pada slide yang sedang ditayangkan. 

Siswa tampak sangat antusias dengan tayangan powerpoint dan 

memperhatikan dengan seksama, sesekali ada beberapa siswa yang 

memberikan tanggapan terhadap tayangan powerpoint yang ditayangkan. 

Namun tetap saja masih ada siswa yang bicara sendiri dan kurang 

memperhatikan. Namun secara keseluruhan suasana cukup kondusif. 

Setelah selesai menayangkan slide powerpoint, guru membagikan 

kertas materi untuk dipelajari kelompok dan LKS untuk didiskusikan. 

Dalam rencana pembelajaran Jumlah soal di LKS disesuaikan dengan 

jumlah siswa dalam kelompok. Namun dalam kenyaannya ada kelompok 

yang anggotanya 6 anak sehingga harus menyesuaikan. Setiap siswa 

mendapat satu soal dalam LKS yang berbeda dengan anggota kelompok 

yang lain. Namun dalam pengerjaannya tetap dikerjakan dengan diskusi. 

Masih ada siswa yang bingung dengan perintah LKS dan aturan diskusi 

sehingga guru harus sering bolak-balik membantu dan membimbing siswa. 

Setelah kegiatan diskusi kelompok selesai, guru meminta  

perwakilan tiap-tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya kedepan 

kelas. Ada kelompok yang sangat antusias namun ada pula kelompok yang 

masih malu-malu untuk maju. Sebagian besar jawaban sudah sesuai dengan 
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pertanyaan di LKS. Guru memberikan umpan balik pada hasil diskusi yang 

telah dilakukan siswa dan membimbing peserta didik untuk membuat 

kesimpulan hasil kerja kelompok. 

Guru memberikan penghargaan berupa penguatan positif kepada 

kelompok yang sudah membacakan hasil pekerjaaannya didepan kelas dan 

jawabannya tepat. Dilanjutkan dengan menyuruh siswa untuk kembali ke 

tempat duduknya masing-masing untuk mengerjakan soal postes atau 

evaluasi. Kemudian guru bersama-sama dengan siswa mengoreksi jawaban 

soal pilihan ganda dari soal evaluasi. 

 

4.1.1.2.Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran PKn 

menggunakan model pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft 

Office Powerpoint pada siklus I dapat disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

No Indikator Keterampilan Guru Deskriptor 

Yang 

Tampak 

Skor 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 Mengawali pembelajaran dengan 

menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran 

   - 3 

2 Menggali pengetahuan awal siswa dengan 

memberikan pertanyaan dan pretes  

sebagai penentu penempatan kelompok 

 -   3 
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3 Membagi kelas  ke dalam kelompok-

kelompok kecil dengan anggota 4-5 siswa 

secara heterogen berdasarkan hasil  nilai 

pretest 

  - - 2 

4 Mengungkapkan topik yang akan dibahas 

dan menjelaskan materi secara singkat 

dengan bantuan media Microsoft Office 

Power Point 

  -  3 

5 Membimbing dan mengarahkan siswa 

dalam melaksanakan diskusi kelompok 

-    3 

6 Mengevaluasi diskusi yang telah 

dilakukan dan melakukan tanya jawab  

mengenai materi yang kurang dipahami 

 -  - 2 

7 Memberikan penghargaan kepada siswa 

yang berprestasi untuk menghargai upaya 

dan hasil belajar siswa baik secara 

individu maupun kelompok. 

 -  - 2 

8 Menutup Pembelajaran dengan 

menyimpulkan materi dan memberikan 

evaluasi 

-   - 2 

Jumlah skor total yang diperoleh 20 

Rata-rata skor 2,5 

Kategori Cukup   

 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil observasi keterampilan guru pada 

siklus I diperoleh skor 20. Rata-rata skor yang diperoleh tersebut adalah 

2,5 dengan kategori cukup. Rincian tiap indikator adalah sebagai berikut. 

a. Mengawali pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran. 

Pada siklus I mengawali pembelajaran dengan 

menyampaikan apersepsi dan tujuan  pembelajaran, memperoleh skor 

3. Dengan  deskriptor yang muncul yaitu menyampaikan apersepsi 
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dengan mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya, menyampaikan 

tujuan pembelajaran, dan memberikan pertanyaan untuk memotivasi 

siswa. Namun guru masih kurang dalam memberikan tanggapan yang 

sesuai terhadap jawaban yang disampaikan siswa. 

b. Menggali pengetahuan awal siswa dengan memberikan pertanyaan dan 

pretes  sebagai penentu penempatan kelompok.   

  Indikator menggali pengetahuan awal siswa dengan 

memberikan pertanyaan dan pretes sebagai penentu penempatan 

kelompok memperoleh skor 3. Deskriptor  yang muncul dalam 

indikator ini adalah memberikan pertanyaan untuk menggali 

pengetahuan siswa meskipun guru belum memberikan tanggapan yang 

sesuai dengan jawaban yang disampaikan, memberikan soal pretest 

pada siswa sesuai dengan materi yang akan dipelajari, dan bersama 

siswa mengevaluasi hasil pretes.  

c. Membagi kelas  ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 

4-5 siswa secara heterogen berdasarkan hasil  nilai pretest. 

  Dalam indikator ini memperoleh skor 2, dengan deskriptor 

yang muncul adalah menentukan pembentukan kelompok secara 

heterogen berdasarkan hasil pretes siswa, dan membantu siswa yang 

kesulitan dalam berkelompok. Deskriptor  yang belum tampak dalam 

indikator ini ialah guru kurang membantu siswa dalam  menentukan 

nama dan nomor urut kelompok serta belum menegur siswa yang 

membuat keributan. 
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d. Mengungkapkan topik yang akan dibahas dan menjelaskan materi 

secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point. 

  Pada indikator ini mendapatkan skor 3, deskriptor  yang 

tampak ialah menayangkan Slide PPT yang sesuai dengan materi 

pembelajaran, Slide PPT yang ditayangkan mampu menarik perhatian 

siswa, dan Memberikan penjelasan sesuai dengan slide PPT yang 

sedang ditayangkan. Sedangkan deskriptor yang belum tampak adalah 

guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberi 

tanggapan terhadap tayangan PPT. 

e. Membimbing dan mengarahkan siswa dalam melaksanakan diskusi 

kelompok. 

  Pada indikator ini memperoleh skor 3. Deskriptor  yang 

muncul adalah guru membuat LKS sesuai dengan materi yang di 

ajarkan untuk didiskusikan siswa dalam kelompoknya, Memberikan 

penjelasan kepada kelompok yang belum memahami tugas yang 

diberikan, dan membantu siswa yang kesulitan secara individu. Namun 

guru belum menyusun materi yang mudah untuk dipelajari oleh siswa. 

f. Mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan dan melakukan tanya 

jawab  mengenai materi yang kurang dipahami. 

  Pada indikator ini memperoleh skor 2. Deskriptor yang 

muncul adalah guru memberikan kesempatan kepada perwakilan salah 

satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas, dan 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Namun   
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Guru belum memberikan tanggapan yang sesuai untuk kelompok yang 

maju dan belum menyimpulkan hasil diskusi. 

g. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi untuk 

menghargai upaya dan hasil belajar siswa baik secara individu maupun 

kelompok. 

  Pada indikator ini skor yang diperoleh adalah 2, dengan 

rincian yaitu guru telah memberikan motivasi kepada siswa, dan guru 

telah memberikan penghargaan secara verbal. Sedangkan komponen 

yang belum muncul adalah guru memberikan umpan balik atas 

tanggapan-tanggapan yang diberikan siswa. Dan belum memberikan 

semangat kepada kelompok yang belum mendapatkan penghargaan. 

h. Menutup Pembelajaran dengan menyimpulkan materi dan memberikan 

evaluasi 

  Indikator ini memperoleh skor 2 dengan rincian yaitu guru 

telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum dipahami, dan memberikan  soal postes  sesuai 

dengan materi yang disampaikan. Guru belum menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari, dan guru masih kurang dalam membimbing 

siswa dalam mengkoreksi hasil pengerjaan tes evaluasi  . 

 

4.1.1.3. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan observasi aktivitas siswa dengan mengamati seluruh 

siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01. Jumlah siswa, yaitu 25 siswa terdiri 
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dari 13 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran TAI berbantuan 

media Microsoft Office Powerpoint pada siklus I dapat disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Indikator Aktivitas Siswa Perolehan skor Jumla

h total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 

1 2 3 4 

1 Memperhatikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru. 

- 14 6 5 66 2,64 

2 Menanggapi pertanyaan guru dan 

mengerjakan soal pretes 

2 3 5 15 83 3,32 

3 Menerima dan bergabung dengan 

kelompok yang telah ditentukan oleh 

guru berdasarkan nilai pretest 

3 7 10 5 67 2,68 

4 Memperhatikan penjelasan guru 

mengenai topik yang akan dibahas 

dan  materi secara singkat dengan 

bantuan media Microsoft Office 

Power Point 

- 2 16 7 80 3,2 

5 Mempelajari materi dan mengerjakan 

LKS yang diberikan oleh guru Dalam 

kelompok 

2 18 3 2 55 2,2 

6 Memperhatikan penjelasan guru 

setelah selesai diskusi 

- 15 5 5 65 2,6 

7 Menerima  penghargaan dan motivasi 

dari guru 

2 13 6 4 62 2,48 

8 Mengerjakan post test yang diberikan 

oleh guru 

2 9 11 3 65 2,6 

Jumlah Skor yang diperoleh 543 

Rata-rata skor total 21,72 
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Berdasarkan tabel 4.2 hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I 

di atas diperoleh jumlah skor seluruh siswa kelas V adalah 543 dengan 

rata-rata skor total adalah 21,72. Rata-rata skor yang diperoleh tersebut 

adalah 2,7 dengan kategori baik. Penjelasan secara rinci mengenai skor 

tiap indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

Pada indikator ini menunjukkan bahwa kebanyakan siswa 

sudah  siap untuk memulai pelajaran ditandai dengan duduk di tempat 

duduk masing-masing, dan memperhatikan penyampaian apersepsi dan 

tujuan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada 5 siswa 

yang aktif menjawab pertanyaan guru. Namun kebanyakan siswa 

belum menyiapkan alat tulisnya . 

b. Menanggapi pertanyaan guru dan mengerjakan soal pretes. 

Pada indikator ini tergolong dalam kategori sangat baik dengan 

rata-rata skor 3,32. Secara keseluruhan siswa mengikuti pembelajaran 

dengan tertib, tetapi masih ada siswa yang kurang fokus dalam 

memperhatikan pertanyaan guru yaitu 2 siswa. Sedangkan  5 siswa 

masih gaduh saat mengerjakan soal pretes. 

Rata-rata skor 2,7 

Kategori Baik  
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c. Menerima dan bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan oleh 

guru berdasarkan nilai pretest. 

Skor yang diperoleh dalam indikator ini ialah 2,68 yang 

tergolong baik dalam  menerima dan bergabung dengan kelompok 

yang telah ditentukan oleh guru berdasarkan nilai pretest, tetapi 

kondisi kelas ketika pembentukan kelompok belum kondusif. Terdapat 

7 siswa tidak segera menempatkan diri dalam kelompok sehingga 

membuat waktu tidak efektif. Diantara siswa tersebut terdapat 3 siswa 

yang kurang setuju dengan pembagian kelompok yang dilakukan. 

d. Memperhatikan penjelasan guru mengenai topik yang akan dibahas 

dan  materi secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office 

Power Point. 

Pada indikator ini, secara keseluruhan skor yang diperoleh 

dengan rata-rata 3,2. Hal itu ditunjukkan dengan deskriptor  yang 

tampak, yaitu siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh 

tayangan PPT, dan tidak mengganggu teman yang lain. Dan ada 7 

siswa yang aktif memberikan tanggapan terhadap tayangan PPT . 

e. Mempelajari materi dan mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru 

Dalam kelompok. 

Pada indikator ini memperoleh skor rata-rata 2,2 yang 

tergolong baik. Sebagian besar siswa sudah mengerjakan soal LKS 

sesuai dengan perintah yang diberikan, dan ada 2 siswa yang aktif 

bertanya kepada guru tentang hal yang belum dipahami dalam kegiatan 
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diskusi. Namun masih ada 2 siswa yang menggangu diskusi kelompok 

lain. 

f. Memperhatikan penjelasan guru setelah selesai diskusi. 

Kondisi pembelajaran pada indikator ini, berjalan dengan 

kondusif  ditandai dengan ada 5 siswa yang bersedia mewakili 

kelompok maju kedepan kelas, dan sebagian siswa memperhatikan 

simpulan yang disampaikan guru.  hanya saja masih ada  siswa yang 

pasif dalam memberi tanggapan pada perwakilan kelompok yang maju 

kedepan. Pada indikator ini memperoleh skor rata-rata 2,6 dengan 

jumlah skor yaitu 65 dalam kategori baik. 

g. Menerima  penghargaan dan motivasi dari guru. 

Siswa dalam menerima penghargaan dari guru mendapat skor 

2,48 yang menunjukkan criteria baik. Hal tersebut karena sebagian 

siswa sudah menanggapi penghargaan yang diberikan yaitu tepuk 

tangan dan pujian. Dengan merasa termotivasi danterpacu untuk 

belajar dari teman yang berprestasi. 

h. Mengerjakan post test yang diberikan oleh guru. 

Ketika diberikan postest, sebagian besar  siswa mengerjakannya 

dengan sungguh-sungguh dan sesuai waktu yang diberikan namun ada 

2 siswa yang masih gaduh dan mondar-mandir dalam mengerjakan. 

Kegiatan pengoreksian jawaban soal evaluasi juga berlangsung dengan 

kondusif. Dengan pencapaian rata-rata skor pada indikator ini sebesar 

2,6 yang termasuk dalam kategori baik. 
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4.1.1.4. Paparan Hasil Belajar Siklus I 

Berdasarkan evaluasi pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft Office Powerpoint pada 

siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 pada siklus I, dan dibandingkan dengan 

data awal diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

 

No. Rentang skor frekuensi Kategori Kualifikasi 

1. 89 – 100 1 Sangat baik Tuntas 

2. 77 – 88 5 Baik Tuntas 

3. 65 – 76 9 Cukup Tuntas 

4. < 64 10 Kurang Tidak tuntas 

Jumlah 25   

Nilai terendah 40 

Nilai tertinggi 90 

Siswa tuntas 15 

Siswa tidak tuntas 10 

Rata-rata 66 

Presentase 

ketuntasan klasikal 

64 % 

 

4.1.1.5. Refleksi 

Pada tahap refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis 

data yang diperoleh pada siklus I. Selanjutnya refleksi ini akan dijadikan 

bahan sebagai perencanaan tindakan pada siklus II. Refleksi pada siklus I 

ini lebih difokuskan pada berbagai masalah yang muncul dalam 

pelaksanaan tindakan. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan tindakan 
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siklus I pembelajaran PKn dengan model pembelajaran TAI berbantuan 

media Microsoft Office Powerpoint adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan observasi keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran diperoleh skor 20 dengan rata-rata skor 2,5 yang 

termasuk dalam kategori cukup, sehingga belum sesuai dengan 

indikator keberhasilan. 

b. Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh jumlah skor 543, dengan rata-

rata skor 2,7 yang termasuk dalam kategori baik, dan belum sesuai 

dengan indikator keberhasilan aktivitas siswa. 

c. Hasil belajar yang diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditentukan. Ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal 

adalah 64%, dan rata-rata nilai siswa adalah 66. 

d. Guru belum mampu mengelola pembentukan kelompok dengan baik, 

karena ketika membentuk kelompok, siswa kurang kondusif. 

e. Ketika kegiatan diskusi masih ada 1 atau 2 siswa dalam tiap kelompok 

yang pasif dan justru bermain-main mengganggu temannya dalam satu 

kelompok. 

f. Interaksi antar kelompok dalam menanggapi jawaban kelompok lain 

belum optimal, dikarenakan sebagian besar kelompok tidak 

memperhatikan penyajian jawaban oleh kelompok lain ketika 

presentasi. 
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4.1.1.6. Revisi  

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus I, maka perbaikan 

untuk pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kemampuan mengelola pembelajaran dan melakukan 

perbaikan dengan memperhatikan deskriptor yang belum muncul pada 

siklus I. 

b.  Membimbing semua siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan 

optimal, dengan memperhatikan indikator dalam aktivitas siswa. 

c. Memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran 

dengan sungguh-sungguh sehingga mampu memahami materi dan 

mampu mengerjakan evaluasi dengan baik. 

d. Mempersiapkan cara pembentukan kelompok dengan  lebih baik, yaitu 

guru menggunakan kelompok yang sudah terbentuk senelumnya 

sebagai acuan kemudian hasil pretes pada siklus II digunakan sebagai 

tambahan pertimbangan penentuan kelompok. 

e. Memberikan peringatan secara ramah bagi siswa yang pasif dan 

mengganggu temannya dalam kelompok. 

f. Memperingatkan kelompok yang gaduh dan tidak memperhatikan 

dengan cara mengurangi poin yang diperoleh kelompok. 

g. Membuat rencana perbaikan untuk siklus II. 
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4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus II 

a. Perencanaan 

Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti membuat perencanaan 

sebagai berikut: 

1) Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar/ 

materi, Lembar Kerja Siswa, Kisi- kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci 

jawaban dan instrumen penilaian dengan model pembelajaran 

pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft Office Powerpoint pada 

materi pengambilan keputusan bersama. 

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa LCD proyektor, laptop, dan 

tayangan PPT yang sesuai dengan materi pengambilan keputusan 

bersama. 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, dan catatan lapangan. 

b. Pelaksanaan  

Berdasarkan hasil dari catatan lapangan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Nama Sekolah : SD Negeri Ngijo 01, Gunungpati  

Hari, tanggal : Selasa, 20 Mei 2013    

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas / Semester : V / II 

Waktu  : 2 x 35 menit (2 jam pelajaran) 
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Siklus   : II 

Jumlah Siswa : 25 siswa 

 Standar Kompetensi siklus II yaitu: “4. Menghargai keputusan 

bersama”. Kompetensi dasar siklus II yaitu: “4.1. Mengenal bentuk-bentuk 

keputusan bersama”. Sedangkan indikator pada siklus II yaitu: (1) 

menjelaskan cara pengambilan keputusan bersama, (2) menjelaskan 

pengertian musyawarah, (3) menjelaskan manfaat keputusan bersama dalam 

penyelesaian masalah. 

c. Uraian Kegiatan 

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

menanyakan tentang materi pembelajaran yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. Para siswa aktif menjawab pertanyaan yang 

ditanyakan oleh guru dengan jawaban yang bervariasi. Guru juga 

menjelaskan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini yaitu 

tentang cara-cara pengambilan keputusan bersama. 

Kemudian dalam kegiatan eksplorasi, guru kembali menggali 

pengetahuan siswa dengan menanyakan apa yang mereka ketahui tentang 

cara-cara pengambilan keputusan bersama. Jawaban dari para siswa sangat 

bervariasi, ada yang menjawab musyawarah, aklamasi dan ada juga yang 

menjawab forum. Guru memberikan tanggapan dan menjelaskan bahwa 

forum merupakan bagian dari proses musyawarah untuk mengambil 

keputusan bersama. Setelah itu guru membagikan soal pretes untuk 

dikerjakan oleh siswa dengan waktu 10 menit. Namun dalam proses 
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pengoreksian masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan 

sehingga guru harus mengulangi jawaban dari soal yang dicocokkan. 

Kegiatan dilanjutkan dengan elaborasi. Karena pada pertemuan 

kemarin pembagian kelompok kurang kondusif, maka guru mensiasatinya 

dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan kelompok kemarin yang 

sudah terbentuk. Agar lebih menghemat waktu dalam pembentukan 

kelompok. Namun ada 3 siswa yang kurang setuju dengan cara tersebut dan 

guru harus membujuk agar siswa mau berkelompok. Dan ada 1 siswa yang 

membuat gaduh. Namun secara keseluruhan pembentukan kelompok dapat 

berjalan dengan lancar. 

Selanjutnya guru menayangkan slide ppt tentang materi pengambilan 

keputusan bersama. Para siswa sangat antusias dan memperhatikan dengan 

tenang dan sungguh-sungguh. Ada pula beberapa siswa yang mencatat poin-

poin dalam tayangan. Ketika guru menjelaskan dan bertanya tentang 

tayangan yang ditayangkan, para siswa nampak sangat antusias dalam 

memberikan tanggapan. Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan 

sangat baik. 

Setelah kegiatan penayangan slide powerpoint selesai, guru 

membagikan materi keputusan bersama untuk dipelajari dalam kelompok 

dan membagikan LKS untuk didiskusikan oleh masing-masing kelompok. 

Para siswa menerima materi dan LKS yang diberikan dengan tertib. Dalam 

kegiatan diskusi siswa cukup tertib dan tidak gaduh. Ada beberapa siswa 

yang meminta bantuan dari guru dalam proses diskusi 
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Di dalam kegiatan konfirmasi, yaitu setelah kegiatan diskusi selesai 

guru meminta perwakilan tiap-tiap kelompok untuk maju ke depan dan 

membacakan hasil kerja kelompoknya. Guru mengoreksi jawaban 

perwakilan kelompok yang maju dan memberikan umpan balik   serta 

apresiasi. Seluruh  siswa sangat antusias untuk maju kedepan meskipun 

tidak ditunjuk oleh guru sehingga suasana agak kurang kondusif.  Namun 

hal tersebut masih dapat diatasi. Lalu guru memberikan penghargaan kepada 

perwakilan kelompok berupa pujian dan tepuk tangan kepada siswa yang 

aktif dan menunjukkan prestasi dalam pembelajaran yang berlangsung. 

 Kegiatan ditutup dengan menyimpulkan materi pembelajaran yang 

sudah dipelajari bersama-sama dengan siswa.setelah itu guru membagikan 

soal evaluasi untuk dikerjakan siswa secara individu. Dalam mengerjakan 

soal evaluasi siswa sangat tenang meskipun tetap ada 2 siswa yang sesekali 

menyebutkan jawaban soal yang ia kerjakan sehingga menyebabkan suasan 

kurang nyaman bagi siswa yang lain. 

4.1.2.2. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran PKn 

menggunakan model pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft 

Office Powerpoint pada siklus II, dan dengan perbaikan sesuai refleksi 

pada siklus I diperoleh data pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator Keterampilan Guru Deskriptor 

Yang 

Muncul  

Skor 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 Mengawali pembelajaran dengan 

menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran 

 -   3 

2 Menggali pengetahuan awal siswa dengan 

memberikan pertanyaan dan pretes  sebagai 

penentu penempatan kelompok 

    4 

3 Membagi kelas  ke dalam kelompok-

kelompok kecil dengan anggota 4-5 siswa 

secara heterogen berdasarkan hasil  nilai 

pretest 

    4 

4 Mengungkapkan topik yang akan dibahas 

dan menjelaskan materi secara singkat 

dengan bantuan media Microsoft Office 

Power Point 

    4 

5 Membimbing dan mengarahkan siswa 

dalam melaksanakan diskusi kelompok 

-    3 

6 Mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan 

dan melakukan tanya jawab  mengenai 

materi yang kurang dipahami 

  - - 2 

7 Memberikan penghargaan kepada siswa 

yang berprestasi untuk menghargai upaya 

dan hasil belajar siswa baik secara individu 

maupun kelompok. 

-   - 2 

8 Menutup Pembelajaran dengan 

menyimpulkan materi dan memberikan 

evaluasi 

    4 

Jumlah skor total yang diperoleh 26 

Rata-rata skor 3,25 

Kategori Baik  
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Grafik 4.1 Perbandingan keterampilan guru pada siklus I dan siklus II 

Keterangan :  

 Pada siklus I jumlah skor total keterampilan guru yang diperoleh 

21, sedangkan keterampilan guru pada siklus II skor total yang  diperoleh 

26 yang meningkat dari siklus I. 

Berdasarkan tabel 4.4 dan grafik 4.1 menunjukkan peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. Pada tabel 4.6 hasil observasi keterampilan guru 

siklus II diperoleh skor 26. Rata-rata skor yang diperoleh tersebut adalah 

3,25 dengan kategori  baik. Rincian tiap indikator adalah sebagai berikut. 

a. Mengawali pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran. 

Pada siklus II indikator mengawali pembelajaran dengan 

menyampaikan apersepsi dan tujuan  pembelajaran, memperoleh skor 

3. Deskriptor yang muncul dalam indikator ini adalah guru 

menyampaikan apersepsi dengan mengaitkan materi pembelajaran 

sebelumnya, memberikan pertanyaan untuk memotivasi siswa , dan 

memberikan tanggapan yang sesuai terhadap jawaban yang 

0
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disampaikan siswa Namun, guru belum menyampaikan tujuan 

pembelajaran secara jelas. 

b. Membuka Menggali pengetahuan awal siswa dengan memberikan 

pertanyaan dan pretes sebagai penentu penempatan kelompok. 

  Pada indikator ini memperoleh skor 4. Berdasarkan 

pengamatan menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan deskriptor-

deskriptor yang ada dalam indikator tersebut, antara lain guru 

memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan siswa, 

memberikan tanggapan yang sesuai terhadap jawaban yang 

disampaikan siswa, memberikan soal pretest pada siswa sesuai dengan 

materi yang akan dipelajari dan bersama siswa mengevaluasi hasil 

pretes. 

c. Membagi kelas  ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 

4-5 siswa secara heterogen berdasarkan hasil  nilai pretest. 

  Keterampilan dalam membentuk kelompok, guru 

mendapatkan skor 4. Guru telah menunjukkan keterampilan 

pembentukan kelompok dengan baik yaitu dengan cara menentukan 

pembentukan kelompok secara heterogen berdasarkan hasil pretes 

siswa dengan mengacu pada kelompok pada pertemuan sebelumnya, 

membantu siswa yang kesulitan dalam berkelompok, mendampingi 

siswa menentukan nama dan nomor urut kelompok, dan menegur 

siswa yang membuat keributan. Hanya saja masih terdapat 2  siswa 

yang sedikit gaduh. 
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d. Mengungkapkan topik yang akan dibahas dan menjelaskan materi 

secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point. 

  Pada siklus II, guru mendapatkan skor yang diperoleh 

adalah 4, deskriptor  yang tampak ialah guru menayangkan Slide PPT 

yang sesuai dengan materi pembelajaran, slide PPT yang ditayangkan 

mampu menarik perhatian siswa, Memberikan penjelasan sesuai 

dengan slide PPT yang sedang ditayangkan, dan Memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpendapat atau bertanya bagi yang 

belum paham dengan materi yang dijelaskan. Secara keseluruhan 

kegiatan pembelajaran berlangsung dengan sangat baik. 

e. Membimbing dan mengarahkan siswa dalam melaksanakan diskusi 

kelompok. 

  Pada indikator ini, skor yang diperoleh 3. deskriptor yang 

muncul dalam indikator ini adalah guru membuat LKS sesuai dengan 

materi yang di ajarkan untuk didiskusikan siswa dalam kelompoknya, 

memberikan penjelasan kepada kelompok yang belum memahami 

tugas yang diberikan, dan membantu siswa yang kesulitan secara 

individu. Namun materi yang disusun guru nampaknya masih kurang 

menarik dan susah untuk dipelajari oleh siswa. 

f. Mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan dan melakukan tanya 

jawab  mengenai materi yang kurang dipahami. 

  Pada siklus II, indikator ini memperoleh skor 2. Guru telah 

memberikan kesempatan kepada perwakilan salah satu kelompok 
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untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas, dan memberikan 

tanggapan kepada kelompok yang maju ke depan. Hanya saja guru 

belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan 

masih kurang dalam menyimpulkan hasil diskusi bersama siswa. 

g. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi untuk 

menghargai upaya dan hasil belajar siswa baik secara individu maupun 

kelompok. 

  Indikator ini skor yang diperoleh adalah 2. Guru telah 

memberikan umpan balik kepada siswa baik yang berprestasi ataupun 

yang masih kurang, dan memberikan penghargaan secara verbal. 

Namun guru masih belum maksimal dalam memberikan motivasi 

kepada siswa dan semangat kepada kelompok yang belum 

mendapatkan penghargaan. 

h. Menutup Pembelajaran dengan menyimpulkan materi dan memberikan 

evaluasi. 

  Indikator ini memperoleh skor 4 dengan rincian yaitu guru  

bersama siswa telah menyimpulkan materi yang telah dipelajari selama 

kegiatan pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami, memberikan soal postes  

sesuai dengan materi yang disampaikan, dan juga Guru telah 

membimbing siswa dalam mengkoreksi hasil pengerjaan tes evaluasi. 
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4.1.2.3. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II siswa 

kelas V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati . Jumlah seluruh siswa, yaitu 25 

siswa terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran TAI 

berbantuan media Microsoft Office Powerpoint diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator Aktivitas Siswa Perolehan skor Jumla

h total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 

1 2 3 4 

1 Memperhatikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

- 8 12 5 72 2,88 

2 Menanggapi pertanyaan guru dan 

mengerjakan soal pretes 

- 10 6 9 74 2,96 

3 Menerima dan bergabung dengan 

kelompok yang telah ditentukan oleh guru 

berdasarkan nilai pretest 

2 6 10 7 72 2,88 

4 Memperhatikan penjelasan guru mengenai 

topik yang akan dibahas dan  materi secara 

singkat dengan bantuan media Microsoft 

Office Power Point 

- 3 9 13 85 3,4 

5 Mempelajari materi dan mengerjakan LKS 

yang diberikan oleh guru Dalam kelompok 

2 14 5 4 61 2,44 

6 Memperhatikan penjelasan guru setelah 

selesai diskusi 

- 13 5 7 69 2,76 

7 Menerima  penghargaan dan motivasi dari 

guru 

- 5 17 3 73 2,92 

8 Mengerjakan post test yang diberikan oleh 

guru 

- 2 7 16 89 3,56 

Jumlah Skor yang diperoleh 595 
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Grafik 4.2 Perbandingan aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II 

 

Keterangan : 

 Pada siklus I jumlah skor aktivitas siswa  yang diperoleh 543 

dengan rata-rata skor total 21. Aktivitas  pada siklus II skor total yang  

diperoleh 595 dengan rata-rata skor total 23 yang menunjukkan 

peningkatan peningkatan dari siklus I. 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II 

diperoleh jumlah skor seluruh siswa kelas V adalah 543 dengan rata-rata 

skor total adalah 24,44. Rata-rata skor yang diperoleh tersebut adalah 3,05 

dengan kategori sangat baik. Pada grafik 4.2 menunjukkan peningkatan 

dari siklus I ke siklus II dari perolehan skor 21 menjadi 23. Penjelasan 

secara rinci mengenai skor tiap indikator tersebut adalah sebagai berikut. 

siklus I siklus II

21
23

aktivitas siswa

aktivitas siswa

Rata-rata skor total 23,8 

Rata-rata skor 2,9 

Kategori  Baik 
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a. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru.. 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, memperoleh 

skor 2,88 yang merupakan kategori baik. Pada indikator ini sebanyak 5 

siswa di kelas memperoleh skor 4 sedangkan 12 siswa memperoleh 

skor 3 termasuk dalam kategori baik. Siswa telah berada di tempat 

duduk, memperhatikan penjelasan dari guru, dan Aktif menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

b. Menanggapi pertanyaan guru dan mengerjakan soal pretes. 

Siswa menanggapi pertanyaan guru dan mengerjakan soal 

pretes. Total skor yang diperoleh dalam indikator ini adalah 74, dengan 

rata-rata skor 2,96. Masih ada siswa yang sering mengganggu teman 

dalam mengerjakan soal pretes sehingga pada indikator ini  belum 

mencapai skor yang diharapkan. 

c. Menerima dan bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan oleh 

guru berdasarkan nilai pretest. 

Ketika siswa menerima pembagian kelompok siswa cukup 

tertib, karena guru memutuskan untuk membentuk kelompok 

berdasarkan kelompok yang sudah terbentuk dalam pertemuan 

sebelumnya. Akan tetapi, masih terdengar suara siswa yang membuat 

kondisi pembelajaran terasa gaduh. Skor yang diperoleh dalam 

indikator pembagian kelompok ini ialah 2,88. Terdapat 2 siswa yang 



114 

 

 

 

memperoleh skor 1 karena tidak setuju terhadap pembagian kelompok 

namun masih dapat dibujuk oleh guru. 

d. Memperhatikan penjelasan guru mengenai topik yang akan dibahas 

dan  materi secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office 

Power Point. 

Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator ini adalah 3,4 

dengan kategori sangat baik. Siswa sudah  memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh tayangan PPT, ada pula beberapa siswa yang 

mencatat isi atau makna dari slide PPT yang ditayangkan. Sebanyak 13 

siswa memperoleh skor 4 yang artinya sebagian besar siswa sangat 

aktif dalam memberikan tanggapan terhadap isi slide PPT yang 

ditayangkan secara kondusif. 

e. Mempelajari materi dan mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru 

Dalam kelompok. 

Pada indikator ini memperoleh skor rata-rata 2,44 dengan 

jumlah skor yaitu 61 dalam kategori baik. Siswa aktif dalam mengikuti 

diskusi dan memiliki inisiatif untuk bertanya pada permasalahan-

permasalahan yang belum dipahami baik secara individu maupun 

kelompok. 

f. Memperhatikan penjelasan guru setelah selesai diskusi 

Pada indikator ini memperoleh skor 2,76 yang menunjukkan 

kategori baik. Siswa sudah mulai berani mewakili kelompoknya maju 

kedepan kelas dan memberikan tanggapan terhadap perwakilan  
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kelompok yang maju ke depan meskipun masih kurang dalam 

memperhatikan simpulan yang disampaikan guru, dan masih malu-

malu dalam menyampaikan pertanyaan mengenai materi yang belum 

dipahami. 

g. Menerima  penghargaan dan motivasi dari guru 

Pada indikator ini memperoleh skor 2,92 yang menunjukkan 

kategori baik. Ada 3 anak yang mendapatkan skor 3 namun sebagian 

besar siswa yaitu 17 anak hanya memperoleh skor 3dan masih ada 5 

anak yang memperoleh skor 2. 

h. Mengerjakan post test yang diberikan oleh guru  

Ketika guru memberikan evaluasi bagi siswa, kelas dalam 

kondisi kondusif dan sebagian besar siswa memperhatikan dan 

konsentrasi pada soal. Ditandai dengan 16 siswa memperoleh skor 4 

dengan perolehan rata-rata skor pada indikator ini 3,56 yang termasuk 

pada kategori sangat baik. 

 

4.1.2.4. Paparan Hasil Belajar Siklus II 

Berdasarkan evaluasi pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft Office Powerpoint pada 

siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati pada siklus II didapatkan 

data sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No. Rentang skor frekuensi Kategori Kualifikasi 

1. 89 – 100 5 Sangat baik Tuntas 

2. 77 – 88 5 Baik Tuntas 

3. 65 – 76 11 Cukup Tuntas 

4. < 64 4 Kurang Tidak tuntas 

Jumlah 25   

Nilai terendah 50 

Nilai tertinggi 95 

Siswa tuntas 21 

Siswa tidak tuntas 4 

Rata-rata 73,6 

Presentase 

ketuntasan klasikal 

80 % 

Keterangan: 

 Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan nilai terendah siklus II yaitu 

50. Nilai tertinggi pada siklus II sebesar 95. Rata-rata hasil belajar siswa 

pada siklus II  73,6. Untuk persentase ketuntasan klasikal siswa pada 

siklus II sebesar 80%. Jumlah siswa tuntas pada siklus II meningkat 

dengan siswa sebanyak 21. Jumlah siswa tidak tuntas pada siklus II 

menurun menjadi 4 siswa. 

 

4.1.2.5. Refleksi 

Pada tahap refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis 

data yang diperoleh pada siklus II. Selanjutnya refleksi ini akan dijadikan 

bahan sebagai perencanaan tindakan pada siklus III. Adapun permasalahan 

dalam pelaksanaan tindakan siklus II pembelajaran PKn dengan model 
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pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft Office Powerpoint adalah 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus II 

memperoleh skor 26 dengan rata-rata skor 3,25 yang termasuk dalam 

kategori sangat baik, dan sudah sesuai dengan indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan maka keterampilan guru pada siklus II sudah 

tercapai dengan baik. 

b. Pada siklus II ini hasil observasi aktivitas siswa diperoleh jumlah skor 

595, dengan rata-rata skor total 23,8 yang termasuk dalam kategori 

baik, dan kategori tersebut belum sesuai dengan indikator keberhasilan 

aktivitas siswa. 

c. Ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah 80%, dengan 

rata-rata nilai siswa adalah 73,6. Perolehan skor tersebut belum sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan.  

d. Masih ada 2-4 siswa yang gaduh ketika pembentukan kelompok 

sehingga membuat kondisi kurang kondusif dan masih ada 1 kelompok 

yang tidak memperhatikan presentasi kelompok lain. 

e. Terdapat 1 siswa yang pasif dan mengganggu siswa lain di 

kelompoknya, kondisi tersebut mempengaruhi jalannya diskusi dalam 

kelompok. 

f. Belum seluruhnya siswa dalam satu kelompok memberikan tanggapan 

dan jawaban, terdapat 2-3 siswa dalam tiap kelompok masih pasif. 
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4.1.2.6. Revisi  

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus II diatas, maka 

perbaikan untuk pelaksanaan pembelajaran pada siklus III, adalah sebagai 

berikut: 

a. Lebih memacu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan 

cara memperbanyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat memacu 

siswa untuk berpikir dan mengungkapkan pendapat sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran.  

b. Menyampaikan materi dengan lebih jelas dengan disertai contoh-

contoh yang lebih mudah untuk dipahami oleh siswa 

c. Memberi peringatan kepada siswa yang membuat gaduh dan 

mengganggu jalannya diskusi dalam kelompok. 

d. Memberikan peringatan bagi kelompok yang tidak memperhatikan 

prsentasi dari kelompok lain. 

e. Memberikan motivasi yang lebih kepada seluruh siswa agar selalu 

aktif dalam diskusi. 

f. Membuat rencana perbaikan untuk siklus III. 

 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.3.1. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus III 

a. Perencanaan 

Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti membuat perencanaan 

sebagai berikut: 
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1) Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar/ 

materi, Lembar Kerja Siswa, Kisi- kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci 

jawaban dan instrumen penilaian dengan model pembelajaran 

pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft Office Powerpoint pada 

materi melaksanakan hasil keputusan bersama. 

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa LCD proyektor, laptop, dan 

tayangan PPT sesuai  materi melaksanakan hasil keputusan bersama. 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, dan catatan lapangan. 

b. Pelaksanaan  

Berdasarkan hasil dari catatan lapangan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Nama Sekolah : SD Negeri Ngijo 01, Gunungpati  

Hari, tanggal : Selasa, 28 Mei  2013    

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas / Semester : V / II 

Waktu  : 2 x 35 menit  (2 jam pelajaran) 

Siklus   : III 

Jumlah Siswa : 25 siswa 

 Standar kompetensi siklus III yaitu: “4. Menghargai keputusan 

bersama”. Kompetensi dasar siklus III yaitu: “4.2. Mematuhi keputusan 

bersama”. Sedangkan indikator pada siklus yaitu: (1) menunjukkan sikap 

positif dalam melaksanakan hasil keputusan bersama, (2) menunjukkan 
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sikap patuh terhadap keputusan bersama, (3) menyebutkan contoh-contoh 

pelaksanaan hasil keputusan bersama dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Uraian Kegiatan 

Pada kegiatan pendahuluan, guru mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan salam dilanjutkan dengan menanyakan apakah ada siswa yang tidak 

masuk pada pertemuan hari ini. Kemudian guru mengaitkan materi yang 

akan dipelajari dengan materi kemarin. Guru juga menyelipkan contoh 

tentang pengambilan keputusan bersama di lingkungan sekitar siswa berupa 

pemilihan gubernur Jawa tengah yang baru-baru saja berlangsung. Guru 

menanyakan kepada siswa “termasuk dalam kategori apa cara pengambilan 

keputusan bersama dalam proses pemilihan gubernur?” dan mayoritas siswa 

menjawab dengan voting. Guru menambahkan bahwa voting yang 

digunakan adalah jenis voting tertutup. 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru kembali menggali pengetahuan 

siswa dengan memberikan pertanyaan kepada siswa “apa yang akan kalian 

lakukan jika hasil pemilihan ketua kelas tidak sesuai dengan apa yang kalian 

harapkan?” para siswa menjawab dengan jawaban yang variatif namun 

kebanyakan sudah menjawab dengan menerima dengan ikhlas. Guru juga 

menambahkan mengenai contoh kerusuhan di daerah-daerah yang 

disebabkan sikap tidak menerima hasil dari keputusan bersama yang 

berlebihan merupakan sikap buruk yang tidak patut untuk dicontoh.Setelah 

itu guru membagikan soal pretes untuk dikerjakan oleh siswa. Siswa 

menerima soal dengan kondusif dan mengerjakannya dengan tenang dan 
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sungguh-sungguh meskipun masih terdengar suara gaduh saat pembagian 

soal pretes. Tahapan selanjutnya guru bersama-sama dengan siswa 

mengoreksi soal pretes yang pelaksanaannya berlangsung dengan baik 

Dalam kegiatan elaborasi, proses penempatan kelompok berlangsung 

dengan singkat dan kondusif karena guru menentukan anggota kelompok 

sesuai dengan anggota kelompok pada pertemuan sebelumnya. Sehingga 

tidak terjadi kegaduhan di dalam kelas dan waktu yang dibutuhkan pun 

relatif singkat sehingga waktu tidak terbuang percuma. Kemudian guru 

menayangkan Powerpoint sesuai dengan materi yang di pelajari pada 

pertemuan hari itu yaitu materi tentang pelaksanaan keputusan bersama. 

Selama penayangan, siswa tampak antusias dan memperhatikan tayangan 

serta penjelasan yang diberikan oleh guru dengan seksama. Tampak juga 

beberapa siswa yang mencatat. Siswa juga aktif memberikan tanggapan atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru selama proses penayangan. 

Namun saat guru memberikan kesempatan untuk bertanya kepada siswa, 

mereka masih malu untuk bertanya. Setelah itu guru membagikan materi 

untuk dipelajari oleh kelompok dan memberikan 1 lembar LKS untuk 

masing-masing kelompok untuk didiskusikan. Setelah semua kelompok 

mendapatkan masing-masing 1 materi dan 1 lembar LKS, setiap kelompok 

melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Kegiatan diskusi 

berlangsung dengan baik dimana siswa aktif dan bertanyakepada guru jika 

ada yang belum dipahami. Meskipun masih terdengar suara berisik dari 
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beberapa siswa meskipun sudah diperingatkan. Namun secara keseluruhan 

kegiatan diskusi sudah berjalan dengan sangat baik 

Dalam kegiatan konfirmasi, yaitu setelah kegiatan diskusi selesai 

guru meminta perwakilan dari masing-masing anggota kelompok untuk 

maju ke depan dan membacakan hasil diskusi yang telah mereka lakukan. 

Guru memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa. Dan kelompok yang 

tidak maju juga memberikan tanggapan terhadap perwakilan kelompok yang 

maju Namun ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan di 

depan dan sibuk sendiri sehingga guru harus beberapa kali menegur. Guru 

memberikan penghargaan kepada kelompok yang jawabannya benar dengan 

pujian dan tepuk tangan serta memotivasi kelompok yang jawabannya masih 

ada yang salah.  

Setelah itu guru meminta siswa untuk kembali ketempat duduknya. 

Kegiatan penutup dilaksanakan dengan masing-masing siswa  mengerjakan 

soal evaluasi secara individu. Guru memberikan waktu selama 15 menit dan 

setelah selesai guru bersama-sama dengan siswa mengkoreksi jawaban soal 

pilihan ganda pada soal evaluasi dengan terlebih dahulu meminta siswa 

untuk menukarkan jawabannya dengan teman disebelahnya. 

4.1.3.2. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran PKn 

menggunakan model pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft 

Office Powerpoint pada siklus III, dan dengan perbaikan sesuai refleksi 

pada siklus II diperoleh data pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator Keterampilan Guru Deskriptor 

Yang Muncul 

Skor 

1 2 3 4 

1 Mengawali pembelajaran dengan 

menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran 

    4 

2 Menggali pengetahuan awal siswa dengan 

memberikan pertanyaan dan pretes  sebagai 

penentu penempatan kelompok 

    4 

3 Membagi kelas  ke dalam kelompok-

kelompok kecil dengan anggota 4-5 siswa 

secara heterogen berdasarkan hasil  nilai 

pretest 

    4 

4 Mengungkapkan topik yang akan dibahas dan 

menjelaskan materi secara singkat dengan 

bantuan media Microsoft Office Power Point 

    4 

5 Membimbing dan mengarahkan siswa dalam 

melaksanakan diskusi kelompok 

    4 

6 Mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan 

dan melakukan tanya jawab  mengenai materi 

yang kurang dipahami 

   - 3 

7 Memberikan penghargaan kepada siswa yang 

berprestasi untuk menghargai upaya dan hasil 

belajar siswa baik secara individu maupun 

kelompok. 

   - 3 

8 Menutup Pembelajaran dengan 

menyimpulkan materi dan memberikan 

evaluasi 

    4 

 

 

 

Jumlah skor total yang diperoleh 30 

Rata-rata skor 3,75 

Kategori Sangat 

Baik  
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Berdasarkan tabel 4.7. hasil observasi keterampilan guru pada 

siklus III diperoleh skor 30. Rata-rata skor yang diperoleh tersebut adalah 

3,75 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut diperjelas dalam grafik 4.3 

yang menunjukkan peningkatan keterampilan guru pada setiap siklusnya. 

Rincian tiap indikator adalah sebagai berikut. 

a. Mengawali pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran.  

Indikator mengawali pembelajaran dengan menyampaikan 

apersepsi dan tujuan  pembelajaran, memperoleh skor 4. Guru telah 

menyampaikan apersepsi dengan mengaitkan materi pembelajaran 

sebelumnya, memberikan pertanyaan untuk memotivasi siswa, 

memberikan tanggapan yang sesuai terhadap jawaban yang 

disampaikan siswa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran meskipun 

tidak terlalu jelas. 

b. Menggali pengetahuan awal siswa dengan memberikan pertanyaan dan 

pretes sekaligus sebagai penentu penempatan kelompok 

  Pada indikator ini  memperoleh skor 4. Hal itu ditunjukkan 

dengan guru telah melaksanakan komponen-komponen yang ada 

dalam indikator tersebut, antara lain guru memberikan pertanyaan 

untuk menggali pengetahuan siswa, memberikan tanggapan yang 

sesuai terhadap jawaban yang disampaikan siswa, memberikan soal 

pretest pada siswa sesuai dengan materi yang akan dipelajari dan 

bersama siswa mengevaluasi hasil pretes. 
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c. Membagi kelas  ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 

4-5 siswa secara heterogen berdasarkan hasil  nilai pretest. 

  Pada siklus III ini, keterampilan dalam membentuk 

kelompok, guru mendapatkan skor 4. Guru telah melakukan 

keterampilan pembentukan kelompok dengan sangat baik. Komponen 

yang muncul adalah guru menentukan pembentukan kelompok secara 

heterogen berdasarkan hasil pretes siswa, membantu siswa yang 

kesulitan dalam berkelompok, mendampingi siswa menentukan nama 

dan nomor urut kelompok dan menegur siswa yang membuat 

keributan. Namun, masih ada 1 siswa yang membuat kondisi kelas 

kurang kondusif, karena berbicara sendiri. 

d. Mengungkapkan topik yang akan dibahas dan menjelaskan materi 

secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point. 

  Guru mendapatkan skor yang diperoleh adalah 4, semua 

deskriptor  yang tampak ialah menayangkan Slide PPT yang sesuai 

dengan materi pembelajaran, slide PPT yang ditayangkan mampu 

menarik perhatian siswa, memberikan penjelasan sesuai dengan slide 

PPT yang sedang ditayangkan, dan guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpendapat atau bertanya bagi yang belum paham 

dengan materi yang dijelaskan. 

e. Membimbing dan mengarahkan siswa dalam melaksanakan diskusi 

kelompok. 
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  Membimbing dan mengarahkan siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok, memperoleh skor 4. Berdasarkan pengamatan 

tersebut komponen-komponen yang ada dalam indikator telah tercapai, 

antara lain menyusun materi pembelajaran yang mudah di pelajari oleh 

siswa dalam kelompoknya, membuat LKS sesuai dengan materi yang 

di ajarkan untuk didiskusikan siswa dalam kelompoknya, memberikan 

penjelasan kepada kelompok yang belum memahami tugas yang 

diberikan, dan membantu siswa yang kesulitan secara individu. 

f. Mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan dan melakukan tanya 

jawab  mengenai materi yang kurang dipahami. 

  Pada indikator ini memperoleh skor 3. Deskriptor yang 

muncul adalah guru telah memberikan kesempatan kepada perwakilan 

salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan 

kelas, memberikan tanggapan kepada kelompok yang maju ke depan, 

dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Namun  

guru belum maksimal dalam menyimpulkan hasil diskusi bersama 

siswa. 

g. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi untuk 

menghargai upaya dan hasil belajar siswa baik secara individu maupun 

kelompok. 

  Pada indikator ini memperoleh skor 3. Deskriptor yang 

muncul adalah guru telah memberikan motivasi kepada siswa, 

Memberikan umpan balik, dan Memberikan penghargaan secara 
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verbal. Namun  guru belum maksimal dalam memberikan semangat 

kepada kelompok yang belum mendapatkan penghargaan. 

h. Menutup Pembelajaran dengan menyimpulkan materi dan memberikan 

evaluasi. 

  Semua deskriptor pada indikator menutup pembelajaran 

dengan menyimpulkan materi dan memberikan evaluasi nampak pada 

pertemuan siklus ke III ini dan mendapatkan skor 4. Hal ini 

ditunjukkan melalui observasi bahwa guru telah bersama siswa 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari selama kegiatan 

pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum dipahami, memberikan soal postes  sesuai 

dengan materi yang disampaikan, dan telah membimbing siswa dalam 

mengkoreksi hasil pengerjaan tes evaluasi. 

4.1.3.3. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III siswa 

kelas V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati dalam pelaksanaan pembelajaran 

PKn menggunakan model pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft 

Office Powerpoint diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan peningkatan pada setiap 

siklusnya, dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan dari 21,72 

menjadi 23,8  dari siklus II ke siklus III mengalami peningkatan menjadi 

27. Pada tabel 4.11 hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III diatas 

No Indikator Aktivitas Siswa Perolehan skor Jumla

h total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 

1 2 3 4 

1 Memperhatikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

- - 6 19 94 3,76 

2 Menanggapi pertanyaan guru dan 

mengerjakan soal pretes 

- 1 14 10 84 3,36 

3 Menerima dan bergabung dengan 

kelompok yang telah ditentukan oleh guru 

berdasarkan nilai pretest 

- - 7 18 93 3,72 

4 Memperhatikan penjelasan guru mengenai 

topik yang akan dibahas dan  materi secara 

singkat dengan bantuan media Microsoft 

Office Power Point 

- - 12 13 88 3,52 

5 Mempelajari materi dan mengerjakan LKS 

yang diberikan oleh guru Dalam kelompok 

- 6 11 8 77 3,08 

6 Memperhatikan penjelasan guru setelah 

selesai diskusi 

- 8 12 5 72 2,88 

7 Menerima  penghargaan dan motivasi dari 

guru 

- 4 19 2 73 2,92 

8 Mengerjakan post test yang diberikan oleh 

guru 

- - 4 21 96 3,84 

Jumlah Skor yang diperoleh 677 

Rata-rata skor total 27,08 

Rata-rata skor 3,38 

Kategori Sangat Baik 
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diperoleh jumlah skor seluruh siswa kelas V adalah 677 dengan rata-rata 

skor total adalah 27,08. Rata-rata skor yang diperoleh tersebut adalah 3,38 

dengan kategori sangat baik. Penjelasan secara rinci mengenai skor tiap 

indikator tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru . 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat baik. 

Pada indikator ini sebanyak 19 siswa di kelas memperoleh skor 4, yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di kelas siap mengikuti 

pembelajaran, dan hanya  6 siswa memperoleh skor 3 termasuk dalam 

kategori baik. Pada indikator ini menunjukkan keberhasilan dengan 

perolehan skor rata-rata 3,76. Siswa telah berada di tempat duduk, 

memperhatikan penyampaian apersepsi dan tujuan pembelajaran 

dengan sungguh-sungguh, dan menyiapkan alat tulis serta aktif 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

b. Menanggapi pertanyaan guru dan mengerjakan soal pretes . 

Siswa menanggapi pertanyaan guru dan mengerjakan soal 

pretes yang diberikan oleh guru. Rata-rata skor yang diperoleh ialah 

3,36 menunjukkan kategori sangat baik. Masih ada 1 siswa yang 

memperoleh skor 2  namun tetap memperhatikan penjelasan dari guru, 

meskipun tidak menjawab. 

c. Menerima dan bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan oleh 

guru berdasarkan nilai pretest . 
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Skor yang diperoleh dalam indikator pembagian kelompok ini 

ialah 3,72 dengan kategori sangat baik. Ketika siswa menerima 

pembagian kelompok siswa cukup antusias, yaitu dengan 

memperhatikan instruksi guru dalam membentuk kelompok, segera 

menuju kelompoknya setelah paham instruksi dari guru, dan bertanya 

kepada guru jika belum paham dalam pembentukan kelompok. Akan 

tetapi, masih terdengar suara siswa yang membuat kondisi 

pembelajaran terasa gaduh.  

d. Memperhatikan penjelasan guru mengenai topik yang akan dibahas 

dan  materi secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office 

Power Point. 

Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator ini adalah 3,52 

dalam kategori sangat baik. Siswa memperhatikan dengan sungguh-

sungguh tayangan PPT, ada pula beberapa siswa yang mencatat isi atau 

makna dari slide PPT yang ditayangkan, dan memberikan tanggapan 

terhadap isi slide PPT yang ditayangkan secara kondusif. Pada siklus 

ini mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya.  

e. Mempelajari materi dan mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru 

Dalam kelompok . 

Hampir seluruh siswa aktif dalam berdiskusi ditandai dengan 

perolehan rata-rata skor sebesar 3,08 yang termasuk kategori sangat 

baik. Sebagian besar siswa sudah sungguh-sungguh mempelajari 

materi yang diberikan dan mengerjakan LKS sesuai dengan perintah. 
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Meskipun masih ada beberapa siswa yang mengganggu teman lain 

namun masih dalam batasan wajar dan dapat dikondisikan. 

f. Memperhatikan penjelasan guru setelah selesai diskusi. 

Pada siklus sebelumnya memperoleh skor rata-rata 2,76 dan 

pada siklus III ini memperoleh skor 2,88 dengan jumlah skor yaitu 72 

dalam kategori baik. Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan 

terjadi peningkatan antara lain, siswa lebih aktif dan bersemangat 

dalam Mewakili kelompok maju kedepan kelas, serta memberikan 

tanggapan terhadap perwakilan  kelompok yang maju ke depan. 

g. Menerima  penghargaan dan motivasi dari guru. 

Siswa dalam menerima penghargaan dan motivasi yang 

diberikan oleh guru memperoleh skor total 73 dengan rata-rata skor 2,9 

yang masuk dalam kategori baik. Sesuai dengan pengamatan, siswa 

sudah meningkat motivasinya dengan pemberian pujian dan tepuk 

tangan. 

h. Mengerjakan post test yang diberikan oleh guru. 

Peningkatan yang terjadi pada indikator ini cukup signifikan, 

yaitu pada siklus III ini memperoleh skor total sebesar 96 dengan rata-

rata skor 3,85 yang masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini karena 

siswa sudah mengerjakan soal postest secara individual, sungguh-

sungguh, sesuai batas waktu yang ditentukan dan mengoreksi jawaban 

soal evaluasi yang sudah selesai dikerjakan dengan bimbingan dari 

guru secara tertib. 
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4.1.3.4. Paparan Hasil Belajar Siklus III 

Berdasarkan evaluasi pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft Office Powerpoint pada 

siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati  pada siklus III, diperoleh 

data sebagai berikut. 

Tabel 4.9 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

No. Rentang skor frekuensi Kategori Kualifikasi 

1. 89 – 100 18 Sangat baik Tuntas 

2. 77 – 88 3 Baik Tuntas 

3. 65 – 76 2 Cukup Tuntas 

4. < 64 1 Kurang Tidak tuntas 

Jumlah 25   

Nilai terendah 60 

Nilai tertinggi 100 

Siswa tuntas 24 

Siswa tidak tuntas 1 

Rata-rata 90 

Presentase 

ketuntasan klasikal 

96 % 

Keterangan: 

 Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai terendah siklus III yaitu 

60. Nilai tertinggi pada siklus III sebesar 100. Rata-rata hasil belajar siswa 

pada siklus III  90. Untuk persentase ketuntasan klasikal siswa pada siklus 

III sebesar 96%. Jumlah siswa tuntas pada siklus III meningkat dengan 

siswa sebanyak 24.  
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4.1.3.5. Rekapitulasi Data Pra Siklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III  

Rekapitulasi data yang diperoleh pada saat pra siklus, siklus I, 

siklus II, dan siklus III adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi  hasil penelitian prasiklus, siklus I, siklus II dan siklus III 

No Sumber Data Prasiklus  Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Keterampilan guru - 20 26 30 

2. Aktivitas siswa - 21 23 27 

3. Hasil belajar siswa  

Rata-rata 56 66 73,6 90 

Nilai tertinggi 85 90 95 100 

 Nilai terendah 55 40 50 60 

Siswa tuntas 9 15 21 24 

Siswa tidak tuntas 16 10 4 1 

Ketuntasan klasikal 36% 64% 80% 96% 

 

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan peningkatan pada setiap 

siklus. Pada data keterampilan guru dari siklus I ke siklus II skor yang 

diperoleh meningkat dari 20 menjadi 26, dan pada siklus III meningkat 

menjadi 30. Pada data aktivitas siswa perolehan skor meningkat dari siklus 

I ke siklus II yaitu dari 21 menjadi 23 dan pada siklus III meningkat 

menjadi 27. Pada data hasil belajar siswa meningkat dari pra siklus ke 
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siklus I menjadi 64%, peningkatan dari siklus I ke siklus II menjadi 80%, 

dari siklus II ke siklus III meningkat menjadi 96%. 

Rekapitulasi data prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III dalam 

bentuk grafik adalah sebagai berikut: 

 

Grafik 4.3 Perbandingan keterampilan guru pada siklus I, siklus II, dan siklus III 

 

Keterangan : 

 Pada siklus I jumlah skor total keterampilan guru yang 

diperoleh 20 , sedangkan keterampilan guru pada siklus II skor total yang  

diperoleh 26 yang meningkat dari siklus I. Pada siklus III menunjukkan 

peningkatan dari siklus sebelumnya, yaitu dengan skor total yang 

diperoleh 30 dengan kategori sangat baik. 

 

Siklus I Siklus II Siklus III

20
26 30

Keterampilan guru

Siklus I Siklus II Siklus III

siklus I siklus II siklus III

21,72 23,80 27

aktivitas siswa

siklus I siklus II siklus III
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Grafik 4.4 Perbandingan aktivitas siswa siklus I, siklus II, dan siklus III 

 

Keterangan : 

 Pada siklus I jumlah skor aktivitas siswa  yang diperoleh 

543 dengan rata-rata skor 21,72, aktivitas  pada siklus II skor total yang  

diperoleh 595 yang menunjukkan peningkatan peningkatan dari siklus I 

dengan rata-rata skor total 23,8 Pada siklus III meningkat menjadi 677 

dengan perolehan rata-rata skor total aktivitas siswa sebesar 27. 

 

Grafik 4.5 Perbandingan hasil belajar siswa pada setiap siklus 
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Grafik 4.6 Persentase ketuntasan belajar klasikal pada setiap siklus 

 

 

Grafik 4.7 Siswa Tuntas dan Siswa Tidak Tuntas Pada Setiap Siklus 

 

Keterangan: 

 Berdasarkan grafik 4.5, 4.6, serta 4.7  menunjukkan pada 

data pra siklus nilai terendah sebesar 55, nilai terendah pada siklus I 40, 

dan siklus II yaitu 50, sedangkan nilai terendah pada siklus III sebesar 60. 

Nilai tertinggi pada pra siklus sebesar 85, siklus I sebesar 90, sedangkan 

pada siklus II sebesar 95, dan siklus III sebesar 100. Rata-rata hasil belajar 
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siswa pada data pra siklus yaitu 56, siklus I sebesar 66 meningkat pada 

siklus II menjadi 73 dan pada siklus III menjadi 90. Untuk persentase 

ketuntasan klasikal siswa pada data pra siklus sebesar 36%, pada siklus I 

64%, pada siklus II sebesar 80%, dan pada siklus III meningkat sebesar 

96%. Jumlah siswa tuntas pada pra siklus sebanyak 9 siswa, pada siklus I 

sebanyak 15 siswa, pada siklus II sebanyak 21 siswa, dan pada siklus III 

meningkat menjadi 24 siswa yang tuntas. Jumlah siswa tidak tuntas pada 

pra siklus sebanyak 16 siswa, siklus I sebanyak 10 siswa, pada siklus II 

menurun menjadi 4 siswa, dan pada siklus III sebanyak 1 siswa tidak 

tuntas. 

4.1.3.6. Refleksi 

Pada tahap refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis 

data yang diperoleh pada siklus III pembelajaran PKn dengan model 

pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft Office Powerpoint adalah 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus III 

memperoleh skor 30 dengan rata-rata skor 3,75 yang termasuk dalam 

kategori sangat baik, dan hal tersebut sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan maka indikator keterampilan guru 

tercapai dengan sangat baik. 

b. Pada siklus III ini hasil observasi aktivitas siswa diperoleh jumlah skor 

677, dengan rata-rata skor 3,38 dan rata-rata skor total 27  yang 

termasuk dalam kategori sangat baik, dan sesuai dengan indikator 
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keberhasilan yang telah ditetapkan, maka indikator aktivitas siswa 

telah tercapai dengan sangat baik. 

c. Ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah 96%, dengan 

rata-rata nilai siswa adalah 90. Perolehan skor tersebut telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan.  

d. Memperhatikan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa pada siklus III  telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, maka penelitian ini dihentikan. 
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4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pemaknaan temuan penelitian ini didasarkan pada hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran TAI 

berbantuan media microsoft Office Powerpoint pada siswa kelas V SD 

Negeri Ngijo 01 Gunungpati. 

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, dan Hasil Belajar 

Siklus I 

a. Hasil observasi keterampilan guru 

Skor keterampilan guru pada siklus I yaitu 20. Rata-rata skor yang 

diperoleh tersebut adalah 2,5 dengan kategori cukup. Pada indikator 

keterampilan guru mengawali pembelajaran dengan menyampaikan 

apersepsi dan tujuan pembelajaran memperoleh skor 3. Dalam indikator 

ini adalah guru menyampaikan apersepsi dengan mengaitkan materi 

pembelajaran sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, 

memberikan pertanyaan untuk memotivasi siswa, namun kurang dalam 

memberikan tanggapan yang sesuai terhadap jawaban yang disampaikan 

siswa. Indikator keterampilan guru menggali pengetahuan awal siswa 

dengan memberikan pertanyaan dan pretes  sebagai penentu penempatan 

kelompok mendapat skor 3. Deskriptor  yang muncul dalam indikator ini 

adalah memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan siswa 

meskipun guru belum memberikan tanggapan yang sesuai dengan 
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jawaban yang disampaikan, memberikan soal pretest pada siswa sesuai 

dengan materi yang akan dipelajari, dan bersama siswa mengevaluasi 

hasil pretes. Indikator keterampilan guru dalam membagi kelas  ke dalam 

kelompok-kelompok kecil dengan anggota 4-5 siswa secara heterogen 

berdasarkan hasil  nilai pretest skor 2, guru telah menentukan 

pembentukan kelompok secara heterogen berdasarkan hasil pretes siswa, 

dan membantu siswa yang kesulitan dalam berkelompok. Deskriptor  

yang belum tampak dalam indikator ini ialah guru kurang membantu 

siswa dalam  menentukan nama dan nomor urut kelompok serta belum 

menegur siswa yang membuat keributan. Pada keterampilan guru dalam 

mengungkapkan topik yang akan dibahas dan menjelaskan materi secara 

singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point 

mendapatkan skor 3, berdasarkan pengamatan guru telah menayangkan 

Slide PPT yang sesuai dengan materi pembelajaran, Slide PPT yang 

ditayangkan mampu menarik perhatian siswa, dan Memberikan 

penjelasan sesuai dengan slide PPT yang sedang ditayangkan.  

Pada indikator keterampilan guru Membimbing dan mengarahkan 

siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok, memperoleh skor 3. 

Deskriptor  yang muncul adalah guru membuat LKS sesuai dengan materi 

yang di ajarkan untuk didiskusikan siswa dalam kelompoknya, 

Memberikan penjelasan kepada kelompok yang belum memahami tugas 

yang diberikan, dan membantu siswa yang kesulitan secara individu. 

Namun guru belum menyusun materi yang mudah untuk dipelajari oleh 
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siswa. Indikator keterampilan guru mengevaluasi diskusi yang telah 

dilakukan dan melakukan tanya jawab  mengenai materi yang kurang 

dipahami memperoleh skor 2 yang termasuk dalam kategori baik. Guru 

telah memberikan kesempatan kepada perwakilan salah satu kelompok 

untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas, dan guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Namun   Guru 

belum memberikan tanggapan yang sesuai untuk kelompok yang maju 

dan belum menyimpulkan hasil diskusi. 

Indikator keterampilan guru Memberikan penghargaan kepada 

siswa yang berprestasi untuk menghargai upaya dan hasil belajar siswa 

baik secara individu maupun kelompok didapatkan skor 2, dengan rincian 

yaitu guru telah memberikan motivasi kepada siswa, dan guru telah 

memberikan penghargaan secara verbal. Sedangkan komponen yang 

belum muncul adalah guru memberikan umpan balik atas tanggapan-

tanggapan yang diberikan siswa. Dan belum memberikan semangat 

kepada kelompok yang belum mendapatkan penghargaan. 

Pada indikator keterampilan guru dalam Menutup Pembelajaran 

dengan menyimpulkan materi dan memberikan evaluasi, skor yang 

diperoleh dalam indikator ini adalah 2. Pada indikator ini guru telah 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami, dan memberikan  soal postes  sesuai dengan materi 

yang disampaikan. Guru belum menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari, dan guru masih kurang dalam membimbing siswa dalam 
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mengkoreksi hasil pengerjaan tes evaluasi  . Sesuai dengan pendapat 

Djamarah (2010:99) dalam kegiatan menutup pelajaran guru harus 

mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari 

siswa dan mampu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa.  

b. Hasil observasi aktivitas siswa 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada aktivitas siswa di siklus I 

diperoleh skor seluruh siswa kelas V adalah 543 dengan rata-rata skor 

total adalah 21,72. Rata-rata skor yang diperoleh tersebut adalah 2,7 

dengan kategori baik. Pada indikator Memperhatikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru, tergolong dalam kategori baik 

dengan rata-rata skor 2,64. Secara keseluruhan siswa mengikuti 

pembelajaran dengan baik, tetapi masih ada siswa yang kurang fokus 

dalam memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran dari guru yaitu 

14 siswa memperhatikan namun masih pasif dalam menanggapi 

pertanyaan-pertanyaan dari guru. Hal tersebut sesuai dengan Hamdani 

(2011:22) prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah kesiapan 

belajar; perhatian; motivasi; keaktifan siswa; mengalami sendiri; 

pengulangan; materi pelajaran yang menantang; balikan dan penguatan; 

perbedaan individual. 

Menanggapi pertanyaan guru dan mengerjakan soal pretes. Skor 

yang diperoleh dalam indikator pembagian kelompok ini ialah 3,32 yang 

tergolong sangat baik. Secara keseluruhan siswa mengikuti pembelajaran 

dengan tertib, tetapi masih ada siswa yang kurang fokus dalam 



143 

 

 

 

memperhatikan pertanyaan guru yaitu 2 siswa. Sedangkan  5 siswa masih 

gaduh saat mengerjakan soal pretes. 

Menerima dan bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan 

oleh guru berdasarkan nilai pretest. Pada indikator ini, secara keseluruhan 

skor yang diperoleh dengan rata-rata 2,68 yang tergolong baik dalam  

menerima dan bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan oleh 

guru berdasarkan nilai pretest, tetapi kondisi kelas ketika pembentukan 

kelompok belum kondusif. Terdapat 7 siswa tidak segera menempatkan 

diri dalam kelompok sehingga membuat waktu tidak efektif. Diantara 

siswa tersebut terdapat 3 siswa yang kurang setuju dengan pembagian 

kelompok yang dilakukan. 

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru mengenai topik 

yang akan dibahas dan  materi secara singkat dengan bantuan media 

Microsoft Office Power Point secara keseluruhan skor yang diperoleh 

dengan rata-rata 3,2. Hal itu ditunjukkan dengan deskriptor  yang tampak, 

yaitu siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh tayangan PPT, dan 

tidak mengganggu teman yang lain. Dan ada 7 siswa yang aktif 

memberikan tanggapan terhadap tayangan PPT. Berdasarkan pendapat 

Degeng (dalam Wena, 2011:10), adanya interaksi positif antara media 

pembelajaran dan siswa pada akhirnya akan mampu mempercepat proses 

pemahaman siswa terhadap isi pembelajaran. 

Kondisi pembelajaran siswa mempelajari materi dan mengerjakan 

LKS yang diberikan oleh guru Dalam kelompok berjalan dengan kondusif 
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dengan perolehan skor rata-rata 2,2 yang tergolong baik. Sebagian besar 

siswa sudah mengerjakan soal LKS sesuai dengan perintah yang 

diberikan, dan ada 2 siswa yang aktif bertanya kepada guru tentang hal 

yang belum dipahami dalam kegiatan diskusi. Namun masih ada 2 siswa 

yang menggangu diskusi kelompok lain. Sesuai dengan pendapat Winkel 

(dalam Hamdani, 2011:306), menyatakan bahwa penggunaan tes-tes 

selama berlangsungnya proses pembelajaran agar siswa dan guru 

memperoleh informasi (feed back) mengenai kemajuan yang telah 

dicapai. 

Siswa Memperhatikan penjelasan guru setelah selesai diskusi 

mendapat skor rata-rata 2,6  yang menunjukkan criteria baik. Kondisi 

pembelajaran pada indikator ini, berjalan dengan kondusif  ditandai 

dengan ada 5 siswa yang bersedia mewakili kelompok maju kedepan 

kelas, dan sebagian siswa memperhatikan simpulan yang disampaikan 

guru.  hanya saja masih ada  siswa yang pasif dalam memberi tanggapan 

pada perwakilan kelompok yang maju kedepan. Pada indikator menerima  

penghargaan dan motivasi dari guru, skor yang diperoleh ialah 2,48 

dengan kategori baik. Hal itu karena sebagian siswa sudah menanggapi 

penghargaan yang diberikan yaitu tepuk tangan dan pujian. Dengan 

merasa termotivasi danterpacu untuk belajar dari teman yang berprestasi. 

Kondisi siswa Ketika diberikan postest, sebagian besar  siswa 

mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan sesuai waktu yang 

diberikan namun ada 2 siswa yang masih gaduh dan mondar-mandir 
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dalam mengerjakan. Kegiatan pengoreksian jawaban soal evaluasi juga 

berlangsung dengan kondusif. Dengan pencapaian rata-rata skor pada 

indikator ini sebesar 2,6 yang termasuk dalam kategori baik. 

c. Hasil belajar siswa 

Data hasil belajar yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus 

I nilai terendah pembelajaran PKn siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 

Gunungpati adalah 40, nilai tertinggi 90 dengan rata- rata 66 dan 

ketuntasan klasikal 64%. Hal ini mengalami peningkatan jika 

dibandingkan data awal dengan ketuntasan klasikal hanya 36%. 

 

4.2.1.2. Hasil Observasi Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, dan Hasil Belajar 

Siswa Siklus II 

a. Hasil observasi keterampilan guru 

Pada pelaksanaan siklus II, hasil observasi keterampilan guru pada 

siklus II skor total yang  diperoleh 26 dengan rata-rata skor yang 

diperoleh yaitu 3,25 dengan kategori baik. Saat pendahuluan guru 

mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan 

tentang materi pembelajaran yang sudah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Para siswa aktif menjawab pertanyaan yang ditanyakan 

oleh guru dengan jawaban yang bervariasi. Guru juga menjelaskan 

materi pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini yaitu tentang 

cara-cara pengambilan keputusan bersama.  Dilanjutkan dengan 

menggali pengetahuan awal siswa dengan memberikan pertanyaan dan 



146 

 

 

 

pretes sebagai penentu penempatan kelompok. Sesuai dengan pendapat  

Hamdani (2011:155), untuk mendapatkan pengetahuan awal pada siswa, 

guru dapat melakukan pretes tertulis, tanya jawab pada awal pelajaran.  

Dalam Keterampilan dalam membentuk kelompok, guru 

mendapatkan skor 4. Guru telah menunjukkan keterampilan 

pembentukan kelompok dengan baik yaitu dengan cara menentukan 

pembentukan kelompok secara heterogen berdasarkan hasil pretes siswa 

dengan mengacu pada kelompok pada pertemuan sebelumnya. Sesuai 

pendapat Slavin yang diterjemahkan oleh Yusron (2010: 195-200) dalam 

pembelajaran TAI yang menentukan penempatan kelompok secara 

heterogen sesuai dengan nilai yang diperoleh dari pretes.  

Guru mengungkapkan topik yang akan dibahas dan menjelaskan 

materi secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power 

Point, skor yang diperoleh 4. Menurut pendapat Hamdani (2011:191), 

manfaat yang diperoleh dari penggunaan multimedia adalah proses 

pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar 

dapat dikurangi,  kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses 

belajar mengajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja, serta sikap 

belajar siswa dapat ditingkatkan. Ketika guru Membimbing dan 

mengarahkan siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok, guru 

memberikan penjelasan kepada kelompok yang belum memahami tugas 

yang diberikan, dan membantu siswa yang kesulitan secara individu. 

Sesuai dengan pendapat Hamalik (2009:13), guru bersikap selaku 
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pendengar aktif, menerima dan terbuka tanpa melakukan pertimbangan 

terhadap isi pesan siswa.  

Pada indikator Mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan dan 

melakukan tanya jawab  mengenai materi yang kurang dipahami di 

siklus II ini skor yang diperoleh adalah 2. Guru telah Guru telah 

memberikan kesempatan kepada perwakilan salah satu kelompok untuk 

membacakan hasil diskusinya di depan kelas, dan memberikan 

tanggapan kepada kelompok yang maju ke depan. Hanya saja guru 

belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Dalam 

Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi untuk 

menghargai upaya dan hasil belajar siswa baik secara individu maupun 

kelompok, memperoleh skor 2, yaitu guru telah memberikan umpan 

balik kepada siswa baik yang berprestasi ataupun yang masih kurang, 

dan memberikan penghargaan secara verbal. Namun guru masih belum 

maksimal dalam memberikan motivasi kepada siswa dan semangat 

kepada kelompok yang belum mendapatkan penghargaan.  

Dalam kegiatan menutup Pembelajaran dengan menyimpulkan 

materi dan memberikan evaluasi. Guru telah bersama siswa telah 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari selama kegiatan 

pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum dipahami, memberikan soal postes  sesuai 

dengan materi yang disampaikan, dan juga Guru telah membimbing 
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siswa dalam mengkoreksi hasil pengerjaan tes evaluasi. Dengan skor 

yang diperoleh sebesar 4.  

b. Hasil observasi aktivitas siswa 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada aktivitas siswa di siklus 

II diperoleh skor seluruh siswa kelas V adalah 595 dengan rata-rata skor 

total adalah 23,8 yang masuk dalam kategori baik. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, memperoleh skor 2,88 yang merupakan 

kategori baik. Pada indikator ini sebanyak 5 siswa di kelas memperoleh 

skor 4 sedangkan 12 siswa memperoleh skor 3 termasuk dalam kategori 

baik. Siswa telah berada di tempat duduk, memperhatikan penjelasan 

dari guru, dan Aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Siswa menanggapi pertanyaan guru dan mengerjakan soal 

pretes. Total skor yang diperoleh dalam indikator ini adalah 74, dengan 

rata-rata skor 2,96. Masih ada siswa yang sering mengganggu teman 

dalam mengerjakan soal pretes sehingga pada indikator ini  belum 

mencapai skor yang diharapkan. Skor yang diperoleh dalam indikator 

pembagian kelompok ini ialah 2,88. Terdapat 2 siswa yang 

memperoleh skor 1 karena tidak setuju terhadap pembagian kelompok 

namun masih dapat dibujuk oleh guru, berdasarkan data tersebut perlu 

penegasan dari guru sehingga kondisi kelas lebih tertib. Hardini dan 

Puspitasari (2012:22), berpendapat bahwa tujuan kerja kelompok 

adalah agar siswa mampu bekerja sama dengan teman yang lain dalam 



149 

 

 

 

mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kerja kelompok ini menuntut 

kegiatan yang kooperatif dari beberapa individu tersebut. 

Rata-rata skor yang diperoleh pada kegiatan penayangan PPT 

adalah 3,4 dengan kategori sangat baik. Siswa sudah  memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh tayangan PPT, ada pula beberapa siswa yang 

mencatat isi atau makna dari slide PPT yang ditayangkan. Sebanyak 13 

siswa memperoleh skor 4 yang artinya sebagian besar siswa sangat 

aktif dalam memberikan tanggapan terhadap isi slide PPT yang 

ditayangkan secara kondusif. 

Siswa aktif dalam mengikuti diskusi dan memiliki inisiatif 

untuk bertanya pada permasalahan-permasalahan yang belum 

dipahami baik secara individu maupun kelompok. Ditandai dengan 

perolehan skor rata-rata 2,44 dengan jumlah skor yaitu 61 dalam 

kategori baik. Hardini dan Puspitasari (2012:17), mengungkapkan 

bahwa pertanyaan merupakan pembangkit motivasi yang dapat 

merangsang peserta didik untuk berpikir. Melalui pertanyaan peserta 

didik didorong untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan 

memuaskan, jawaban merupakan balasan atau tanggapan. 

Ketika melaksanakan kegiatan Memperhatikan penjelasan guru 

setelah selesai diskusi masih kurang maksimal, masih ada beberapa 

siswa yang masih kurang dalam memperhatikan simpulan yang 

disampaikan guru, dan masih malu-malu dalam menyampaikan 

pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami. Pada indikator 
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menerima pemberian penghargaan dan motivasi dari guru memperoleh 

skor 2,92 yang menunjukkan kategori baik. Ada 3 anak yang 

mendapatkan skor 3 namun sebagian besar siswa yaitu 17 anak hanya 

memperoleh skor 3 dan masih ada 5 anak yang memperoleh skor 2.  

Pada indikator Mengerjakan post test yang diberikan oleh guru 

menunjukkan peningkatan yaitu skor 3,56 yang semula skor yang 

diperoleh ialah 2,6 dengan kategori baik menjadi sangat baik. sebagian 

besar siswa memperhatikan dan konsentrasi pada soal. 

c. Hasil belajar siswa 

Pelaksanaan tindakan siklus II pada pembelajaran PKn siswa kelas 

V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati. Diperoleh nilai terendah adalah 50, 

nilai tertinggi 95 dengan rata- rata 73,6 dan ketuntasan klasikal 80%. Hal 

ini menunjukkan peningkatan dibandingkan data pada siklus I yaitu nilai 

terendah 40, nilai tertinggi 90 dengan rata- rata 66 dan ketuntasan 

klasikal 64%. Berdasarkan perolehan data tersebut, maka sesuai dengan 

pemikiran Gagne dalam Suprijono (2012:5), hasil belajar berupa 

Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, keterampilan intelektual yaitu 

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang dan strategi 

kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri.  
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4.2.1.3. Hasil Observasi Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, dan Hasil Belajar    

Siswa Siklus III 

a. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Pada pelaksanaan siklus II, hasil observasi keterampilan guru pada 

siklus III skor total yang  diperoleh 30 dengan rata-rata skor yang 

diperoleh yaitu 3,75 dengan kategori sangat baik . Indikator mengawali 

pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi dan tujuan  pembelajaran, 

memperoleh skor 4. Guru telah menyampaikan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya, memberikan pertanyaan 

untuk memotivasi siswa, dan memberikan tanggapan yang sesuai terhadap 

jawaban yang disampaikan siswa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

meskipun tidak terlalu jelas. Dalam indikator keterampilan guru Menggali 

pengetahuan awal siswa dengan memberikan pertanyaan dan pretes 

sekaligus sebagai penentu penempatan kelompok memperoleh skor 4. Hal 

itu ditunjukkan Hal itu ditunjukkan dengan guru telah melaksanakan 

komponen-komponen yang ada dalam indikator tersebut, antara lain guru 

memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan siswa, memberikan 

tanggapan yang sesuai terhadap jawaban yang disampaikan siswa, 

memberikan soal pretest pada siswa sesuai dengan materi yang akan 

dipelajari dan bersama siswa mengevaluasi hasil pretes. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) dalam hal membuka 

pelajaran guru harus mampu menjadikan siswa siap mental untuk 

memasuki persoalan yang akan dipelajari dengan mengaitkan materi yang 
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akan dipelajari dengan pengalaman siswa sehingga dapat menimbulkan 

minat dan pemusatan perhatian siswa dalam proses pembelajaran.  

Keterampilan dalam membentuk kelompok, guru mendapatkan 

skor 4. Guru telah melakukan keterampilan pembentukan kelompok 

dengan sangat baik. Komponen yang muncul adalah guru menentukan 

pembentukan kelompok secara heterogen berdasarkan hasil pretes siswa, 

membantu siswa yang kesulitan dalam berkelompok, mendampingi siswa 

menentukan nama dan nomor urut kelompok dan menegur siswa yang 

membuat keributan. Namun, masih ada 1 siswa yang membuat kondisi 

kelas kurang kondusif, karena berbicara sendiri. 

Mengungkapkan topik yang akan dibahas dan menjelaskan materi 

secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point 

memperoleh skor 4. Guru telah menayangkan Slide PPT yang sesuai 

dengan materi pembelajaran, slide PPT yang ditayangkan mampu menarik 

perhatian siswa, memberikan penjelasan sesuai dengan slide PPT yang 

sedang ditayangkan, dan guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berpendapat atau bertanya bagi yang belum paham dengan materi 

yang dijelaskan. Hal tersebut sesuai dengan Degeng (dalam Wena, 2011:9) 

yang menyebutkan bahwa terdapat tiga komponen yang perlu diperhatikan 

dalam mendeskripsikan strategi penyampaian, salah satunya ialah interaksi 

siswa dengan media adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran 

yang mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa dan 

bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar. 
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Membimbing dan mengarahkan siswa dalam melaksanakan diskusi 

kelompok, memperoleh skor 4. Berdasarkan pengamatan tersebut 

komponen-komponen yang ada dalam indikator telah tercapai, antara lain 

menyusun materi pembelajaran yang mudah di pelajari oleh siswa dalam 

kelompoknya, membuat LKS sesuai dengan materi yang di ajarkan untuk 

didiskusikan siswa dalam kelompoknya, memberikan penjelasan kepada 

kelompok yang belum memahami tugas yang diberikan, dan membantu 

siswa yang kesulitan secara individu. Pada indikator mengevaluasi diskusi 

yang telah dilakukan dan melakukan tanya jawab  mengenai materi yang 

kurang dipahami. Guru telah memberikan kesempatan kepada perwakilan 

salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas, 

memberikan tanggapan kepada kelompok yang maju ke depan, dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Namun  guru 

belum maksimal dalam menyimpulkan hasil diskusi bersama siswa. Skor 

yang diperoleh pada indikator ini ialah 3 yang termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi 

untuk menghargai upaya dan hasil belajar siswa baik secara individu 

maupun kelompok, memperoleh skor 3 dengan rincian yaitu guru telah 

memberikan motivasi kepada siswa, Memberikan umpan balik, dan 

Memberikan penghargaan secara verbal. Namun  guru belum maksimal 

dalam memberikan semangat kepada kelompok yang belum mendapatkan 

penghargaan. Hal yang dilakukan guru tersebut sesuai dengan Wena 
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(2011:34), yang menyatakan  bahwa guna mengetahui seberapa besar 

motivasi belajar siswa dapat diketahui seberapa jauh perhatian siswa 

dalam mengikuti pelajaran; seberapa jauh siswa merasakan adanya kaitan 

atau relevansi isi pembelajaran dengan kebutuhannya; seberapa jauh siswa 

merasa yakin terhadap kemampuannya dalam mengerjakan tugas-tugas 

pembelajaran; serta seberapa jauh siswa merasa puas terhadap kegiatan 

belajar yang telah dilakukan. Pada kegiatan Menutup Pembelajaran dengan 

menyimpulkan materi dan memberikan evaluasi. Semua deskriptor pada 

indikator menutup pembelajaran dengan menyimpulkan materi dan 

memberikan evaluasi nampak pada pertemuan siklus ke III ini dan 

mendapatkan skor 4. Hal ini ditunjukkan melalui observasi bahwa guru 

telah bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari selama 

kegiatan pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami, memberikan soal postes  

sesuai dengan materi yang disampaikan, dan telah membimbing siswa 

dalam mengkoreksi hasil pengerjaan tes evaluasi. 

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada aktivitas siswa di siklus 

III diperoleh skor seluruh siswa kelas V adalah 677 dengan rata-rata skor 

total adalah 27,08 yang masuk dalam kategori sangat baik .Kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran sangat baik. sebanyak 19 siswa di kelas 

memperoleh skor 4, yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di 

kelas siap mengikuti pembelajaran, dan hanya  6 siswa memperoleh skor 3 
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termasuk dalam kategori baik. Pada indikator ini menunjukkan 

keberhasilan dengan perolehan skor rata-rata 3,76. Siswa telah berada di 

tempat duduk, memperhatikan penyampaian apersepsi dan tujuan 

pembelajaran dengan sungguh-sungguh, dan menyiapkan alat tulis serta 

aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ketika Siswa 

menanggapi pertanyaan guru dan mengerjakan soal pretes yang diberikan 

oleh guru. Rata-rata skor yang diperoleh ialah 3,36 menunjukkan kategori 

sangat baik. Masih ada 1 siswa yang memperoleh skor 2  namun tetap 

memperhatikan penjelasan dari guru, meskipun tidak menjawab. 

 Skor yang diperoleh dalam indikator pembagian kelompok  ialah 

3,72 dengan kategori sangat baik. Ketika siswa menerima pembagian 

kelompok siswa cukup antusias, yaitu dengan memperhatikan instruksi 

guru dalam membentuk kelompok, segera menuju kelompoknya setelah 

paham instruksi dari guru, dan bertanya kepada guru jika belum paham 

dalam pembentukan kelompok. Akan tetapi, masih terdengar suara siswa 

yang membuat kondisi pembelajaran terasa gaduh.  

Pada indikator memperhatikan Memperhatikan penjelasan guru 

mengenai topik yang akan dibahas dan  materi secara singkat dengan 

bantuan media Microsoft Office Power Point. Hampir seluruh siswa 

memperhatikan tayangan PPT yang diputarkan. Hal itu ditunjukkan 

dengan perolehan skor 3,52 yang termasuk dalam kategori sangat baik. 

Siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh tayangan PPT, ada pula 

beberapa siswa yang mencatat isi atau makna dari slide PPT yang 
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ditayangkan, dan memberikan tanggapan terhadap isi slide PPT yang 

ditayangkan secara kondusif. Hampir seluruh siswa aktif dalam berdiskusi 

ditandai dengan perolehan rata-rata skor sebesar 3,08 yang termasuk 

kategori sangat baik. Sebagian besar siswa sudah sungguh-sungguh 

mempelajari materi yang diberikan dan mengerjakan LKS sesuai dengan 

perintah. Meskipun masih ada beberapa siswa yang mengganggu teman 

lain namun masih dalam batasan wajar dan dapat dikondisikan.  

Pada indikator Memperhatikan penjelasan guru setelah selesai 

diskusi memperoleh skor 2,88 dengan jumlah skor yaitu 72 dalam kategori 

baik. Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan terjadi 

peningkatan antara lain, siswa lebih aktif dan bersemangat dalam 

Mewakili kelompok maju kedepan kelas, serta memberikan tanggapan 

terhadap perwakilan  kelompok yang maju ke depan. Senada dengan 

pendapat Paul B. Dierich yang dikutip oleh Sardiman (2011:101)  bahwa 

penggolongan  aktivitas belajar siswa mencakup: (1) Visual activities, 

misalnya:  membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, (2) 

Oral activities, misalnya: bertanya, memberikan saran, mengeluarkan 

pendapat dan diskusi, (3) Listening activities, misalnya:  mendengarkan 

uraian, diskusi percakapan, (4) Writing activities, misalnya:  menulis 

laporan, menyalin, (5) Drawing activities, misalnya:  menggambar, 

membuat grafik, diagram, (6) Motor activities, misalnya: melakukan 

percobaan, bermain, berkebun, (7) Mental activities, misalnya:  mengingat, 
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menganalisis, mengambil keputusan, memecahkan soal, (8) Emotional 

activities, misalnya:  gembira, berani, bergairah.  

Ketika siswa menerima pemberian penghargaan dan motivasi dari 

guru bagi yang berprestasi baik secara individu maupun kelompok. Siswa 

dalam menerima penghargaan dan motivasi yang diberikan oleh guru 

memperoleh skor total 73 dengan rata-rata skor 2,9 yang masuk dalam 

kategori baik. Sesuai dengan pengamatan, siswa sudah meningkat 

motivasinya dengan pemberian pujian dan tepuk tangan. 

Peningkatan yang terjadi pada indikator aktivitas siswa 

mengerjakan post test yang diberikan oleh guru ini cukup signifikan, yaitu 

pada siklus III ini memperoleh skor total sebesar 96 dengan rata-rata skor 

3,85 yang masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini karena siswa sudah 

mengerjakan soal postest secara individual, sungguh-sungguh, sesuai batas 

waktu yang ditentukan dan mengoreksi jawaban soal evaluasi yang sudah 

selesai dikerjakan dengan bimbingan dari guru secara tertib. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Pada pelaksanaan tindakan siklus III pada pembelajaran PKn siswa 

kelas V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati menunjukkan suatu peningkatan 

dari siklus-siklus sebelumnya. Nilai terendah adalah 60, nilai tertinggi 100 

dengan rata- rata 90 dan ketuntasan klasikal 96%. Berdasarkan data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan. 
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4.3. UJI HIPOTESA TINDAKAN 

 Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan terkait keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada siklus I, siklus II, dan siklus III 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan dengan menerapkan Model 

pembelajaran TAI berbantuan media microsoft Office Powerpoint pada siswa 

kelas V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati terbukti kebenarannya yaitu hasil 

penelitian sudah mencapai indikator keberhasilan. Penerapan model 

pembelajaran TAI berbantuan media microsoft Office Powerpoint dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencakup keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Dengan demikian penelitian ini 

dihentikan. 

 

4.4. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Implikasi berdasarkan data hasil penelitian yaitu ditunjukkan dengan 

adanya peningkatan pada setiap siklusnya yang mencakup keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn pada 

siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati. Selain itu, diperoleh 

implikasi dari penelitian ini ada tiga hal yaitu implikasi teoritis, implikasi 

praktis, dan implikasi paedagogis. 

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah penelitian yang telah 

dilaksanakan membuktikan bahwa model pembelajaran TAI berbantuan 

media microsoft Office Powerpoint dapat meningkatkan kualitas 
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pembelajaran yang mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. Penelitian ini juga menambah wawasan pendidik akan model-

model pembelajaran terutama model pembelajaran TAI berbantuan media 

microsoft Office Powerpoint. 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat merangsang 

pendidik dan peneliti untuk melakukan penelitian sejenis demi 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, diharapkan pula model ini 

dapat diterapkan pada mata pelajaran lain. Karena pada dasarnya model 

pembelajaran TAI berbantuan media microsoft Office Powerpoint dapat 

diterapkan pada semua mata pelajaran. 

Implikasi paedagogis dari penelitian ini merupakan kaitan antara 

hasil penelitian dengan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran TAI berbantuan media microsoft Office Powerpoint 

mengalami peningkatan dengan perolehan skor pada siklus I sebesar 20, 

siklus II 26,dan pada siklus III menjadi 30. Sedangkan perolehan skor 

aktivitas siswa pada siklus I sebesar 21, siklus II sebesar 23, dan siklus III 

27. Begitu pula pada hasil belajar meningkat dari siklus I dengan persentase 

64%, siklus II 80%, dan pada siklus III meningkat menjadi 96%. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran TAI berbantuan media Microsoft Office Powerpoint 
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dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

PKn pada siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan kualitas pembelajaran PKn 

melalui model Team Accelerated Instruction (TAI) berbantuan media 

Microsoft Office Powerpoint pada siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 

gunungpati dan pembahasan yang disajikan pada bab IV dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Keterampilan guru pada pembelajaran PKn menggunakan model Team 

Accelerated Instruction (TAI) berbantuan media Microsoft Office 

Powerpoint mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. Hal ini 

ditunjukkan berdasarkan pengamatan keterampilan guru, pada siklus I 

diperoleh skor 20 dengan rata-rata 2,5 termasuk dalam kategori cukup. 

Pada tindakan siklus II diperoleh skor 26 dengan rata-rata 3,25 dalam 

kategori  baik. Pada tindakan siklus III diperoleh skor 30 dengan rata-rata 

3,75 termasuk dalam kategori sangat baik. Keterampilan guru telah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dengan kriteria 

sekurang-kurangnya sangat baik. 

2. Aktivitas siswa pada pembelajaran PKn menggunakan model Team 

Accelerated Instruction (TAI) berbantuan media Microsoft Office 

Powerpoint mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. Hal ini 
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ditunjukkan berdasarkan pengamatan aktivitas siswa, pada siklus I 

diperoleh rata-rata skor total 21 termasuk dalam kategori baik. Pada 

tindakan siklus II diperoleh rata-rata skor total 23 termasuk dalam 

kategori baik. Pada tindakan siklus III diperoleh rata-rata skor total 27  

termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan perolehan data 

tersebut, aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan dengan kategori sekurang-kurangnya sangat baik. 

3. Hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn menggunakan model Team 

Accelerated Instruction (TAI) berbantuan media Microsoft Office 

Powerpoint mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. Hal ini 

ditunjukkan dengan perolehan data hasil belajar siswa pada siklus I, 

dengan nilai terendah 40, nilai tertinggi 90, nilai rata-rata sebesar 66, dan 

ketuntasan klasikal sebesar 64%. Pada pelaksanaan tindakan siklus II 

diperoleh data dengan nilai terendah 50, nilai tertinggi 95, nilai rata-rata 

sebesar 73,6, dan ketuntasan klasikal sebesar 80%. Pada pelaksanaan 

tindakan siklus III diperoleh data dengan nilai terendah 60, nilai tertinggi 

100, nilai rata-rata 90 dengan ketuntasan klasikal sebesar 96%. 

Berdasarkan perolehan data tersebut, hasil belajar siswa telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan klasikal 

sekurang-kurangnya 85%, dengan KKM mata pelajaran PKn di kelas V 

SD Negeri Ngijo 01 gunungpati  tahun pelajaran 2012/2013 sebesar 65. 

Berdasarkan perolehan data diatas, maka dapat ditetapkan bahwa 

hipotesis tindakan model Team Accelerated Instruction (TAI) berbantuan 
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media Microsoft Office Powerpoint dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa telah terbukti kebenarannya. 

 

5.2.  Saran  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian pada pembelajaran PKn melalui 

model Team Accelerated Instruction (TAI) berbantuan media Microsoft 

Office Powerpoint siswa kelas V SD Negeri Ngijo 01 Gunungpati, maka 

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi Siswa  

a. Siswa hendaknya selalu memotivasi diri untuk mengembangkan 

pengetahuan dengan cara meningkatkan minat dalam belajar. 

b. Siswa hendaknya selalu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

PKn. 

c. Siswa harus terus terpacu untuk meningkatkan prestasi belajarnya, 

khususnya dalam mata pelajaran PKn. 

5.2.2. Bagi Siswa 

a. Guru harus senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya 

mengenai model-model pembelajaran yang inovatif, terutama dalam 

pembelajaran PKn. 

b. Guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran terutama dalam 

pembelajaran PKn, sebaiknya membuat inovasi dan variasi 
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pembelajaran yang menarik dan ditambahkan media yang lebih 

beragam serta disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa. 

c. Penggunaan media yang variatif mampu meningkatkan antusiasme 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, terutama penggunaan media 

TIK, berupa slide Powerpoint. 

5.2.3. Bagi Sekolah 

a. Hendaknya sekolah terus menerus memberikan keterampilan dan 

motivasi bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif 

dan efisien melalui model pembelajaran TAI berbantuan medi 

microsoft office powerpoint. 

b. Sekolah hendaknya mendorong terwujudnya suasana yang kondusif 

dalam pembelajaran baik bagi guru maupun bagi siswa. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Judul :  

“PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PKN MELALUI 

MODEL TEAM ACCELERATED INSTRUCTION BERBANTUAN MEDIA 

MICROSOFT OFFICE POWER POINT PADA SISWA KELAS V SDN 

NGIJO 01 GUNUNGPATI ” 

No. Variabel  Indikator Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1. Keterampilan guru 

dalam mengelola 

pembelajaran PKn 

dengan menerapkan 

model Team 

Accelerated 

Instruction 

Berbantuan Media 

Microsoft Office 

Power Point. 

a. Mengawali pembelajaran 

dengan menyampaikan 

apersepsi dan tujuan  

pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran, 

keterampilan bertanya)   

b. Menggali pengetahuan awal 

siswa dengan memberikan 

pertanyaan dan pretes sebagai 

penentu penempatan 

kelompok (keterampilan 

bertanya, keterampilan 

menggunakan variasi) 

c. Membagi kelas  ke dalam 

kelompok-kelompok kecil 

dengan anggota 4-5 siswa 

secara heterogen berdasarkan 

hasil  nilai pretest 

(keterampilan mengelola 

kelas)  

d. Mengungkapkan topik yang 

akan dibahas dan menjelaskan 

materi secara singkat dengan 

bantuan media Microsoft 

- Guru 

- Foto 

- Video  

- Lembar 

observasi 

keterampil

an guru 

- Catatan 

lapangan 

LAMPIRAN 1 
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Office Power Point 

(keterampilan menggunakan 

variasi, keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan 

menjelaskan)   

e. Membimbing dan 

mengarahkan siswa dalam 

melaksanakan diskusi 

kelompok (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan 

menggunakan variasi, 

keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil)  

f. Mengevaluasi diskusi yang 

telah dilakukan dan 

melakukan tanya jawab  

mengenai materi yang kurang 

dipahami (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan 

bertanya) 

g. Memberikan penghargaan 

kepada siswa yang berprestasi 

untuk menghargai upaya dan 

hasil belajar siswa baik secara 

individu maupun kelompok. 

(keterampilan memberi 

penguatan)   

h. Menutup Pembelajaran 
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dengan menyimpulkan materi 

dan memberikan evaluasi 

(keterampilan menutup 

pelajaran)   

2. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran PKn 

dengan model Team 

Accelerated 

Instruction 

Berbantuan Media 

Microsoft Office 

Power Point. 

a. Memperhatikan apersepsi dan 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

(Listening activities, Mental 

activities) 

b. Menanggapi pertanyaan guru 

dan mengerjakan soal pretes 

(Listening activities, Mental 

activities, Motor activities) 

c. Menerima dan bergabung 

dengan kelompok yang telah 

ditentukan oleh guru 

berdasarkan nilai pretest 

(Motor activities) 

d. Memperhatikan penjelasan 

guru mengenai topik yang 

akan dibahas dan  materi 

secara singkat dengan bantuan 

media Microsoft Office Power 

Point (Mental activities, 

Visual activities, Listening 

activities ) 

e. Mempelajari materi dan 

mengerjakan LKS yang 

diberikan oleh guru Dalam 

kelompok (Oral activities, 

Visual activities, Listening 

- Siswa 

- Foto 

- Video 

- Lembar 

observasi 

aktivitas 

siswa 

- Catatan 

lapangan 

- Wawancar

a 
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activities, Mental activities  ) 

f. Memperhatikan penjelasan 

guru setelah selesai diskusi 

(Mental activities, Visual 

activities, Listening activities)  

g. Menerima  penghargaan dan 

motivasi dari guru (Emotional 

activities) 

h. Mengerjakan post test yang 

diberikan oleh guru (Mental 

activities, Motor activities) 

3. Hasil belajar PKn 

dengan menggunakan 

model Team 

Accelerated 

Instruction 

Berbantuan Media 

Microsoft Office 

Power Point. 

a. Menjelaskan pengertian 

keputusan bersama 

b. Menjelaskan bentuk-bentuk 

keputusan bersama 

c. Menyebutkan contoh-contoh 

keputusan bersama 

d. Menjelaskan cara 

pengambilan keputusan 

bersama 

e. Menjelaskan pengertian 

musyawarah 

f. Menjelaskan manfaat keputusan 

bersama dalam penyelesaian 

masalah 

g. Menunjukkan sikap positif dalam 

melaksanakan hasil keputusan 

bersama 

h. Menunjukkan sikap patuh 

terhadap keputusan bersama  

i. Menyebutkan contoh-contoh 

- Siswa - Tes tertulis 

- Lembar 

Observasi 
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pelaksanaan hasil keputusan 

bersama dalam kehidupan sehari-

hari  
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Pkn Melalui 

Model Team Accelerated Instruction (TAI) Berbantuan Media Microsoft 

Office Powerpoint 

Siklus............................................. 

 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas   : V (Lima) 

Guru   : Agus Aleg Setiawan 

Materi   : Keputusan bersama  

Hari / Tanggal  : ……….. 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

2. Kriteria Penilaian: 

a. Nilai 1= Jika hanya satu deskriptor yang tampak. 

b. Nilai 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

c. Nilai 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

d. Nilai 4= Jika semua deskriptor tampak 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No 

 

Indikator  

 

Deskriptor 

 

Check 

() 

 Skor 

1 Mengawali 

pembelajaran dengan 

menyampaikan 

apersepsi dan tujuan  

pembelajaran 

1. Menyampaikan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pembelajaran 

sebelumnya 

 

 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

LAMPIRAN 2 
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(keterampilan 

membuka pelajaran, 

keterampilan bertanya)  

3. Memberikan pertanyaan untuk 

memotivasi siswa. 

 

4. Memberikan tanggapan yang 

sesuai terhadap jawaban yang 

disampaikan siswa. 

 

2 Menggali pengetahuan 

awal siswa dengan 

memberikan pertanyaan 

dan pretes sebagai 

penentu penempatan 

kelompok 

(keterampilan bertanya, 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

1. Memberikan pertanyaan untuk 

menggali pengetahuan siswa 

  

2. Memberikan tanggapan yang 

sesuai terhadap jawaban yang 

disampaikan siswa 

 

3. Memberikan soal pretest pada 

siswa sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari 

 

4. Bersama siswa mengevaluasi hasil 

pretes 

 

3 Membagi kelas  ke 

dalam kelompok-

kelompok kecil dengan 

anggota 4-5 siswa 

secara heterogen 

berdasarkan hasil  nilai 

pretest (keterampilan 

mengelola kelas)  

1. Menentukan pembentukan 

kelompok secara heterogen 

berdasarkan hasil pretes siswa. 

  

2. Membantu siswa yang kesulitan 

dalam berkelompok. 

 

3. Mendampingi siswa menentukan 

nama dan nomor urut kelompok. 

 

4. Menegur siswa yang membuat 

keributan. 

 

4 Mengungkapkan topik 

yang akan dibahas dan 

menjelaskan materi 

secara singkat dengan 

bantuan media 

1. Menayangkan Slide PPT yang 

sesuai dengan materi pembelajaran 

  

2. Slide PPT yang ditayangkan 

mampu menarik perhatian siswa 
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Microsoft Office Power 

Point (keterampilan 

menggunakan variasi, 

keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menjelaskan)  

3. Memberikan penjelasan sesuai 

dengan slide PPT yang sedang 

ditayangkan 

 

4. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpendapat atau 

bertanya bagi yang belum paham 

dengan materi yang dijelaskan 

 

5 Membimbing dan 

mengarahkan siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menggunakan variasi, 

keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil)  

 

1. Menyusun materi pembelajaran 

yang mudah di pelajari oleh 

siswa dalam kelompoknya. 

  

2. Membuat LKS sesuai dengan 

materi yang di ajarkan untuk 

didiskusikan siswa dalam 

kelompoknya. 

 

3. Memberikan penjelasan kepada 

kelompok yang belum memahami 

tugas yang diberikan 

 

4. Membantu siswa yang kesulitan 

secara individu 

 

6 Mengevaluasi diskusi 

yang telah dilakukan 

dan melakukan tanya 

jawab  mengenai 

materi yang kurang 

dipahami (keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, 

keterampilan bertanya)  

1. Memberikan kesempatan kepada 

perwakilan salah satu kelompok 

untuk membacakan hasil 

diskusinya di depan kelas 

  

2. memberikan tanggapan kepada 

kelompok yang maju ke depan 

 

3. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

 

4. bersama siswa menyimpulkan hasil  
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 diskusi 

7 Memberikan 

penghargaan kepada 

siswa yang berprestasi 

untuk menghargai 

upaya dan hasil belajar 

siswa baik secara 

individu maupun 

kelompok. 

(keterampilan memberi 

penguatan)  

1. Memberikan motivasi kepada 

siswa. 

  

2. Memberikan umpan balik kepada 

siswa baik yang berprestasi ataupun 

yang masih kurang. 

 

3. Memberikan penghargaan secara 

verbal. 

 

4. Memberikan semangat kepada 

kelompok yang belum mendapatkan 

penghargaan . 

 

8 Menutup Pembelajaran 

dengan menyimpulkan 

materi dan memberikan 

evaluasi (keterampilan 

menutup pelajaran)  

 

1. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari selama 

kegiatan pembelajaran. 

  

2. memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami 

 

3. Memberikan soal postes  sesuai 

dengan materi yang disampaikan. 

 

4. Membimbing siswa dalam 

mengkoreksi hasil pengerjaan tes 

evaluasi  . 

 

Total skor  

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga: 

Skor minimal : 8 x 1 = 8 

Skor maksimal : 8 x 4 = 32 

Jadi terdapat data (n) = (32-8)+1 = 25 
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Letak Q1 =  ¼(n+2) = ¼ (25+2) 

   = 6,75 (dibulatkan menjadi 7) 

Letak Q2 = ½ (n+1) = ½ (25+1) 

   = 13 

Letak Q3 = ¼ (3n+2) = ¼ (75+2) 

   = 19,25 (dibulatkan menjadi 19) 

Tabel 

Kategori Nilai Pengamatan Keterampilan Guru 

Skor Kategori 

27 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

21 ≤ Skor < 27 Baik 

 15≤ skor < 21 Cukup 

8  ≤ skor < 15 Kurang 

Keterangan : 

1) Nilai klasikal pada lembar pengamatan keterampilan guru memperoleh skor 

27 sampai dengan 32 masuk dalam kategori sangat baik 

2) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Keterampilan guru memperoleh skor 

21 sampai dengan 26 masuk dalam kategori baik 

3) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Keterampilan guru memperoleh skor 

15 sampai dengan 20 masuk dalam kategori cukup 

4) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Keterampilan guru memperoleh skor 

8 sampai dengan 14 masuk dalam kategori kurang  

Semarang,   2013 

Observer 

 

 

(.....................................................) 
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Pkn Melalui 

Model Team  Accelerated Instruction (TAI) Berbantuan Media Microsoft 

Office Powerpoint 

Siklus............................................. 

 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas   : V (Lima) 

Guru   : Agus Aleg Setiawan 

Materi   : Keputusan bersama 

Hari / Tanggal  : ……….. 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

2. Kriteria Penilaian: 

a. Nilai 1= Jika hanya satu deskriptor yang tampak. 

b. Nilai 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

c. Nilai 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

d. Nilai 4= Jika semua deskriptor tampak 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan 

 

No 

 

Indikator  

 

Deskriptor 

 

Check 

() 
Skor 

Jumlah  

1 2 3 4 

1 Memperhatikan 

apersepsi dan 

tujuan 

pembelajaran 

yang 

disampaikan oleh 

1. Duduk di tempat masing-masing.  

     

2. Menyiapkan alat tulis.  

3. Memperhatikan penyampaian 

apersepsi dan tujuan 

pembelajaran dengan sungguh-

sungguh. 

 

LAMPIRAN 3 
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guru (Listening 

activities, Mental 

activities) 

 

4. Aktif menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

 

2 Menanggapi 

pertanyaan guru 

dan mengerjakan 

soal pretes 

(Listening 

activities, Mental 

activities, Motor 

activities) 

1. Memperhatikan pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 

      

2. Menanggapi pertanyaan guru 

dengan jawaban yang tepat 

 

3. Mengerjakan soal pretes 

secara individu dengan 

sungguh-sungguh 

 

4. Bersama guru mengevaluasi 

hasil pretes dengan tertib 

 

3 Menerima dan 

bergabung 

dengan kelompok 

yang telah 

ditentukan oleh 

guru berdasarkan 

nilai pretest 

(Motor activities) 

1. Memperhatikan instruksi guru 

dalam membentuk kelompok. 

      

2. Segera menuju kelompoknya 

setelah paham instruksi dari 

guru. 

 

3. Tertib dalam pembentukan 

kelompok . 

 

4. Bertanya kepada guru jika 

belum paham dalam 

pembentukan kelompok. 

 

4 Memperhatikan 

penjelasan guru 

mengenai topik 

yang akan 

dibahas dan  

1. Memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh tayangan 

PPT 

      

2. Mencatat isi atau makna dari 

slide PPT yang ditayangkan. 

 



181 

 

 

 

materi secara 

singkat dengan 

bantuan media 

Microsoft Office 

Power Point 

(Mental 

activities, Visual 

activities, 

Listening 

activities ) 

3. Tidak mengganggu teman 

yang lain 

 

4. Memberikan tanggapan 

terhadap isi slide PPT yang 

ditayangkan secara kondusif 

 

5 Mempelajari 

materi dan 

mengerjakan 

LKS yang 

diberikan oleh 

guru Dalam 

kelompok (Oral 

activities, Visual 

activities, 

Listening 

activities, Mental 

activities  ) 

 

1. Mempelajari Materi yang 

diberikan oleh guru dalam 

kelompok dengan sungguh-

sungguh. 

      

2. Mengerjakan soal LKS sesuai 

dengan perintah yang diberikan 

 

3. bertanya kepada guru tentang 

hal yang belum dipahami dalam 

kegiatan diskusi. 

 

4. tidak mengganggu kelompok 

lain dalam berdiskusi. 

 

6 Memperhatikan 

penjelasan guru 

setelah selesai 

diskusi (Mental 

activities, Visual 

activities, 

Listening 

1. Memperhatikan simpulan yang 

disampaikan guru. 

      

2. Mewakili kelompok maju 

kedepan kelas.  

 

3. Memberikan tanggapan 

terhadap perwakilan  kelompok 

yang maju ke depan.   
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activities) 4. Menyampaikan pertanyaan 

mengenai materi yang belum 

dipahami. 

 

7 Menerima  

penghargaan dan 

motivasi dari 

guru (Emotional 

activities) 

1. Merasa bangga namun tidak 

sombong. 

      

2. Memberi motivasi kepada 

teman  yang masih kurang. 

 

3. Tidak cepat putus asa ketika 

tidak mendapat penghargaan dari 

guru. 

 

4. Terpacu untuk belajar dari 

teman yang berprestasi. 

 

8 Mengerjakan 

post test yang 

diberikan oleh 

guru (Mental 

activities, Motor 

activities) 

1. Mengerjakan soal postest 

secara individual. 

      

2. Mengerjakan soal sesuai batas 

waktu yang diberikan. 

 

3. mengerjakan soal dengan 

sungguh-sungguh. 

 

4. Mengoreksi jawaban soal 

evaluasi yang sudah selesai 

dikerjakan dengan bimbingan dari 

guru. 

 

Jumlah skor yang diperoleh   

Rata-rata skor total  

Rata-rata skor  

Kategori   

 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga: 

Skor minimal : 8 x 1 = 8 
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Skor maksimal : 8 x 4 = 32 

Jadi terdapat data (n) = (32-8)+1 = 25 

Letak Q1 =  ¼(n+2) = ¼ (25+2) 

   = 6,75 (dibulatkan menjadi 7) 

Letak Q2 = ½ (n+1) = ½ (25+1) 

   = 13 

Letak Q3 = ¼ (3n+2) = ¼ (75+2) 

   = 19,25 (dibulatkan menjadi 19) 

 

Tabel 

Kategori Nilai Pengamatan Aktivitas siswa 

Skor Kategori 

27 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

21 ≤ Skor < 27 Baik 

15≤ skor < 21 Cukup 

8  ≤ skor < 15 Kurang 

Keterangan : 

1) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 27 

sampai dengan 32 masuk dalam kategori sangat baik 

2) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 21 

sampai dengan 26 masuk dalam kategori baik 

3) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 15 

sampai dengan 20 masuk dalam kategori cukup 

4) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 8 

sampai dengan 14 masuk dalam kategori kurang. 

Semarang,  2013 

       Observer 

 

(.....................................................) 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL TEAM  ACCELERATED INSTRUCTION (TAI) 

BERBANTUAN MEDIA MICROSOFT OFFICE POWERPOINT UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PKn  

Siklus ……………………. 

Nama SD : SD Negeri Ngijo 01 

Kelas   : V (Lima) 

Subyek : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Hari/tanggal : ……………………… 

Petunjuk : 

Catatlah keadaan lapangan yang terjadi pada guru, siswa, dan proses pembelajaran 

sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………… 

Semarang,              2013 

 

 

Pengamat, 
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Hasil Pengamatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Pkn Melalui 

Model Team Accelerated Instruction (TAI) Berbantuan Media Microsoft 

Office Powerpoint 

Siklus I 

 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas   : V (Lima) 

Guru   : Agus Aleg Setiawan 

Materi   : Keputusan bersama  

Hari / Tanggal  : Rabu, 15 Mei  2013 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

2. Kriteria Penilaian: 

a. Nilai 1= Jika hanya satu deskriptor yang tampak. 

b. Nilai 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

c. Nilai 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

d. Nilai 4= Jika semua deskriptor tampak 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No 

 

Indikator  

 

Deskriptor 

 

Check 

() 

 

Skor 

1 Mengawali 

pembelajaran dengan 

menyampaikan 

apersepsi dan tujuan  

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran, 

1. Menyampaikan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pembelajaran 

sebelumnya 

√ 

3 2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

√ 

3. Memberikan pertanyaan untuk 

memotivasi siswa. 

√ 
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keterampilan bertanya)  4. Memberikan tanggapan yang 

sesuai terhadap jawaban yang 

disampaikan siswa. 

- 

2 Menggali pengetahuan 

awal siswa dengan 

memberikan pertanyaan 

dan pretes sebagai 

penentu penempatan 

kelompok 

(keterampilan bertanya, 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

1. Memberikan pertanyaan untuk 

menggali pengetahuan siswa 

√ 3 

2. Memberikan tanggapan yang 

sesuai terhadap jawaban yang 

disampaikan siswa 

- 

3. Memberikan soal pretest pada 

siswa sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari 

√ 

4. Bersama siswa mengevaluasi hasil 

pretes 

√ 

3 Membagi kelas  ke 

dalam kelompok-

kelompok kecil dengan 

anggota 4-5 siswa 

secara heterogen 

berdasarkan hasil  nilai 

pretest (keterampilan 

mengelola kelas)  

 

1. Menentukan pembentukan 

kelompok secara heterogen 

berdasarkan hasil pretes siswa. 

√ 2 

2. Membantu siswa yang kesulitan 

dalam berkelompok. 

√ 

3. Mendampingi siswa menentukan 

nama dan nomor urut kelompok. 

- 

4. Menegur siswa yang membuat 

keributan. 

- 

4 Mengungkapkan topik 

yang akan dibahas dan 

menjelaskan materi 

secara singkat dengan 

bantuan media 

Microsoft Office Power 

Point (keterampilan 

menggunakan variasi, 

1. Menayangkan Slide PPT yang 

sesuai dengan materi pembelajaran 

√ 3 

2. Slide PPT yang ditayangkan 

mampu menarik perhatian siswa 

√ 

3. Memberikan penjelasan sesuai 

dengan slide PPT yang sedang 

ditayangkan 

- 
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keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menjelaskan)  

4. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpendapat atau 

bertanya bagi yang belum paham 

dengan materi yang dijelaskan 

√ 

5 Membimbing dan 

mengarahkan siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menggunakan variasi, 

keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil)  

1. Menyusun materi pembelajaran 

yang mudah di pelajari oleh 

siswa dalam kelompoknya. 

- 3 

2. Membuat LKS sesuai dengan 

materi yang di ajarkan untuk 

didiskusikan siswa dalam 

kelompoknya. 

√ 

3. Memberikan penjelasan kepada 

kelompok yang belum 

memahami tugas yang diberikan 

√ 

4. Membantu siswa yang kesulitan 

secara individu 

√ 

6 Mengevaluasi diskusi 

yang telah dilakukan 

dan melakukan tanya 

jawab  mengenai 

materi yang kurang 

dipahami (keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, 

keterampilan bertanya)  

 

1. Memberikan kesempatan kepada 

perwakilan salah satu kelompok 

untuk membacakan hasil 

diskusinya di depan kelas 

√ 2 

2. memberikan tanggapan kepada 

kelompok yang maju ke depan 

√ 

3. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

- 

4. bersama siswa menyimpulkan hasil 

diskusi 

- 

7 Memberikan 

penghargaan kepada 

1. Memberikan motivasi kepada 

siswa. 

√ 2 
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siswa yang berprestasi 

untuk menghargai 

upaya dan hasil belajar 

siswa baik secara 

individu maupun 

kelompok. 

(keterampilan memberi 

penguatan)  

2. Memberikan umpan balik kepada 

siswa baik yang berprestasi ataupun 

yang masih kurang. 

- 

3. Memberikan penghargaan secara 

verbal. 

√ 

4. Memberikan semangat kepada 

kelompok yang belum mendapatkan 

penghargaan . 

- 

8 Menutup Pembelajaran 

dengan menyimpulkan 

materi dan memberikan 

evaluasi (keterampilan 

menutup pelajaran)  

 

1. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari selama 

kegiatan pembelajaran. 

- 2 

2. memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami 

√ 

3. Memberikan soal postes  sesuai 

dengan materi yang disampaikan. 

√ 

4. Membimbing siswa dalam 

mengkoreksi hasil pengerjaan tes 

evaluasi  . 

- 

Total skor 20 

Kategori Cukup 

Gunungpati,      Mei 2013 

   Observer

 

                                               Tutik Nur Hidayati, S. Pd  

NIP. 195905051980122009 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS I 

No Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Risep Ginanjar S. 2 2 2 2 1 2 1 1 13 kurang 

2 Ricky Setiawan 2 1 1 2 2 2 2 2 14 kurang 

3 Ahmat Zaenal 3 4 3 3 2 2 3 2 22 Baik  

4 Abel Akhya N. 2 3 2 3 2 2 2 2 18 cukup 

5 Putri Handini 2 4 4 3 2 3 2 3 23 Baik 

6 Febrian Alif H. 3 1 1 3 1 2 1 1 13 Kurang  

7 Bagus Deni S. 2 2 3 3 2 2 3 2 19 Cukup  

8 Dwi Setyaningrum 2 4 3 4 2 2 3 3 24 Baik  

9 Hani Okta D. 
4 4 2 4 3 4 4 3 

28 
Sangat 

baik 

10 Prichellya A. H. W 4 4 3 3 2 2 3 3 20 Cukup  

11 Puji Lestari 4 4 3 4 2 3 2 3 25 Baik  

12 Rangga Satria 4 4 4 3 2 3 3 3 26 Baik  

13 Ridho Andri S. - - - - - - 

 

 - - 

14 Rikco Fattahul M. 3 2 2 3 2 2 2 2 18 cukup 

15 Hengki Setyawan 2 3 2 3 2 2 2 2 18 cukup 

16 Yolanda Anggun P. 2 4 4 3 2 4 2 3 24 Baik  

17 Yulia Putri R. 
2 4 3 3 4 3 4 4 

27 
Sangat 

baik  

18 Wahyu Yulinar L. 2 4 4 3 2 2 4 3 24 baik 

19 Listya Wahyu T. W 
3 4 3 4 3 4 3 3 

27 
Sangat 

baik 

20 Mitha Novita D. 2 4 3 4 2 2 2 3 18 cukup 

21 Andira Ayu S. 2 4 3 4 4 4 2 3 26 baik 

22 
Stamaidzar Dzaki 

Gibran 4 4 2 4 2 4 4 4 
28 

Sangat 

baik 

23 Imbang Setiaji 2 4 3 3 2 2 2 2 20 Cukup  

24 Ozzy Putra R. 4 3 2 3 2 2 2 2 20 Cukup  

25 Salma 3 3 4 3 2 3 2 4 24 Baik  

  Jumlah 66 83 67 80 55 65 62 65 543   

  rata-rata 2.64 3.32 2.68 3.2 22 2.2 2.48 2.6  2.7   

jumlah rata-rata  21.72 

Kategori  Baik 

Keterangan : 

Aktivitas siswa yang diamati meliputi : 

1. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru  
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2. Menanggapi pertanyaan guru dan mengerjakan soal pretes  

3. Menerima dan bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan oleh guru 

berdasarkan nilai pretest  

4. Memperhatikan penjelasan guru mengenai topik yang akan dibahas dan  

materi secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point  

5. Mempelajari materi dan mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru Dalam 

kelompok  

6. Memperhatikan penjelasan guru setelah selesai diskusi 

7. Menerima  penghargaan dan motivasi dari guru  

8. Mengerjakan post test yang diberikan oleh guru  

 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga: 

Skor minimal : 8 x 1 = 8 

Skor maksimal : 8 x 4 = 32 

Jadi terdapat data (n) = (32-8)+1 = 25 

Letak Q1 =  ¼(n+2) = ¼ (25+2) 

   = 6,75 (dibulatkan menjadi 7) 

Letak Q2 = ½ (n+1) = ½ (25+1) 

   = 13 

Letak Q3 = ¼ (3n+2) = ¼ (75+2) 

   = 19,25 (dibulatkan menjadi 19) 

Tabel 

Kategori Nilai Pengamatan Aktivitas siswa 

Skor Kategori 

27 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

21 ≤ Skor < 27 Baik 

15≤ skor < 21 Cukup 

8  ≤ skor < 15 Kurang 

Keterangan : 

5) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 27 

sampai dengan 32 masuk dalam kategori sangat baik 
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6) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 21 

sampai dengan 26 masuk dalam kategori baik 

7) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 15 

sampai dengan 20 masuk dalam kategori cukup 

8) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 8 

sampai dengan 14 masuk dalam kategori kurang. 

 

 

Gunungpati,      Mei 2013 

   Observer 

 

                                               Tutik Nur Hidayati, S. Pd  

NIP. 195905051980122009 
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DAFTAR NILAI SISWA PADA SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran :  PKn 

Kelas / Semester :  V / 2 

Tanggal  :  15 Mei  2013 

No. Nama Siswa Siklus I 

Nilai Kualifikasi 

1 Risep Ginanjar S. 65 Tuntas 

2 Ricky Setiawan 60 Tidak tuntas 

3 Ahmat Zaenal 70 Tuntas 

4 Abel Akhya N. 50 Tidak tuntas 

5 Putri Handini 65 Tuntas 

6 Febrian Alif H. 65 Tuntas 

7 Bagus Deni S. 45 Tidak tuntas 

8 Dwi Setyaningrum 40 Tidak tuntas 

9 Hani Okta D. 80 Tuntas 

10 Prichellya A. H. W 85 Tuntas 

11 Puji Lestari 80 Tuntas 

12 Rangga Satria 65 Tuntas 

13 Ridho Andri S. - Tidak tuntas 

14 Rikco Fattahul M. 60 Tidak tuntas 

15 Hengki Setyawan 60 Tidak tuntas 

16 Yolanda Anggun P. 70 Tuntas 

17 Yulia Putri R. 75 Tuntas 

18 Wahyu Yulinar L. 70 Tuntas 

19 Listya Wahyu T. W 85 Tuntas 

20 Mitha Novita D. 55 Tidak tuntas 

21 Andira Ayu S. 90 Tuntas 

22 Stamaidzar Dzaki Gibran 70 Tuntas 

23 Imbang Setiaji 45 Tidak tuntas 

24 Ozzy Putra R. 55 Tidak tuntas 
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25 Salma 65 Tuntas 

Nilai Terendah 40 

Nilai tertinggi 90 

Rata-rata 66 

Jumlah Siswa Tuntas 15 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 10 

Presentase ketuntasan 64% 

 

 

Gunungpati,      Mei 2013 

   Peneliti 

 

 

                                               Agus Aleg Setiawan  

       NIM. 1401409375 
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Hasil  Pengamatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Pkn Melalui 

Model Team Accelerated Instruction (TAI) Berbantuan Media Microsoft 

Office Powerpoint 

Siklus II 

 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas   : V (Lima) 

Guru   : Agus Aleg Setiawan 

Materi   : Cara Pengambilan Keputusan bersama  

Hari / Tanggal  : Selasa, 20 Mei 2013 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

2. Kriteria Penilaian: 

a. Nilai 1= Jika hanya satu deskriptor yang tampak. 

b. Nilai 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

c. Nilai 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

d. Nilai 4= Jika semua deskriptor tampak 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No 

 

Indikator  

 

Deskriptor 

 

Check 

() 

 

Skor 

1 Mengawali 

pembelajaran dengan 

menyampaikan 

apersepsi dan tujuan  

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran, 

1. Menyampaikan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pembelajaran 

sebelumnya 

 3 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

- 

3. Memberikan pertanyaan untuk 

memotivasi siswa. 
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keterampilan bertanya)  4. Memberikan tanggapan yang 

sesuai terhadap jawaban yang 

disampaikan siswa. 

 

2 Menggali pengetahuan 

awal siswa dengan 

memberikan pertanyaan 

dan pretes sebagai 

penentu penempatan 

kelompok 

(keterampilan bertanya, 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

 

1. Memberikan pertanyaan untuk 

menggali pengetahuan siswa 

 4 

2. Memberikan tanggapan yang 

sesuai terhadap jawaban yang 

disampaikan siswa 

 

3. Memberikan soal pretest pada 

siswa sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari 

 

4. Bersama siswa mengevaluasi hasil 

pretes 

 

3 Membagi kelas  ke 

dalam kelompok-

kelompok kecil dengan 

anggota 4-5 siswa 

secara heterogen 

berdasarkan hasil  nilai 

pretest (keterampilan 

mengelola kelas)  

 

1. Menentukan pembentukan 

kelompok secara heterogen 

berdasarkan hasil pretes siswa. 

 4 

2. Membantu siswa yang kesulitan 

dalam berkelompok. 

 

3. Mendampingi siswa menentukan 

nama dan nomor urut kelompok. 

 

4. Menegur siswa yang membuat 

keributan. 

 

4 Mengungkapkan topik 

yang akan dibahas dan 

menjelaskan materi 

secara singkat dengan 

bantuan media 

Microsoft Office Power 

Point (keterampilan 

menggunakan variasi, 

1. Menayangkan Slide PPT yang 

sesuai dengan materi pembelajaran 

 4 

2. Slide PPT yang ditayangkan 

mampu menarik perhatian siswa 

 

3. Memberikan penjelasan sesuai 

dengan slide PPT yang sedang 

ditayangkan 
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keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menjelaskan)  

4. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpendapat atau 

bertanya bagi yang belum paham 

dengan materi yang dijelaskan 

 

5 Membimbing dan 

mengarahkan siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menggunakan variasi, 

keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil)  

1. Menyusun materi pembelajaran 

yang mudah di pelajari oleh 

siswa dalam kelompoknya. 

- 3 

2. Membuat LKS sesuai dengan 

materi yang di ajarkan untuk 

didiskusikan siswa dalam 

kelompoknya. 

 

3. Memberikan penjelasan kepada 

kelompok yang belum memahami 

tugas yang diberikan 

 

4. Membantu siswa yang kesulitan 

secara individu 

 

6 Mengevaluasi diskusi 

yang telah dilakukan 

dan melakukan tanya 

jawab  mengenai 

materi yang kurang 

dipahami (keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, 

keterampilan bertanya)  

 

1. Memberikan kesempatan kepada 

perwakilan salah satu kelompok 

untuk membacakan hasil 

diskusinya di depan kelas 

 2 

2. memberikan tanggapan kepada 

kelompok yang maju ke depan 

 

3. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

- 

4. bersama siswa menyimpulkan hasil 

diskusi 

- 

7 Memberikan 

penghargaan kepada 

1. Memberikan motivasi kepada 

siswa. 

- 2 
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siswa yang berprestasi 

untuk menghargai 

upaya dan hasil belajar 

siswa baik secara 

individu maupun 

kelompok. 

(keterampilan memberi 

penguatan)  

2. Memberikan umpan balik kepada 

siswa baik yang berprestasi ataupun 

yang masih kurang. 

 

3. Memberikan penghargaan secara 

verbal. 

 

4. Memberikan semangat kepada 

kelompok yang belum mendapatkan 

penghargaan . 

- 

8 Menutup Pembelajaran 

dengan menyimpulkan 

materi dan memberikan 

evaluasi (keterampilan 

menutup pelajaran)  

 

 

1. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari selama 

kegiatan pembelajaran. 

 4 

2. memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami 

 

3. Memberikan soal postes  sesuai 

dengan materi yang disampaikan. 

 

4. Membimbing siswa dalam 

mengkoreksi hasil pengerjaan tes 

evaluasi  . 

 

Total skor 26  

Kategori Baik 

 Gunungpati,      Mei 2013 

   Observer 

 

                                               Tutik Nur Hidayati, S. Pd  

                                                                                   NIP. 195905051980122009 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS II 

No Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Risep Ginanjar S. 3 4 2 2 1 2 3 2 19 Cukup  

2 Ricky Setiawan 3 3 2 3 2 2 3 3 21 Baik  

3 Ahmat Zaenal 2 4 2 3 2 3 4 4 24 Baik  

4 Abel Akhya N. 2 2 4 3 2 2 3 4 22 Baik  

5 Putri Handini 3 2 3 4 2 2 3 4 23 Baik  

6 Febrian Alif H. 2 3 2 2 1 2 3 2 17 Cukup 

7 Bagus Deni S. 2 2 3 3 2 2 3 3 20 Cukup  

8 
Dwi 

Setyaningrum 3 2 3 4 3 3 2 4 
24 Baik  

9 Hani Okta D. 
4 4 1 4 4 4 4 4 

29 
Sangat 

baik  

10 
Prichellya A. H. 

W 4 4 3 4 2 3 3 4 
27 

Sangat 

baik  

11 Puji Lestari 3 2 4 4 2 2 3 4 24 Baik  

12 Rangga Satria 
4 4 4 3 4 2 3 4 

28 
Sangat 

baik  

13 Ridho Andri S. 2 2 3 4 2 2 4 4 23 Baik  

14 
Rikco Fattahul 

M. 2 3 2 3 2 2 2 3 
19 Cukup 

15 Hengki Setyawan 2 2 3 4 2 2 3 3 21 cukup 

16 
Yolanda Anggun 

P. 3 4 4 4 2 4 3 4 
28 

Sangat 

baik  

17 Yulia Putri R. 3 3 3 4 3 3 3 4 26 Baik  

18 Wahyu Yulinar L 3 4 3 4 3 2 3 4 26 Baik  

19 
Listya Wahyu T. 

W 4 4 1 4 3 4 3 4 
27 

Sangat 

baik  

20 Mitha Novita D. 
4 4 3 4 4 4 3 4 

30 
Sangat 

baik  

21 Andira Ayu S. 
3 2 4 4 4 4 2 4 

27 
Sangat 

baik  

22 
Stamaidzar 

Dzaki Gibran 3 3 4 3 3 4 3 4 
27 

Sangat 

baik  

23 Imbang Setiaji 2 2 2 3 2 2 3 3 19 Cukup  

24 Ozzy Putra R. 3 3 3 3 2 3 2 3 22 Baik  

25 Salma 3 2 4 2 2 4 2 3 22 Baik  

  Jumlah 72 74 72 85 61 69 73 89 595   

  rata-rata 2.88 2.96 2.88 3.4 2.44 2.76 2.92 3.56  2.9   

jumlah rata-rata  23.8 

Kategori  Baik  
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Keterangan : 

Aktivitas siswa yang diamati meliputi : 

1. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru  

2. Menanggapi pertanyaan guru dan mengerjakan soal pretes  

3. Menerima dan bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan oleh guru 

berdasarkan nilai pretest  

4. Memperhatikan penjelasan guru mengenai topik yang akan dibahas dan  

materi secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point  

5. Mempelajari materi dan mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru Dalam 

kelompok  

6. Memperhatikan penjelasan guru setelah selesai diskusi 

7. Menerima  penghargaan dan motivasi dari guru  

8. Mengerjakan post test yang diberikan oleh guru  

 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga: 

Skor minimal : 8 x 1 = 8 

Skor maksimal : 8 x 4 = 32 

Jadi terdapat data (n) = (32-8)+1 = 25 

Letak Q1 =  ¼(n+2) = ¼ (25+2) 

   = 6,75 (dibulatkan menjadi 7) 

Letak Q2 = ½ (n+1) = ½ (25+1) 

   = 13 

Letak Q3 = ¼ (3n+2) = ¼ (75+2) 

   = 19,25 (dibulatkan menjadi 19) 

 

Tabel 

Kategori Nilai Pengamatan Aktivitas siswa 

Skor Kategori 

27 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 
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21 ≤ Skor < 27 Baik 

15≤ skor < 21 Cukup 

8  ≤ skor < 15 Kurang 

Keterangan : 

1) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 27 

sampai dengan 32 masuk dalam kategori sangat baik 

2) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 21 

sampai dengan 26 masuk dalam kategori baik 

3) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 15 

sampai dengan 20 masuk dalam kategori cukup 

4) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 8 

sampai dengan 14 masuk dalam kategori kurang. 

 

 

Gunungpati,      Mei 2013 

   Observer 

 

                                               Tutik Nur Hidayati, S. Pd  

                                                                                    NIP. 195905051980122009 
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DAFTAR NILAI SISWA PADA SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran :  PKn 

Kelas / Semester :  V / 2 

Tanggal  :  20 Mei  2013 

No. Nama Siswa Siklus II 

Nilai Kualifikasi 

1 Risep Ginanjar S. 65 Tuntas 

2 Ricky Setiawan 65 Tuntas 

3 Ahmat Zaenal 60 Tidak tuntas 

4 Abel Akhya N. 80 Tuntas 

5 Putri Handini 65 Tuntas 

6 Febrian Alif H. 60 Tidak tuntas 

7 Bagus Deni S. 60 Tidak tuntas 

8 Dwi Setyaningrum 70 Tuntas 

9 Hani Okta D. 95 Tuntas 

10 Prichellya A. H. W 80 Tuntas 

11 Puji Lestari 65 Tuntas 

12 Rangga Satria 90 Tuntas 

13 Ridho Andri S. 50 Tidak tuntas 

14 Rikco Fattahul M. 65 Tuntas 

15 Hengki Setyawan 80 Tuntas 

16 Yolanda Anggun P. 75 Tuntas 

17 Yulia Putri R. 80 Tuntas 

18 Wahyu Yulinar L. 70 Tuntas 

19 Listya Wahyu T. W 95 Tuntas 

20 Mitha Novita D. 90 Tuntas 

21 Andira Ayu S. 85 Tuntas 

22 Stamaidzar Dzaki Gibran 90 Tuntas 

23 Imbang Setiaji 65 Tuntas 

24 Ozzy Putra R. 75 Tuntas 
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25 Salma 65 Tuntas 

Nilai Terendah 50 

Nilai tertinggi 95 

Rata-rata 73,6 

Jumlah Siswa Tuntas 21 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 4 

Presentase ketuntasan 80% 

 

Gunungpati,      Mei 2013 

   Peneliti 

 

 

                                               Agus Aleg Setiawan  

       NIM. 1401409375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

 

 

Hasil  Pengamatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Pkn Melalui 

Model Team Accelerated Instruction (TAI) Berbantuan Media Microsoft 

Office Powerpoint 

Siklus III 

 

Nama SD  : SDN Ngijo 01 

Kelas   : V (Lima) 

Guru   : Agus Aleg Setiawan 

Materi   : Keputusan bersama  

Hari / Tanggal  : Selasa, 28 Mei  2013  

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

2. Kriteria Penilaian: 

a. Nilai 1= Jika hanya satu deskriptor yang tampak. 

b. Nilai 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

c. Nilai 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

d. Nilai 4= Jika semua deskriptor tampak 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

 

No 

 

Indikator  

 

Deskriptor 

 

Check 

() 

 

Skor 

1 Mengawali 

pembelajaran dengan 

menyampaikan 

apersepsi dan tujuan  

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran, 

1. Menyampaikan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pembelajaran 

sebelumnya 

 4 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

3. Memberikan pertanyaan untuk 

memotivasi siswa. 
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keterampilan bertanya) 

 

  

4. Memberikan tanggapan yang 

sesuai terhadap jawaban yang 

disampaikan siswa. 

 

2 Menggali pengetahuan 

awal siswa dengan 

memberikan pertanyaan 

dan pretes sebagai 

penentu penempatan 

kelompok 

(keterampilan bertanya, 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

 

1. Memberikan pertanyaan untuk 

menggali pengetahuan siswa 

 4 

2. Memberikan tanggapan yang 

sesuai terhadap jawaban yang 

disampaikan siswa 

 

3. Memberikan soal pretest pada 

siswa sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari 

 

4. Bersama siswa mengevaluasi hasil 

pretes 

 

3 Membagi kelas  ke 

dalam kelompok-

kelompok kecil dengan 

anggota 4-5 siswa 

secara heterogen 

berdasarkan hasil  nilai 

pretest (keterampilan 

mengelola kelas)  

 

1. Menentukan pembentukan 

kelompok secara heterogen 

berdasarkan hasil pretes siswa. 

 4 

2. Membantu siswa yang kesulitan 

dalam berkelompok. 

 

3. Mendampingi siswa menentukan 

nama dan nomor urut kelompok. 

 

4. Menegur siswa yang membuat 

keributan. 

 

4 Mengungkapkan topik 

yang akan dibahas dan 

menjelaskan materi 

secara singkat dengan 

bantuan media 

Microsoft Office Power 

Point (keterampilan 

menggunakan variasi, 

1. Menayangkan Slide PPT yang 

sesuai dengan materi pembelajaran 

 4 

2. Slide PPT yang ditayangkan 

mampu menarik perhatian siswa 

 

3. Memberikan penjelasan sesuai 

dengan slide PPT yang sedang 

ditayangkan 
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keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menjelaskan)  

4. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpendapat atau 

bertanya bagi yang belum paham 

dengan materi yang dijelaskan 

 

5 Membimbing dan 

mengarahkan siswa 

dalam melaksanakan 

diskusi kelompok 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan, 

keterampilan 

menggunakan variasi, 

keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil)  

1. Menyusun materi pembelajaran 

yang mudah di pelajari oleh 

siswa dalam kelompoknya. 

 4 

2. Membuat LKS sesuai dengan 

materi yang di ajarkan untuk 

didiskusikan siswa dalam 

kelompoknya. 

 

3. Memberikan penjelasan kepada 

kelompok yang belum memahami 

tugas yang diberikan 

 

4. Membantu siswa yang kesulitan 

secara individu 

 

6 Mengevaluasi diskusi 

yang telah dilakukan 

dan melakukan tanya 

jawab  mengenai 

materi yang kurang 

dipahami (keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, 

keterampilan bertanya)  

 

1. Memberikan kesempatan kepada 

perwakilan salah satu kelompok 

untuk membacakan hasil 

diskusinya di depan kelas 

 3 

2. memberikan tanggapan kepada 

kelompok yang maju ke depan 

 

3. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

 

4. bersama siswa menyimpulkan hasil 

diskusi 

- 

7 Memberikan 

penghargaan kepada 

1. Memberikan motivasi kepada 

siswa. 

 3 
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siswa yang berprestasi 

untuk menghargai 

upaya dan hasil belajar 

siswa baik secara 

individu maupun 

kelompok. 

(keterampilan memberi 

penguatan)  

 

2. Memberikan umpan balik kepada 

siswa baik yang berprestasi ataupun 

yang masih kurang. 

 

3. Memberikan penghargaan secara 

verbal. 

 

 

4. Memberikan semangat kepada 

kelompok yang belum mendapatkan 

penghargaan . 

- 

8 Menutup Pembelajaran 

dengan menyimpulkan 

materi dan memberikan 

evaluasi (keterampilan 

menutup pelajaran)  

 

 

1. Bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari selama 

kegiatan pembelajaran. 

 4 

2. memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami 

 

3. Memberikan soal postes  sesuai 

dengan materi yang disampaikan. 

 

4. Membimbing siswa dalam 

mengkoreksi hasil pengerjaan tes 

evaluasi  . 

 

Total skor 30 

Kategori Sangat Baik 

 

Gunungpati,      Mei 2013 

   Observer 

 

                                               Tutik Nur Hidayati, S. Pd  

NIP. 195905051980122009 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS III 

No Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Risep Ginanjar 

S. 3 3 3 3 2 2 2 3 
21 Baik  

2 Ricky Setiawan 3 3 4 3 2 2 3 4 24 Baik  

3 Ahmat Zaenal 3 3 3 3 2 2 4 4 24 Baik  

4 Abel Akhya N. 4 3 4 3 2 3 3 4 26 Baik  

5 Putri Handini 
4 4 4 4 4 3 3 4 

30 
Sangat 

baik  

6 Febrian Alif H. 4 3 4 3 3 2 2 3 24 Baik  

7 Bagus Deni S. 4 3 3 3 3 2 3 4 25 Baik  

8 
Dwi 

Setyaningrum 4 3 4 4 3 3 3 4 
28 

Sangat 

baik  

9 Hani Okta D. 
4 4 4 4 4 4 3 4 

31 
Sangat 

baik  

10 
Prichellya A. H. 

W 4 4 4 4 4 3 3 4 
30 

Sangat 

baik  

11 Puji Lestari 
4 4 4 4 4 3 3 4 

30 
Sangat 

baik  

12 Rangga Satria 
4 3 3 3 3 4 3 4 

27 
Sangat 

baik  

13 Ridho Andri S. 3 3 4 3 3 3 3 4 26 Baik  

14 
Rikco Fattahul 

M. 3 3 4 4 2 2 3 3 
24 Baik  

15 
Hengki 

Setyawan 4 3 4 3 3 3 3 4 
27 

Sangat 

baik  

16 
Yolanda 

Anggun P. 4 4 4 4 4 3 3 4 
30 

Sangat 

baik  

17 Yulia Putri R. 
4 4 4 4 3 3 3 4 

29 
Sangat 

baik  

18 
Wahyu Yulinar 

L. 4 4 4 4 3 4 3 4 
30 

Sangat 

baik  

19 
Listya Wahyu 

T. W 4 4 4 4 4 4 3 4 
31 

Sangat 

baik  

20 Mitha Novita D. 
4 4 4 4 3 3 4 4 

30 
Sangat 

baik  

21 Andira Ayu S. 
4 4 4 4 4 4 3 4 

31 
Sangat 

baik  

22 
Stamaidzar 

Dzaki Gibran 4 3 4 4 4 3 2 4 
28 

Sangat 

baik  

23 Imbang Setiaji 3 2 3 3 2 2 2 3 20 Cukup  
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24 Ozzy Putra R. 4 3 3 3 3 3 3 4 26 Baik  

25 Salma 4 3 3 3 3 2 3 4 25 Baik  

  Jumlah 94 84 93 88 77 72 73 96 560   

  rata-rata 3.76 3.36 3.72 3.52 3.08 2.88 2.92 3.84 3.38    

jumlah rata-rata  27.08 

Kategori  Sangat baik 

Keterangan : 

Aktivitas siswa yang diamati meliputi : 

1. Memperhatikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru  

2. Menanggapi pertanyaan guru dan mengerjakan soal pretes  

3. Menerima dan bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan oleh guru 

berdasarkan nilai pretest  

4. Memperhatikan penjelasan guru mengenai topik yang akan dibahas dan  

materi secara singkat dengan bantuan media Microsoft Office Power Point  

5. Mempelajari materi dan mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru Dalam 

kelompok  

6. Memperhatikan penjelasan guru setelah selesai diskusi 

7. Menerima  penghargaan dan motivasi dari guru  

8. Mengerjakan post test yang diberikan oleh guru  

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga: 

Skor minimal : 8 x 1 = 8 

Skor maksimal : 8 x 4 = 32 

Jadi terdapat data (n) = (32-8)+1 = 25 

Letak Q1 =  ¼(n+2) = ¼ (25+2) 

   = 6,75 (dibulatkan menjadi 7) 

Letak Q2 = ½ (n+1) = ½ (25+1) 

   = 13 

Letak Q3 = ¼ (3n+2) = ¼ (75+2) 

   = 19,25 (dibulatkan menjadi 19) 
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Tabel 

Kategori Nilai Pengamatan Aktivitas siswa 

Skor Kategori 

27 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

21 ≤ Skor < 27 Baik 

15≤ skor < 21 Cukup 

8  ≤ skor < 15 Kurang 

Keterangan : 

1) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 27 

sampai dengan 32 masuk dalam kategori sangat baik 

2) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 21 

sampai dengan 26 masuk dalam kategori baik 

3) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 15 

sampai dengan 20 masuk dalam kategori cukup 

4) Nilai klasikal pada lembar pengamatan Aktivitas siswa memperoleh skor 8 

sampai dengan 14 masuk dalam kategori kurang. 

 

Gunungpati,      Mei 2013 

   Observer 

 

                                               Tutik Nur Hidayati, S. Pd  

                                                                                   NIP. 195905051980122009 
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DAFTAR NILAI SISWA PADA SIKLUS III 

 

Mata Pelajaran :  PKn 

Kelas / Semester :  V / 2 

Tanggal  :  28 Mei  2013  

No. Nama Siswa Siklus III 

Nilai Kualifikasi 

1 Risep Ginanjar S. 80 Tuntas 

2 Ricky Setiawan 85 Tuntas 

3 Ahmat Zaenal 65 Tuntas 

4 Abel Akhya N. 95 Tuntas 

5 Putri Handini 95 Tuntas 

6 Febrian Alif H. 75 Tuntas 

7 Bagus Deni S. 85 Tuntas 

8 Dwi Setyaningrum 95 Tuntas 

9 Hani Okta D. 100 Tuntas 

10 Prichellya A. H. W 95 Tuntas 

11 Puji Lestari 95 Tuntas 

12 Rangga Satria 90 Tuntas 

13 Ridho Andri S. 75 Tuntas 

14 Rikco Fattahul M. 95 Tuntas 

15 Hengki Setyawan 90 Tuntas 

16 Yolanda Anggun P. 100 Tuntas 

17 Yulia Putri R. 100 Tuntas 

18 Wahyu Yulinar L. 100 Tuntas 

19 Listya Wahyu T. W 100 Tuntas 

20 Mitha Novita D. 100 Tuntas 

21 Andira Ayu S. 100 Tuntas 

22 Stamaidzar Dzaki Gibran 100 Tuntas 

23 Imbang Setiaji 60 Tidak Tuntas 

24 Ozzy Putra R. 95 Tuntas 
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25 Salma 90 Tuntas 

Nilai Terendah 65 

Nilai tertinggi 100 

Rata-rata 90 

Jumlah Siswa Tuntas 24 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 1 

Presentase ketuntasan 96% 

 

Gunungpati,      Mei 2013 

   Peneliti 

 

 

                                               Agus Aleg Setiawan 

        NIM. 1401409375 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

Kelas/Semester :  V/2 

Hari/Tanggal  :  Rabu, 15 Mei 2013 

Materi   :  Pengertian keputusan bersama 

 

 Kegiatan belajar mengajar dimulai pada pukul 09.30 pagi. Sebelumnya 

yaitu pada sekitar pukul 09.20 guru masuk kedalam ruangan kelas V untuk 

mempersiapkan seluruh perlengkapan yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Guru mempersiapkan laptop, LCD, dan mengecek kembali 

tayangan PPT yang akan digunakan dalam proses pembelajaran pada hari ini. 

 Setelah bel berbunyi, kurang lebih pada pukul 09.30 siswa mulai masuk 

kedalam ruangan kelas. Guru menunggu  siswa masuk semua dan juga menunggu 

wali kelas V yaitu Bu Tutik untuk masuk kedalam kelas untuk ikut membantu 

menjadi observer tambahan dalam penelitian ini. Setelah semuanya dirasa sudah 

siap guru memulai kegiatan pembelajaran hari ini dan mengawalinya dengan 

mengucapkan salam. Dilanjutkan dengan kegiatan presensi. Pada hari ini ada satu 

siswa yang tidak masuk yaitu Ridho Andri, namun tidak menyerahkan surat izin. 

Dan ketika teman-teman sekelasnya ditanyapun jawabannya tidak mengetahui 

alasan kenapa Andry tidak berangkat. 

 Selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa 

tentang apa yang mereka ketahui tentang Musyawarah. Guru menggali 

pengetahuan awal siswa dengan menanyakan apa yang ia ketahui tentang 

keputusan bersama dan musyawarah. Sebagian besar siswa aktif dalam 

memberikan jawaban meskipun banyak jawaban yang kurang tepat namun ada 

juga beberapa jawaban yang sudah mendekati dengan pengertian dari musyawarah 

dan keputusan bersama. Dalam hal ini tampak ada satu siswa yang cukup aktif 

yaitu Hani Okta. Kegiatan selanjutnya adalah guru membagikan soal pretes untuk 

dikerjakan siswa secara individu yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Siswa 

diberi waktu 10 menit namun karena soalnya sedikit maka kebanyakan siswa 

dapat menyelesaikannya dalam waktu sekitar 5 menit saja. Setelah selesai, guru 

bersama siswa mengoreksi hasil pretes untuk mengetahui tingkat kemampuan 
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awal siswa. Hasil dari  pretes kemudian digunakan untuk bahan pembentukan 

kelompok. Guru menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah 

diskusi kelompok. Dengan 5 kelompok yang masing-masing anggotanya terdiri 

dari 5 anak. Namun karena ada satu siswa yang tidak masuk maka diubah menjadi 

4 kelompok dengan masing-masing 6 anggota. Dengan ketentuan dalam satu 

kelompok harus ada siswa yang benar semua dalam mengerjakan pretes dan juga 

harus ada siswa yang nilai pretesnya rendah antara benar 1 atau 2 soal saja. Pada 

tahapan ini banyak siswa yang gaduh dan bicara sendiri namun guru dapat 

mengatasi dengan mendekati siswa dan membantu apa yang belum ia ketahui 

dalam proses pembentukan kelompok.  

 Selesai pembentukan kelompok, guru menayangkan tayangan PPT dengan 

materi ajar tentang keputusan bersama. Siswa tampak sangat antusias 

memperhatikan tayangan dan penjelasan singkat dari guru. Dan juga aktif 

memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru 

selama kegiatan penayangan materi ajar melalui media PPT. Setelah selesai guru 

memberikan materi kepada masing-masing kelompok untuk dipelajari dan LKS 

untuk dikerjakan. Guru memberikan penekanan pada pengerjaan LKS bahwa 

setiap anggota harus mengerjakan masing-masing satu soal pada LKS. Siswa 

diberikan waktu selama 15 menit. Dalam mengerjakan LKS guru mendampingi 

siswa dan memberikan bimbingan secara individu kepada masing-masing anggota 

kelompok maupun bimbingan keseluruhan untuk satu kelompok. Selama proses 

diskusi masih ada siswa yang bicara sendiri dan kadang mengganggu temannya. 

 Pembelajaran dilanjutkan dengan guru menunjuk perwakilan masing-

masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. 

Guru memberikan tanggapan terhadap pekerjaan siswa dan memberikan 

penguatan positif berupa pujian dan tepuk tangan. Untuk 2 kelompok yang belum 

maju diminta untuk menambahkan jawaban yang belum disebutkan oleh 

kelompok yang sudah maju. Kemudian guru menyimpulkan keseluruhan dari 

diskusi yang sudah dilakukan. 
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 Kegiatan yang terakhir guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan 

siswa setelah siswa duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk 

kemudian hasil evaluasi dikoreksi bersama-sama oleh guru dan siswa.   

 

 

 

Gunungpati, 15 Mei 2013 

             Observer 

 

 

Muhammad Isnan Jauhari 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

Kelas/Semester :  V/2 

Hari/Tanggal  :  Selasa, 20 Mei 2013 

Materi   :  Cara pengambilan keputusan bersama 

 

 Pada Kegiatan pembelajaran di siklus II ini. Siswa mulai masuk pada 

pukul 09.30. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

menanyakan tentang materi pembelajaran yang sudah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Para siswa aktif menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh guru 

dengan jawaban yang bervariasi. Guru juga menjelaskan materi pembelajaran 

yang akan dipelajari. 

 Selanjutnya Guru kembali menggali pengetahuan siswa dengan 

menanyakan apa yang mereka ketahui tentang cara-cara pengambilan keputusan 

bersama. Jawaban dari para siswa sangat bervariasi, ada yang menjawab 

musyawarah, aklamasi dan ada juga yang menjawab forum. Guru memberikan 

tanggapan dan menjelaskan bahwa forum merupakan bagian dari proses 

musyawarah untuk mengambil keputusan bersama.  

Setelah itu guru membagikan soal pretes untuk dikerjakan oleh siswa 

dengan waktu 10 menit. Namun dalam proses pengoreksian masih ada beberapa 

siswa yang kurang memperhatikan sehingga guru harus mengulangi jawaban dari 

soal yang dicocokkanadalah guru membagikan Karena pada pertemuan kemarin 

pembagian kelompok kurang kondusif, maka guru mensiasatinya dengan 

mengelompokkan siswa sesuai dengan kelompok kemarin yang sudah terbentuk. 

Agar lebih menghemat waktu dalam pembentukan kelompok. Namun ada 3 siswa 

yang kurang setuju dengan cara tersebut dan guru harus membujuk agar siswa 

mau berkelompok. Dan ada 1 siswa yang membuat gaduh. Namun secara 

keseluruhan pembentukan kelompok dapat berjalan dengan lancar. Dilanjutkan 

dengan Guru menayangkan slide ppt tentang materi pengambilan keputusan 

bersama. Para siswa sangat antusias dan memperhatikan dengan tenang dan 

sungguh-sungguh. Ada pula beberapa siswa yang mencatat poin-poin dalam 
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tayangan. Ketika guru menjelaskan dan bertanya tentang tayangan yang 

ditayangkan, para siswa nampak sangat antusias dalam memberikan tanggapan. 

Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan sangat baik.  

Selesai menayangkan PPT Guru membagikan materi keputusan bersama 

untuk dipelajari dalam kelompok dan membagikan LKS untuk didiskusikan oleh 

masing-masing kelompok. Para siswa menerima materi dan LKS yang diberikan 

dengan tertib. Dalam kegiatan diskusi siswa cukup tertib dan tidak gaduh. Ada 

beberapa siswa yang meminta bantuan dari guru dalam proses diskusi. 

Setelah kegiatan diskusi selesai guru meminta perwakilan tiap-tiap 

kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil kerja kelompoknya. Guru 

mengoreksi jawaban perwakilan kelompok yang maju dan memberikan umpan 

balik   serta apresiasi. Seluruh  siswa sangat antusias untuk maju kedepan 

meskipun tidak ditunjuk oleh guru sehingga suasana agak kurang kondusif.  

Namun hal tersebut masih dapat diatasi.  

Lalu guru memberikan penghargaan kepada perwakilan kelompok berupa 

pujian dan tepuk tangan kepada siswa yang aktif dan menunjukkan prestasi dalam 

pembelajaran yang berlangsung. Dilanjutkan dengan menyimpulkan materi 

pembelajaran yang sudah dipelajari bersama-sama dengan siswa.setelah itu guru 

membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan siswa secara individu. Dalam 

mengerjakan soal evaluasi siswa sangat tenang meskipun tetap ada 2 siswa yang 

sesekali menyebutkan jawaban soal yang ia kerjakan sehingga menyebabkan 

suasan kurang nyaman bagi siswa yang lain. 

 

Gunungpati, 20 Mei 2013 

             Observer 

 

 

Muhammad Isnan Jauhari 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

 

Kelas/Semester :  V/2 

Hari/Tanggal  :  Selasa, 28 Mei 2013 

Materi   :  Melaksanakan hasil keputusan bersama 

 

 Sama dengan pada penelitian sebelumnya, kegiatan pembelajaran PKn 

pada penelitian siklus III ini diawali pada pukul 09.30 yaitu sehabis siswa 

beristirahat. Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan salam dilanjutkan 

dengan menanyakan apakah ada siswa yang tidak masuk pada pertemuan hari ini. 

Kemudian guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi kemarin. 

Guru juga menyelipkan contoh tentang pengambilan keputusan bersama di 

lingkungan sekitar siswa berupa pemilihan gubernur Jawa tengah yang baru-baru 

saja berlangsung. Guru menanyakan kepada siswa “termasuk dalam kategori apa 

cara pengambilan keputusan bersama dalam proses pemilihan gubernur?” dan 

mayoritas siswa menjawab dengan voting. Guru menambahkan bahwa voting 

yang digunakan adalah jenis voting tertutup . 

  Setelah itu Guru kembali menggali pengetahuan siswa dengan memberikan 

pertanyaan kepada siswa “apa yang akan kalian lakukan jika hasil pemilihan ketua 

kelas tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan?” para siswa menjawab 

dengan jawaban yang variatif namun kebanyakan sudah menjawab dengan 

menerima dengan ikhlas. Guru juga menambahkan mengenai contoh kerusuhan di 

daerah-daerah yang disebabkan sikap tidak menerima hasil dari keputusan 

bersama yang berlebihan merupakan sikap buruk yang tidak patut untuk dicontoh. 

Dilanjutkan dengan kegiatan guru  membagikan soal pretes untuk 

dikerjakan oleh siswa. Siswa menerima soal dengan kondusif dan 

mengerjakannya dengan tenang dan sungguh-sungguh meskipun masih terdengar 

suara gaduh saat pembagian soal pretes. Tahapan selanjutnya guru bersama-sama 

dengan siswa mengoreksi soal pretes yang pelaksanaannya berlangsung dengan 

baik.. 

Lampiran 16 
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 Selanjutnya Dalam kegiatan penempatan kelompok berlangsung dengan 

singkat dan kondusif karena guru menentukan anggota kelompok sesuai dengan 

anggota kelompok pada pertemuan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi kegaduhan 

di dalam kelas dan waktu yang dibutuhkan pun relatif singkat sehingga waktu 

tidak terbuang percuma .  

 Selesai pembentukan kelompok, Guru menayangkan Powerpoint sesuai 

dengan materi yang di pelajari pada pertemuan hari itu yaitu materi tentang 

pelaksanaan keputusan bersama. Selama penayangan, siswa tampak antusias dan 

memperhatikan tayangan serta penjelasan yang diberikan oleh guru dengan 

seksama. Tampak juga beberapa siswa yang mencatat. Siswa juga aktif 

memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru 

selama proses penayangan. Namun saat guru memberikan kesempatan untuk 

bertanya kepada siswa, mereka masih malu untuk bertanya . 

 Pembelajaran selanjutnya adalah Guru membagikan materi untuk 

dipelajari oleh kelompok dan memberikan 1 lembar LKS untuk masing-masing 

kelompok untuk didiskusikan. Setelah semua kelompok mendapatkan masing-

masing 1 materi dan 1 lembar LKS, setiap kelompok melakukan diskusi di 

kelompoknya masing-masing. Kegiatan diskusi berlangsung dengan baik dimana 

siswa aktif dan bertanyakepada guru jika ada yang belum dipahami. Meskipun 

masih terdengar suara berisik dari beberapa siswa meskipun sudah diperingatkan. 

Namun secara keseluruhan kegiatan diskusi sudah berjalan dengan sangat baik. 

 Setelah kegiatan diskusi selesai guru meminta perwakilan dari masing-

masing anggota kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil diskusi 

yang telah mereka lakukan. Guru memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa. 

Dan kelompok yang tidak maju juga memberikan tanggapan terhadap perwakilan 

kelompok yang maju Namun ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan di depan dan sibuk sendiri sehingga guru harus beberapa kali menegur 

Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang jawabannya benar dengan 

pujian dan tepuk tangan serta memotivasi kelompok yang jawabannya masih ada 

yang salah.  
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Setelah itu guru meminta siswa untuk kembali ketempat duduknya 

masing-masing untuk mengerjakan soal evaluasi secara individu. Guru 

memberikan waktu selama 15 menit dan setelah selesai guru bersama-sama 

dengan siswa mengkoreksi jawaban soal pilihan ganda pada soal evaluasi dengan 

terlebih dahulu meminta siswa untuk menukarkan jawabannya dengan teman 

disebelahnya .   

 

 

 

Gunungpati, 28 Mei 2013 

             Observer 

 

 

Muhammad Isnan Jauhari 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I 
Mata Pelajaran  : PKn 

Kelas / Semester  : V / II 

Satuan Pendidikan  : SD N Ngijo 01 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

Hari, Tanggal  : Rabu, 15 Mei  2013 

 

I. Standar Kompetensi 

4. Menghargai keputusan bersama 

II. Kompetensi Dasar 

4.1. Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama 

III. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian keputusan bersama 

2. Menjelaskan bentuk-bentuk keputusan bersama 

3. Menyebutkan contoh-contoh keputusan bersama 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tayangan gambar atau slide tentang keputusan bersama, siswa 

mampu menjelaskan pengertian keputusan bersama 

2. Melalui tayangan gambar atau slide tentang keputusan bersama, siswa 

mampu menjelaskan bentuk-bentuk keputusan bersama 

3. Melalui tayangan gambar atau slide tentang keputusan bersama, siswa 

mampu menyebutkan contoh-contoh keputusan bersama 

Nilai Karakter yang ingin dicapai 

Kerjasama, Disiplin, Tanggung jawab 

a. Konsep : keputusan bersama dan musyawarah. 

b. Nilai : nilai kebersamaan, nilai sosial 

c. Moral : rasa tanggung jawab, bekerja sama, dan tidak merasa 

paling hebat 

d. Peduli lingkungan : melatih peserta didik untuk berani berpendapat dan 

berkomunikasi dengan orang lain dalam suatu forum, serta dilandasi 

rasa tanggung jawab, bekerja sama, dan tidak merasa paling hebat 

sehingga dapat dijadikan bekal ketika hidup di masyarakat.  

Lampiran 17 
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V. Materi Pokok 

Keputusan bersama 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

Diskusi dan penugasan 

2. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Team Accelerated Instruction 

VII. Media Pembelajaran  

Media Microsoft office Powerpoint 

VIII. Langkah – Langkah Pembelajaran 

A.  Pendahuluan ( ± 5 menit ) 

a) Salam 

b) Presensi 

c) Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “Anak-anak apa yang kalian 

ketahui tentang musyawarah?”  

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

B.  Inti (± 45 menit) 

 Eksplorasi 

d) Guru menggali pengetahuan Siswa dengan menanyakan apa 

yang ia ketahui tentang musyawarah dan keputusan bersama. 

e) Siswa mengerjakan soal pretes yang diberikan guru untuk 

mengeksplorasi pengetahuan awal siswa sekaligus sebagai 

penentu penempatan kelompok. 

f) Siswa bersama guru mengevaluasi hasil pretes  

Elaborasi . 

a) Siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang 

dibagi oleh guru berdasarkan dari hasil pretes mereka. 

b) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang materi 

pelajaran menggunakan media Microsoft Office Powerpoint 
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c) Siswa menerima dan mempelajari materi dari guru dalam 

kelompok 

d) Siswa melakukan diskusi kelompok kemudian menjawab LKS 

yang diberikan guru sesuai dengan perintah yang diberikan. 

Konfirmasi  

d) Setelah diskusi selesai siswa dan guru mengoreksi jawaban 

dalam diskusi, dengan salah satu anggota kelompok mewakili 

maju ke depan. 

e) Guru memberikan tanggapan terhadap jawaban hasil diskusi  

f) Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan 

dari hasil kerja kelompok. 

C.  Penutup (± 20 menit) 

a) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok super dan 

memberikan motivasi kepada kelompok lain  

b) Siswa mengerjakan postest yang diberikan oleh guru secara 

mandiri. 

c) Siswa bersama guru mengoreksi postest/tes evaluasi. 

 

IX. Sumber  

 Silabus PKn Kelas V 

 Buku “Media Pembelajaran” karangan Daryanto 

 BSE Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V oleh Ikhwan 

Sapto 

 Depdiknas.2006.Standar isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah.Jakarta:Depdiknas 

 Sumber dari internet. 

X. Penilaian 

1. Prosedur Tes : tes awal, tes dalam proses, dan tes akhir 

2. Teknik Penilaian : Tes dan Non tes 

3. Bentuk tes : Tertulis dan Unjuk kerja 

4. Instrumen : Soal Pretest dan soal Postest (evaluasi)  
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Semarang, 15 Mei  2013 

 

Guru Kolaborator    `            Praktikan  

 

 

Tutik Nurhidayati, S.Pd    Agus Aleg Setiawan 

NIP.195905051980122009                                       NIM.1401409375 

 

 

Mengetahui, 

 Kepala Sekolah SD N Ngijo 01 

 

ST. Suhartono, S.Pd  
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LAMPIRAN  

Materi ajar 

A. Keputusan bersama 

Ketika pulang sekolah di jalan raya kamu melihat sebuah dompet, kemudian 

kamu ambil dompet itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan dompet itu? 

Akan kamu kembalikan pada pemiliknya, atau kamu biarkan saja di jalan, 

atau mungkin kamu ambil isinya dan dompetnya kamu biarkan saja? Banyak 

sekali bukan pilihan-pilihan yang bisa kamu ambil. Ketika kamu ambil salah 

satu pilihan yang ada itu berarti kamu telah membuat suatu keputusan. 

Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keputusan 

adalah apa yang diputuskan atau ketetapan yang diambil, jadi keputusan 

adalah segala putusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan 

pemikiran, penelitian yang matang. Kemudian keputusan ini menjadi 

pedoman dalam langkah-langkah berikutnya. 

Melalui ilustrasi cerita di atas bisa kita lihat, bahwa keputusan itu 

ditujukan untuk diri kita sendiri, karena keputusan itu hanya memengaruhi 

diri kita sendiri. Di sisi lain ada pula keputusan yang harus melibatkan 

banyak orang untuk mengambil keputusan, karena dampak keputusan itu 

sangat besar, apabila kita salah dalam memutuskan sesuatu, bukan kita saja 

yang dirugikan, tapi juga orang lain. Keputusan yang diambil dengan 

melibatkan banyak orang dan keputusan itu untuk kepentingan bersama 

dinamakan keputusan bersama. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keputusan adalah apa yang 

diputuskan atau ketetapan yang diambil secara bersama-sama. Jadi, 

keputusan adalah segala putusan yang sudah ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan, pemikiran, dan penelitian yang matang. Keputusan 

merupakan pedoman dalam menentukan langkah-langkah berikutnya. 

Keputusan dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 

1. Keputusan Pribadi (Individu) 

Keputusan pribadi (individu) yaitu keputusan  yang  sifatnya  pribadi  dan  

hanya untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya ketika kalian diajak bermain 
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oleh temanmu pada saat mengerjakan  PR  (pekerjaan  rumah).  Kalian tentu  

akan  berpikir  untuk  memutuskan  pergi bermain  atau  menyelesaikan  PR-

mu  terlebih dahulu. Keputusan yang kalian tetapkan tersebut akan menjadi 

tanggung jawabmu sendiri. Oleh karena itu, berani mengambil keputusan 

maka berarti harus berani menanggung akibatnya 

2. Keputusan bersama 

Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil atas dasar persetujuan 

atau kesepakatan bersama. Keputusan bersama bersifat mengikat dan tidak 

dapat diganggu gugat. Hasil keputusan bersama biasanya diambil berdasar 

hasil musyawarah mufakat yang telah dipertimbangkan dengan baik dan 

benar. Keputusan  bersama  merupakan  ketentuan,  ketetapan,  dan  

penyelesaian  yang  dilakukan sekelompok orang terhadap suatu hal atau 

permasalahan. Semua pihak diharapkan dapat menerima keputusan bersama 

dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan lapang dada. 

Pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama berbeda dengan 

pengambilan keputusanuntuk kepentingan perorangan, karena pengambilan 

keputusan untuk kepentingan bersama dilakukan dengan melibatkan banyak 

orang, baik secara langsung, maupun tidak langsung. 

B. Bentuk-bentuk keputusan bersama 

Secara umum, keputusan bersama terbagi dalam dua bentuk yaitu bentuk 

tertulis dan tidak tertulis (lisan). Mari kita bahas bentuk keputusan bersama 

tersebut secara rinci, yaitu: 

1. Keputusan Secara Tertulis 

Keputusan secara tertulis adalah keputusan yang diambil secara bersama-

sama didasarkan atas kesepakatan bersama. Keputusan tertulis biasanya 

dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Contoh keputusan bersama secara 

tertulis di antaranya: 

a.Undang-Undang Dasar 1945 

b.Undang-undang 

c.Peraturan pemerintah 

d.Peraturan daerah, dan sebagainya. 
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Keputusan secara tertulis merupakan kesepakatan dari orang-orang yang 

membuatnya. Keputusan secara tertulis mempunyai kekuatan hukum yang 

kuat. Oleh karena itu, siapapun yang tidak melaksanakan peraturan tertulis 

tersebut akan dikenai sanksi atau hukuman. Keputusan tertulis disahkan 

dengan tanda tangan para pembuat keputusan. Tahukah kamu siapa yang 

membuat keputusan secara tertulis di negara kita? Keputusan secara tertulis di 

negara kita dibuat oleh lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD. 

2. Keputusan Lisan 

Keputusan lisan merupakan keputusan yang diucapkan dengan lisan kita. 

Keputusan lisan berwujud kata-kata dan biasanya tidak dituangkan secara 

tertulis dalam bentuk dokumen. Keputusan lisan tidak mempunyai kekuatan 

hukum seperti halnya keputusan tertulis. Sanksi yang diberikan dalam 

pelanggaran keputusan lisan pun hanya bersifat ringan saja. Tahukah kamu 

contoh keputusan lisan? Contoh keputusan lisan di antaranya: 

a.Keputusan bapak kepala desa dalam hal pembagian pengairan sawah 

b.Keputusan bapak RT tentang jadwal ronda malam.  

c.Keputusan bapak RW tentang jadwal ronda malam. 

LAMPIRAN PPT 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Siswa : 1. ……………………….    4. ………………………. 

    2. ……………………….    5. ………………………. 

    3. ………………………. 

Petunjuk pengerjaan! 

 Tuliskan nama lengkap dan nomor absen setiap anggota kelompok kalian 

 Diskusikan dengan teman sekelompokmu dan isi kolom secara bergantian  

 Masing-masing anggota kelompok menuliskan 1 jawaban 

Tugas! 

 Amatilah keadaan di lingkungan sekolahmu! Sebutkan contoh-contoh 

keputusan bersama yang ada dalamnya! 

No. Contoh-contoh keputusan bersama di sekolah 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  
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KISI-KISI EVALUASI SOAL 

Jenis Sekolah  : SD/MI 

Kelas/semester : V (Lima)/ II 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi waktu : 20 menit 

Standar kompetensi : 4. Menghargai keputusan bersama 

No. Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator No.soal Kategori Bentuk 

Soal 

1. 4.1. 

Mengenal 

bentuk-

bentuk 

keputusan 

bersama 

 

 

Keputusan 

bersama 

 

1. Menjelaskan 

pengertian 

keputusan bersama 

 

I. 1,2,9,10 (C1)  

     6,7 (C3), 

      8(C2) 

 

II. 1 (C1) 

     2,3 (C2) 

 

Mudah, 

Sedang 

 

 Pilihan 

ganda : 10 

soal 

 Isian : 5 

soal. 

 

 
2. Menjelaskan 

bentuk-bentuk 

keputusan bersama 

 

I. 5-C2 

II.  4-C2 

Mudah, 

Sedang 

 

3. Menyebutkan 

contoh-contoh 

keputusan bersama 

 

I. 3,4,8 (C2) 

II. 5 (C1) 

 

Sedang, 

sulit 
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SOAL PRETEST 

Petunjuk umum : 

a. Tulislah terlebih dahulu nama pada sudut kanan atas! 

b. Silang jawaban yang menurutmu paling benar! 

 

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

1. Hakikat keputusan musyawarah merupakan keputusan oleh … 

a. Semua peserta 

b. Semua anggota partai 

c. Beberapa kelompok  

d. Golongan tertentu 

2. Dalam mengambil keputusan bersama kita harus menghargai dan 

menghormati  … 

a. Peraturan yang berlaku 

b. Undang-undang dasar 

c. Pendapat orang lain 

d. Asas kebersamaan 

3. Di bawah ini yang tidak termasuk contoh keputusan bersama dalam bentuk 

tertulis adalah … 

a. Undang-undang 

b. Keputusan pemerintah 

c. Keputusan pengairan sawah 

d. Peraturan daerah 

4. Contoh hasil keputusan bersama adalah … 

a. Mengatur jadwal belajar 

b. Melaksanakan perkemahan jambore 

c. Mengikuti lomba 17 Agustus di kampung  

d. Membeli makanan di kantin 

5. Contoh hasil keputusan sendiri adalah... 

a. Melaksanakan perkemahan jambore 

b. Mengadakan pertandingan sepakbola 
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c. Melaksanakan kunjungan belajar bersama siswa kelas 5 

d. Mengikuti lomba 17 Agustus di kampung 

 

KUNCI JAWABAN 

1. a 

2. c 

3. c 

4. b 

5. a 
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SOAL EVALUASI 

Petunjuk umum : 

a. Tulislah terlebih dahulu nama pada sudut kanan atas! 

b. Bacalah soal dengan teliti! 

c. Kerjakan dahulu soal yang kamu anggap mudah! 

d. Telitilah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak/Ibu 

guru! 

A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, atau d sebagai 

jawaban yang benar 

1. Hakikat keputusan musyawarah merupakan keputusan oleh … 

a. Semua peserta 

b. Semua kelompok 

c. Beberapa kelompok  

d. Golongan tertentu 

2. Dalam mengambil keputusan bersama kita harus menghargai dan 

menghormati  … 

a. Peraturan yang berlaku 

b. Undang-undang dasar 

c. Pendapat orang lain 

d. Asas kebersamaan 

3. Di bawah ini yang tidak termasuk contoh keputusan bersama dalam 

bentuk tertulis adalah … 

a. Undang-undang 

b. Keputusan pemerintah 

c. Keputusan pengairan sawah 

d. Peraturan daerah 

4. Contoh hasil keputusan bersama adalah … 

a. Mengatur jadwal belajar 

b. Melaksanakan perkemahan jambore 

c. Mengikuti lomba 17 Agustus di kampung  

d. Membeli makanan di kantin 
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5. Contoh hasil keputusan sendiri adalah... 

a. Melaksanakan perkemahan jambore 

b. Mengadakan pertandingan sepakbola 

c. Melaksanakan kunjungan belajar bersama siswa kelas 5 

d. Mengikuti lomba 17 Agustus di kampung 

6. Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam proses pengambilan 

keputusan bersama merupakan sendi pokok kehidupan  … 

a. Otokrasi  

b. Aristokrasi  

c. Demokrasi  

d. Birokrasi  

7. Perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara... 

a. Memaksakan kehendak 

b. Mengikuti perintah atasan 

c. Konsensus   

d. Mentaati peraturan pemerintah 

8. Dalam asas pancasila, keputusan bersama diambil secara musyawarah 

berdasarkan … 

a. Semangat kekeluargaan 

b. Kata sepakat 

c. Pemungutan suara 

d. Kebersamaan anggota 

9. Yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang adalah … 

a. Pemerintah  

b. Jajaran mentri kabinet 

c. Presiden  

d. DPR 

10. Persetujuan secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak 

atau lebih disebut  … 

a. Perjanjian  

b. Kesepakatan  
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c. Ultimatum  

d. Persetujuan  

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

1. keputusan yang diambil atas dasar persetujuan atau kesepakatan 

bersama disebut... 

2. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan oleh … 

3. Keputusan bersama bersifat … 

4. Perbedaan antara bentuk keputusan bersama secara lisan dan tertulis 

adalah  … 

5. Keputusan tertulis yang merupakan peraturan tertinggi di Indonesia 

adalah... 

KUNCI JAWABAN 

A. pilihan ganda 

1. a  

2. c 

3. c 

4. b 

5. d 

6. c 

7. c 

8. b 

9. d 

10. a 
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B. Isian 

1. Keputusan bersama 

2. Seluruh pihak yang terlibat 

3. Mengikat dan tidak dapat diganggu gugat 

4. Keputusan tertulis : memiliki kekuatan hukum, bersifat mengikat, sanksi 

berat 

Keputusan lisan : tidak memiliki kekuatan hukum, tidak bersifat mengikat, 

sanksi ringan. 

5. Undang-undang dasar 1945 

 

PENILAIAN 

A. Skor tiap nomor = 1 

Skor maksimal = 10 

B. Skor tiap nomor = 2 

Skor maksimal = 10 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
skor yang diperoleh

skor seluruhnya
 x 100 

Nilai maksimal = 100 

Nilai minimal = 0 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II 
Mata Pelajaran  : PKn 

Kelas / Semester  : V / II 

Satuan Pendidikan  : SD N Ngijo 01 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

Hari, Tanggal  : Selasa, 20 Mei 2013 

 

I. Standar Kompetensi 

4. Menghargai keputusan bersama 

II. Kompetensi Dasar 

4.1. Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama 

III. Indikator 

1. Menjelaskan cara pengambilan keputusan bersama 

2. Menjelaskan pengertian musyawarah 

3. Menjelaskan manfaat keputusan bersama dalam penyelesaian masalah 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tayangan gambar atau slide tentang keputusan bersama, siswa 

mampu menjelaskan cara pengambilan keputusan bersama 

2. Melalui tayangan gambar atau slide tentang keputusan bersama, siswa 

mampu menjelaskan pengertian musyawarah 

3. Melalui tayangan gambar atau slide tentang keputusan bersama, siswa 

mampu menjelaskan manfaat keputusan bersama dalam penyelesaian 

masalah 

Nilai Karakter yang ingin dicapai 

Kerjasama, Disiplin, Tanggung jawab 

a. Konsep : keputusan bersama dan musyawarah. 

b. Nilai : nilai kebersamaan, nilai sosial 

c. Moral : rasa tanggung jawab, bekerja sama, dan tidak merasa 

paling hebat 

d. Peduli lingkungan : melatih peserta didik untuk berani berpendapat dan 

berkomunikasi dengan orang lain dalam suatu forum, serta dilandasi 

LAMPIRAN 18 
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rasa tanggung jawab, bekerja sama, dan tidak merasa paling hebat 

sehingga dapat dijadikan bekal ketika hidup di masyarakat.  

V. Materi Pokok 

Keputusan bersama 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

Diskusi dan penugasan 

2. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Team Accelerated Instruction 

VII. Media Pembelajaran  

Media Microsoft office Powerpoint 

VIII. Langkah – Langkah Pembelajaran 

A.  Pendahuluan ( ± 5 menit ) 

a) Salam 

b) Presensi 

c) Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “Anak-anak kemarin kalian sudah 

mempelajari tentang keputusan bersama, sekarang coba 

sebutkan bagaimana cara untuk mengambil keputusan 

bersama?”  

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

B.  Inti (± 45 menit) 

 Eksplorasi 

d) Guru menggali pengetahuan Siswa dengan menanyakan apa 

yang ia ketahui tentang pengambilan keputusan bersama. 

e) Siswa mengerjakan soal pretes yang diberikan guru untuk 

mengeksplorasi pengetahuan awal siswa sekaligus sebagai 

penentu penempatan kelompok. 

f) Siswa bersama guru mengevaluasi hasil pretes. 
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Elaborasi  

e) Siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang 

dibagi oleh guru berdasarkan dari hasil pretes mereka. 

f) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang materi 

pelajaran menggunakan media Microsoft Office Powerpoint 

g) Siswa menerima dan mempelajari materi dari guru dalam 

kelompok 

h) Siswa melakukan diskusi kelompok kemudian menjawab LKS 

yang diberikan guru sesuai dengan perintah yang diberikan. 

Konfirmasi  

d) Setelah diskusi selesai siswa dan guru mengoreksi jawaban 

dalam diskusi, dengan salah satu anggota kelompok mewakili 

maju ke depan. 

e) Guru memberikan tanggapan terhadap jawaban hasil diskusi  

f) Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan 

dari hasil kerja kelompok. 

C.  Penutup (± 20 menit) 

d) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok super dan 

memberikan motivasi kepada kelompok lain  

e) Siswa mengerjakan postest yang diberikan oleh guru secara 

mandiri. 

f) Siswa bersama guru mengoreksi postest/tes evaluasi. 

 

IX. Sumber  

 Silabus PKn Kelas V 

 Buku “Media Pembelajaran” karangan Daryanto 

 BSE Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V oleh Ikhwan 

Sapto 

 Depdiknas.2006.Standar isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah.Jakarta:Depdiknas 

 Sumber dari internet. 
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X. Penilaian 

1. Prosedur Tes : tes awal, tes dalam proses, dan tes akhir 

2. Teknik Penilaian : Tes dan Non tes 

3. Bentuk tes : Tertulis dan Unjuk kerja 

4. Instrumen : Soal Pretest dan soal Postest (evaluasi)  

 

Semarang, 20 Mei  2013 

 

Guru Kolaborator    `            Praktikan  

 

 

Tutik Nurhidayati, S.Pd    Agus Aleg Setiawan 

NIP.195905051980122009                                       NIM.1401409375 

 

 

Mengetahui, 

 Kepala Sekolah SD N Ngijo 01 

 

ST. Suhartono, S.Pd  

NIP. 19591228 197802 1 002 
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LAMPIRAN  

Materi ajar 

Cara Pengambilan Keputusan Bersama 

Dalam pergaulan hidup antar manusia, sering terjadi perbedaan pendapat. Namun, 

sesungguhnya perbedaan pendapat di antara kita merupakan suatu hal yang 

lumrah dan wajar. Kita harus sadar bahwa perbedaan itu bukan untuk 

dipertentangkan atau diperebutkan melainkan untuk dicari solusi pemecahannya. 

Bagaimana cara yang tepat untuk mengambil keputusan bersama? 

1.  Musyawarah untuk Mufakat 

Musyawarah  termasuk  salah  satu  bentuk  atau  cara  untuk  mencapai  

keputusan  bersama. Musyawarah adalah membicarakan dan menyelesaikan 

bersama suatu persoalan dan maksud untuk mencapai kata mufakat atau 

kesepakatan. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk 

kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dalam 

musyawarah pasti akan ada pihak yang setuju maupun yang tidak setuju terhadap 

rancangan keputusan akan tetapi setelah melalui pertimbangan, dan tukar pikiran 

maka dicapailah titik temu atau kesepakatan bersama. 

Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain: 

 Sesuai dengan kepentingan bersama. 

 Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. 

 Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak 

memberatkan. 

 Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan 

bersumber dari hati nurani yang luhur dan sebagainya. 

Selain itu, dalam musyawarah kita harus menunjukkan sikap-sikap sebagai 

berikut: 

 Menghargai pendapat orang lain. 

 Mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah. 

 Bertenggang rasa terhadap teman yang mengajukan pendapat 

 Bijaksana terhadap pendapat teman yang berbeda. 
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 Mematuhi semua aturan yang berlaku dalam musyawarah. 

 Bertanggung jawab dengan cara melaksanakan keputusan hasil 

musyawarah. 

Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus 

berpedoman pada prinsip- prinsip dan aturan musyawarah, antara lain: 

 Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur 

 Musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong-royong. 

 Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 

 Menghargai pendapat orang lain dan tidak melaksanakan kehendak dalam 

musyawarah. 

 Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat, 

serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 

 Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh 

rasa tanggung jawab. 

Kemauan untuk menggunakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah 

harus menjadi kebiasaan setiap warga negara Indonesia di berbagai 

lingkungan kehidupan, antara lain sebagai berikut: 

a. Musywarah di lingkungan keluarga, misalnya: 

 Menentukan tempat rekreasi keluarga. 

 Pemberian tugas yang harus dikerjakan tiap anggota keluarga. 

 Menentukan aturan-aturan dalam keluarga, dan sebagainya. 

b. Musyawarah di lingkungan sekolah, misalnya: 

 Memilih pengurus OSIS. 

 Menentukan program kegiatan OSIS. 

 Pemilihan ketua kelas. 

 Menentukan tempat tujuan wisata, dan sebagainya 

c. Musyawarah di lingkungan masyarakat, misalnya: 

 Pelaksanaan acara 17 Agustus-an. 
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 Membangun jalan. 

 Rembug desa. 

 Pembagian jadwal ronda/ siskamling. 

 Memilih pengurus /LPMD, dan sebagainya. 

d. Musyawarah di lingkngan kenegaraan, misalnya: 

 Rapat-rapat DPR/komisi. 

 Membuat suatu undang-undang, dan sebagainya 

Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dapat terhambat atau sulit untuk 

dilakukan apabila: 

 Peserta musyawarah hanya mementingkan diri sendiri/golongannya. 

 Peserta musyawarah tidak menggunakan akal sehat dan hati nurani yang 

luhur 

 Peserta musyawarah berlaku tidak sopan dan bertutur kata tidak baik. 

 Peserta musyawarah memaksakan kehendaknya. 

 Peserta musyawarah tidak mau menghargai pendapat orang lain. 

Musyawarah untuk mufakat harus dilandasi dengan semangat kekeluargaan. 

Musyawarah untuk mufakat merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila 

keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Dengan musyawarah 

suatu persoalan akan mudah terpecahkan, sehingga dicapai suatu keputusan 

atau kata sepakat.  

Manfaat yang diperoleh jika menyelesaikan masalah secara musyawarah 

yaitu: 

 Masalah dapat cepat terpecahkan. 

 Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan 

 Hasil keputusan menguntungkan semua pihak. 

 Dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda 

 Adanya kebersamaan, dan sebagainya. 

2.  Pemungutan Suara (Votting) 
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Pengambilan keputusan bersama melalui pemungutan suara merupakan 

alternatif terakhir ketika pengambilan keputusan melalui musyawarah tidak 

tercapai. Hasil keputusan melalui pemungutan suara juga harus dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab. Pengambilan keputusan bersama dengan cara 

pemungutan suara dapat kita jumpai dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala 

daerah, dan sebagainya. 

Keputusan berdasarkan pemungutan suara (votting) ditempuh apabila 

keputusan berdasarkan musyawarah  mufakat  tidak  dapat  dilakukan.  Votting  

berarti  sistem  pengambilan  keputusan berdasarkan pemungutan suara. Votting 

juga diartikan sebagai perolehan suara terbanyak. 

Pengambilan suara berdasarkan votting dibagi menjadi dua macam, vaitu: 

1. Votting terbuka, yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan 

mengatakan setuju, menolak, atau abstain (tidak memberikan suara). 

Votting secara terbuka biasanya dilaksanakan secara lisan. Caranya 

dengan mengangkat tangan atau berdiri. Kemudian petugas, 

menghitungnya secara langsung, dan saat itu juga dapat diketahui hasilnya. 

Votting terbuka dilakukan terhadap hal yang menyangkut masalah 

keputusan atau kebijakan. 

2. Votting tertutup, yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan 

cara menuliskan nama atau pilihannya di kertas yang telah disediakan lalu 

dikumpulkan dan dihitung. Keputusan dianggap sah apabila diambil dalam 

rapat yang dihadiri dua pertiga tambah satu anggota foorum dan disetujui 

lebih dari setengah dari jumlah yang hadir 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Petunjuk pengerjaan! 

 Tuliskan nama lengkap dan nomor absen setiap anggota kelompok kalian 

 Diskusikan dengan teman sekelompokmu dan isi kolom secara bergantian  

 Masing-masing anggota kelompok mengerjakan 1 soal 

Tugas! 

 Carilah 5 kata dalam acak kata berikut yang berhubungan dengan 

keputusan bersama, lalu tulis dalam kolom beserta arti kata tersebut! 

a v o t i n g u m i 

b e z a x c v b u a 

q w s r e t i u s a 

i r a p a t u f y x 

s a n d c t b b a h 

a i k o s b n m w u 

t i s d u a s r a f 

i w i q a c v e r n 

q o t e r t q z a m 

t f o r u m m t h k 

No. Kata  Arti  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Nama anggota :  

1. ……………...................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

5. ..........................................................................

............... 
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KISI-KISI EVALUASI SOAL 

Jenis Sekolah  : SD/MI 

Kelas/semester : V (Lima)/ II 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi waktu : 20 menit 

Standar kompetensi : 4. Menghargai keputusan bersama 

No. Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator No.soal Kategori Bentuk 

Soal 

1. 4.1. 

Mengenal 

bentuk-

bentuk 

keputusan 

bersama 

 

 

Keputusan 

bersama 

 

1. Menjelaskan  

cara pengambilan 

keputusan 

bersama 

 

 

I. 7,8,9 (C1) 

    5 (C3) 

    10 (C2) 

II. 1,2 (C1) 

 

Mudah 

Sedang 

 

 Pilihan 

ganda : 10 

soal 

 

 

  

  

 Isian : 5 

soal. 

 

 

2. Menjelaskan 

pengertian 

musyawarah 

 

I.   3 (C2) 

    4 (C4) 

II.  3,4 (C4) 

Mudah, 

Sedang 

3. Menjelaskan 

hubungan 

keputusan 

bersama 

dengan  

musyawarah 

I. 1, 2, 6 (C1) 

II.  5 (C4) 

Sedang, 

sulit 
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SOAL PRETEST 

Petunjuk umum : 

c. Tulislah terlebih dahulu nama pada sudut kanan atas! 

d. Bacalah soal dengan teliti! 

 

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

1. Di  bawah ini bukan merupakan permasalahan  yang biasanya 

dimusyawarahkan dalam kehidupan adalah … 

a. Kerja bakti desa  

b. Ronda malam 

c. Mengerjakan PR  

d. Memperbaiki masjid 

2. Ciri utama masyarakat demokrasi yang ada di Indonesia adalah 

pengambilan keputusan dengan cara … 

a. Musyawarah untuk mufakat 

b. Gotong royong 

c. Sistem kekerabatan  dan kekeluargaan 

d. Pengambilan suara terbanyak 

3. Di bawah ini yang termasuk ciri musyawarah mufakat adalah … 

a. Sesuai dengan kepentingan bersama  

b. Pembicaraan harus bersifat menguntungkan 

c. Memberikan keuntungan untuk sebuah golongan 

d. Mendapatkan ijin DPR 

4. Musyawarah untuk mufakat merupakan pengamalan Pancasila yaitu sila 

ke... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

5. Jika musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan … 
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a. Aklamasi  

b. Deklamasi  

c. Trying  

d. Voting 

KUNCI JAWABAN 

1. c 

2. a 

3. a 

4. d 

5. d 
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SOAL EVALUASI                              

Petunjuk umum : 

a. Tulislah terlebih dahulu nama pada sudut kanan atas! 

b. Bacalah soal dengan teliti! 

c. Kerjakan dahulu soal yang kamu anggap mudah! 

d. Telitilah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak/Ibu 

guru! 

A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, atau d sebagai 

jawaban yang benar 

1. Di  bawah ini bukan merupakan permasalahan  yang biasanya 

dimusyawarahkan dalam kehidupan adalah … 

a. Kerja bakti desa  

b. Ronda malam 

c. Mengerjakan PR  

d. Membangun rumah 

2. Ciri utama masyarakat demokrasi yang ada di Indonesia adalah 

pengambilan keputusan dengan cara … 

a. Musyawarah untuk mufakat 

b. Gotong royong 

c. Sistem kekerabatan  dan kekeluargaan 

d. Pengambilan suara terbanyak 

3. Di bawah ini yang termasuk ciri musyawarah mufakat adalah … 

a. Sesuai dengan kepentingan bersama  

b. Pembicaraan harus bersifat menguntungkan 

c. Memberikan keuntungan untuk sebuah golongan 

d. Mendapatkan ijin DPR 

4. Musyawarah untuk mufakat merupakan pengamalan Pancasila yaitu 

sila ke- ... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 
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d. 4 

5. Jika musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan … 

a. Aklamasi  

b. Deklamasi  

c.  Trying  

d. Voting  

6. Sikap-sikap yang harus kita miliki dalam musyawarah untuk mufakat 

agar dapat tercapai keputusan bersama adalah …kecuali... 

a. Mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah. 

b. Bertenggang rasa terhadap teman yang mengajukan pendapat 

c. Bertanggung jawab terhadap tujuan awal kelompok  

d. Mematuhi semua aturan yang berlaku dalam musyawarah. 

7. Contoh musyawarah untuk mufakat yang dapat dilakukan di 

lingkungan keluarga antara lain … 

a. Menentukan lamanya waktu istirahat  

b. Pembuatan aturan dalam keluarga 

c. Berbelanja ke pasar 

d. Mengepel kamar tidur 

8. Contoh musyawarah untuk mufakat yang dapat dilakukan di 

lingkungan sekolah antara lain … 

a. Mengerjakan PR 

b. Memilih teman satu meja 

c. Memilih pengurus OSIS 

d. Menentukan uang jajan 

9. Contoh musyawarah untuk mufakat yang dapat dilakukan di 

lingkungan masyarakat antara lain …kecuali... 

a. Membangun jalan. 

b. Membangunkan orang sahur 

c. Pelaksanaan acara 17 Agustus-an  

d. Pembagian jadwal ronda/ siskamling.  
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10. Pemilihan Presiden secara langsung melalui Pemilu merupakan contoh 

pelaksanaan pengambilan keputusan bersama berupa... 

a. Voting tertutup 

b. Voting terbuka  

c. Musyawarah mufakat 

d. Demokrasi  

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

1. Sebutkan 3 prinsip-prinsip dan aturan yang harus kita jadikan pedoman 

dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat... 

2. Sebutkan 3 contoh musyawarah mufakat yang dilakukan dalam 

lingkungan kenegaraan… 

3. Musyawarah mufakat harus dilandasi dengan semangat … 

4. Manfaat apa saja yang diperoleh jika menyelesaikan masalah secara 

musyawarah  … 

5. Apa yang akan kalian lakukan jika terdapat perbedaan pendapat yang 

menimbulkan permasalahan di antara kalian... 

KUNCI JAWABAN 

A. pilihan ganda 

1. c 

2. a 

3. a 

4. d 

5. d 

6. c 

7. b 

8. c 

9. b 

10. a
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B. Isian 

1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur 

Musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong-royong. 

Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 

2. Rapat DPR membahas anggaran 

Sidang umum MPR 

Membuat undang-undang 

3. Kekeluargaan  

4. Masalah dapat cepat terpecahkan. 

Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan 

Hasil keputusan menguntungkan semua pihak. 

5. Di musyawarahkan agar mendapatkan solusi pemecahannya 

PENILAIAN 

A. Skor tiap nomor = 1 

Skor maksimal = 10 

B. Skor tiap nomor = 2 

Skor maksimal = 10 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
skor yang diperoleh

skor seluruhnya
 x 100 

Nilai maksimal = 100 

Nilai minimal = 0 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus III 
Mata Pelajaran  : PKn 

Kelas / Semester  : V / II 

Satuan Pendidikan  : SD N Ngijo 01 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

Hari, Tanggal  : Selasa, 28 Mei  2013  

 

I. Standar Kompetensi 

4. Menghargai keputusan bersama 

II. Kompetensi Dasar 

4.2. Mematuhi keputusan bersama  

III. Indikator 

1. Menunjukkan sikap positif dalam melaksanakan hasil keputusan 

bersama 

2. Menunjukkan sikap patuh terhadap keputusan bersama  

3. Menyebutkan contoh-contoh pelaksanaan hasil keputusan bersama 

dalam kehidupan sehari-hari  

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tayangan gambar atau slide tentang keputusan bersama, siswa 

mampu menunjukkan sikap positif dalam melaksanakan keputusan 

bersama 

2. Melalui tayangan gambar atau slide tentang keputusan bersama, siswa 

mampu menunjukkan sikap patuh terhadap keputusan bersama 

3. Melalui tayangan gambar atau slide tentang keputusan bersama, siswa 

mampu menyebutkan contoh-contoh pelaksanaan hasil keputusan 

bersama dalam kehidupan sehari-hari 

Nilai Karakter yang ingin dicapai 

Kerjasama, Disiplin, Tanggung jawab 

a. Konsep : keputusan bersama dan musyawarah. 

b. Nilai : nilai kebersamaan, nilai sosial 

c. Moral : rasa tanggung jawab dan saling menghormati 

LAMPIRAN 19 
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d. Peduli lingkungan : melatih peserta didik untuk menghargai hasil 

keputusan bersama dengan rasa tanggung jawab, bekerja sama, dan 

saling menghormati antar sesama 

V. Materi Pokok 

Keputusan bersama 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

Diskusi dan penugasan 

2. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Team Accelerated Instruction 

VII. Media Pembelajaran  

Media Microsoft office Powerpoint 

VIII. Langkah – Langkah Pembelajaran 

A.  Pendahuluan ( ± 5 menit ) 

a) Salam 

b) Presensi 

c) Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa “anak-anak apa yang kalian ketahui 

tentang pemilihan Gubernur yang baru saja berlangsung?”  

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

B.  Inti (± 45 menit) 

 Eksplorasi 

d) Guru menggali pengetahuan Siswa dengan menanyakan sikap 

mereka jika menghadapi hasil keputusan bersama yang tidak 

sesuai dengan keinginan mereka. 

e) Siswa mengerjakan soal pretes yang diberikan guru untuk 

mengeksplorasi pengetahuan awal siswa sekaligus sebagai 

penentu penempatan kelompok. 

f) Siswa bersama guru mengevaluasi hasil pretes 
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Elaborasi  

a) Siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang 

dibagi oleh guru berdasarkan dari hasil pretes mereka. 

b) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang materi 

pelajaran menggunakan media Microsoft Office Powerpoint 

c) Siswa menerima dan mempelajari materi dari guru dalam 

kelompok 

d) Siswa melakukan diskusi kelompok kemudian menjawab LKS 

yang diberikan guru sesuai dengan perintah yang diberikan 

Konfirmasi  

a) Setelah diskusi selesai siswa dan guru mengoreksi jawaban 

dalam diskusi, dengan salah satu anggota kelompok mewakili 

maju ke depan. 

b) Guru memberikan tanggapan terhadap jawaban hasil diskusi  

c) Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan 

dari hasil kerja kelompok 

C.  Penutup (± 20 menit) 

a) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok super dan 

memberikan motivasi kepada kelompok lain  

b) Siswa mengerjakan postest yang diberikan oleh guru secara 

mandiri. 

c) Siswa bersama guru mengoreksi postest/tes evaluasi 

 

IX. Sumber  

 Silabus PKn Kelas V 

 Buku “Media Pembelajaran” karangan Daryanto 

 BSE Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V oleh Ikhwan 

Sapto 

X. Penilaian 

1. Prosedur Tes : tes awal, tes dalam proses, dan tes akhir 

2. Teknik Penilaian : Tes dan Non tes 
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3. Bentuk tes : Tertulis dan Unjuk kerja 

4. Instrumen : Soal Pretest dan soal Postest (evaluasi)  

 

Semarang, 28 Mei  2013 

 

Guru Kolaborator    `            Praktikan  
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LAMPIRAN  

Materi ajar 

1. Melaksanakan Hasil Keputusan bersama  

Setelah  semua  pihak  dapat  menerima  hasil  keputusan  bersama,  

langkah  selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak 

harus ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama.  

Keputusan bersama merupakan penyelesaian masalah dihasilkan melalui 

musyawarah, tukar pikiran, tukar pendapat, serta sumbang saran untuk 

mencapai mufakat. Hasil keputusan bersama mengikat semua pihak untuk 

mematuhinya. 

Hasil keputusan bersama dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan 

sehari-hari. Melaksanakan keputusan dengan ikhlas berarti melaksanakan 

keputusan dengan hati yang bersih dan jujur. Dalam melaksanakan hasil 

keputusan bersama tidak boleh dengan rasa benci atau dendam. Karena 

keputusan tersebut adalah untuk kepentingan bersama.  

Jadi, dalam melaksanakan hasil keputusan bersama, hal-hal yang harus 

diperhatikan oleh semua pihak adalah: 

a. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi 

harkat dan martabat manusia. 

b. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan memerhatikan nilai-

nilai kebenaran dan keadilan. 

Masalah-masalah  yang  ada  dalam  masyarakat  sangat  kompleks,  oleh  

karena  itu  perlu dikembangkan kesadaran dalam hal-hal seperti: 

a. Menciptakan  suasana  yang  akrab  penuh  rasa  kekeluargaan  untuk  

secara  terbuka  saling mengingatkan apabila ada kelalaian dalam 

pelaksanaan keputusan bersama. 

b. Melaksanakan keputusan bersama dengan ikhlas penuh rasa tanggung 

jawab. 
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c. Selalu membina kerja sama, rasa setia kawan, dan disiplin agar 

keputusan musyawarah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Setiap warga menerima hasil musyawarah sebagai keputusan bersama 

yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan bersama. 

e. Membina kerja sama sehingga tercipta suasana saling membantu, untuk 

mewujudkan tujuan musyawarah. 

f. Berusaha untuk memahami, bahwa perbedaan cara pandang bukan 

sebagai kendala, melainkan dimanfaatkan  untuk  memperkaya  dan  

mendukung  pelaksanaan  berbagai  hal  yang  telah disepakati bersama. 

Pelaksanaan hasil keputusan bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

a. Dalam lingkungan keluarga 

Keputusan menyangkut tugas tiap anggota keluarga. Setiap anggota 

keluarga dengan ikhlas melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, 

seperti tugas menyapu lantai, mencuci piring, membersihkan halaman, 

dan sebagainya 

b. Dalam lingkungan sekolah 

Keputusan bersama terlihat dalam pelaksanaan tata tertib sekolah. 

Misalnya: Setiap siswa memakai seragam sekolah, guru mengajar dengan 

sungguh-sungguh, belajar dengan penuh disiplin, dan sebagainya 

c. Dalam lingkungan masyarakat 

Keputusan menyangkut peraturan mengikat seluruh warga 

masyarakat. Di lingkungan masyarakat biasanya ada kepala desa, lurah, 

rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), dan pemuka masyarakat.  

Mereka biasanya memimpin musyawarah antarwarga. Musyawarah 

menghasilkan keputusan bersama yang harus diterima dan dilaksanakan 

oleh masyarakat. Misalnya, keputusan untuk melakukan gotong-royong 

membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan dengan ronda 

malam bergiliran, dan berbagai tugas sosial yang lain. 
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Pernahkah kalian melanggar keputusan bersama? Apa yang akan terjadi 

jika keputusan bersama tidak dilaksanakan dengan semestinya? Apabila 

keputusan bersama tidak dipatuhi maka tujuan dari keputusan tersebut tidak 

akan tercapai. Di samping itu, akan muncul banyak permasalahan yang lain 

bila kita melanggar keputusan tersebut.  

Berikut ini diuraikan bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang tidak 

mematuhi keputusan bersama, antara lain: 

a. Melanggar keputusan dengan cara tidak mau melaksanakan isi keputusan. 

b. Lari dari tanggung jawab yang harus dipikulnya. 

c. Tidak mau menghargai pendapat orang lain dan maunya menang sendiri. 

d. Memprovokasi orang lain untuk tidak melaksanakan hasil keputusan. 

e. Mensabotase hasil keputusan dengan cara yang licik dan sebagainya. 

Bentuk-bentuk perilaku di atas akan berakibat pada hancurnya keputusan 

yang telah disepakati bersama dan rusaknya persatuan dan kesatuan di antara 

pihak-pihak yang mengadakan keputusan. Sikap tercela di atas juga bisa 

memicu terjadinya konflik berkepanjangan. Oleh karena itu sewajarnyalah 

kita sebagai manusia wajib menghargai dan menghormati segala hasil 

keputusan dengan mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan itu dengan 

penuh tanggung jawab dan ikhlas. 

 

Hambatan-Hambatan dalam Mematuhi Keputusan Bersama 

Seperti  halnya  usaha  atau  kegiatan  lainnya,  upaya  mematuhi  keputusan  

bersama  pun memilikithambatan atau kendala. Hambatan dalam upaya 

mematuhi keputusan bersama datang dari dalam dan luar: 

a. Hambatan dari dalam, yaitu hambatan yang berasal dari peserta 

musyawarah itu sendiri, seperti: 

1)   Tidak tertampungnya keinginan atau pendapat peserta. 

2)   Peserta musyawarah merasa ingin menang sendiri. 

3)   Peserta  musyawarah  mementingkan  kepentingan  kelompoknya  tanpa  

menghiraukan kepentingan bersama. 
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4)   Peserta musyawarah bersikap tidak mau tahu dalam setiap pernbahasan 

masalah. 

5)   Peserta musyawarah yang tidak mau menerima kritik dan saran dari orang 

lain. 

b. Hambatan dari luar, yaitu hambatan yang berasal dari luar kelompok 

musyawarah, seperti: 

1)   Menghasut dan memengaruhi hasil keputusan yang telah diambil. 

2)   Meniru dan mencontoh hasil keputusan kelompok lain tanpa izin. 

3)   Memengaruhi pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan. 

 

 Akibat-Akibat Tidak Mematuhi Keputusan Bersama 

Telah disebutkan pada pembahasan di depan, bahwa setiap pengambilan dan 

pelaksanaan keputusan bersama selalu diwarnai oleh pihak yang setuju atau 

tidak setuju. Pihak yang tidak setuju dalam upaya mematuhi keputusan 

bersama menimbulkan beberapa akibat, antara lain: 

a. merasa bersalah, 

b. dikucilkan dari kelompok,  

c. tidak percaya orang lain, 

d. sanksi atau teguran dari kelompok lainnya, 

e. pemecatan dari keanggotaan kelompok tertentu, 

f. dipidana penjara atau harus mengganti kerugian, dan sebagainya. 

LAMPIRAN PPT 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Siswa : 1. ……………………….    4. ………………………. 

    2. ……………………….    5. ………………………. 

    3. ………………………. 

Petunjuk pengerjaan! 

 Tuliskan nama lengkap dan nomor absen setiap anggota kelompok kalian 

 Diskusikan dengan teman sekelompokmu dan isi kolom secara bergantian  

 Masing-masing anggota kelompok menuliskan 1 jawaban 

Tugas! 

 Amatilah kegiatanmu sehari-hari! Sebutkan contoh-contoh pelaksanaan 

hasil keputusan bersama yang pernah kamu lakukan!  

No. Contoh-contoh pelaksanaan hasil keputusan bersama  

1.  

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  
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KISI-KISI EVALUASI SOAL 

Jenis Sekolah  : SD/MI 

Kelas/semester : V (Lima)/ II 

Mata Pelajaran : PKn 

Alokasi waktu : 20 menit 

Standar kompetensi : 4. Menghargai keputusan bersama 

No. Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator No.soal Kategori Bentuk 

Soal 

1. 4.2. 

Mematuhi 

keputusan 

bersama 

 

 

Keputusan 

bersama 

 

1. Menunjukkan 

sikap positif 

dalam 

melaksanakan 

hasil keputusan 

bersama. 

1. 1 (C2),  

3, 4,6 (C1), 

7 (C3) 

 

2. 1-C1 

 

Mudah 

Sedang, 

 

 

 

 

 

 Pilihan 

ganda : 10 

soal 

  

 Isian : 5 

soal. 

 

 2. Menunjukkan 

sikap patuh 

terhadap 

keputusan 

bersama  

I. 2 ( C1) 

     5 (C2)  

II. 2 (C2) 

Mudah 

Sedang 

3. Menyebutkan 

contoh-contoh 

pelaksanaan 

hasil keputusan 

bersama dalam 

kehidupan 

sehari-hari  

 

I. 8,9,10 

(C2) 

II. 3,4 (C2) 

     5 (C4) 

Sedang, 

sulit 
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SOAL PRETEST 

Petunjuk umum : 

a. Tulislah terlebih dahulu nama pada sudut kanan atas! 

b. Bacalah soal dengan teliti! 

 

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

1. Cara yang tepat untuk menerima hasil keputusan bersama adalah… 

a. semua pihak harus bisa memaksakan kehendaknya 

b. semua     pihak     menyadari     bahwa keputusan   yang   

dihasilkan   adalah keputusan terbaik 

c. semua pihak mengutamakan sendiri 

d. semua  pihak  tidak  mau  menghargai perbedaan pendapat 

2. Dalam   lingkungan   sekolah,   keputusan yang menyangkut peraturan dan 

tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh … 

a. Seluruh siswa 

b. Seluruh guru  

c. Guru dan karyawan 

d. Seluruh warga sekolah 

3. Melaksanakan hasil keputusan bersama adalah hal yang bersifat … 

a. Wajib  

b. Buruk 

c. Tercela 

d. Tidak perlu 

4. Menghargai  pendapat  orang  tua  adalah bentuk dari upaya … 

a. Memberontak terhadap keputusan  

b. Mematuhi keputusan bersama 

c. Negatif dari sebuah keputusan  

d. Positif dari sebuah keputusan 

5. Di  bawah    ini  yang  bukan  merupakan tindakan-tindakan yang 

merugikan dalam pelaksanaan   hasil   keputusan   bersama, adalah... 

a. Lari dari hasil musyawarah 
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b. Membujuk  orang  lain  untuk  tidak melaksanakan keputusan 

c. Mampu    mengendalikan    diri    saat bermusyawarah 

d. Mensabotase hasil keputusan musyawarah 

 

KUNCI JAWABAN 

1. b 

2. d 

3. a 

4. b 

5. c 
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SOAL EVALUASI 

Petunjuk umum : 

a. Tulislah terlebih dahulu nama pada sudut kanan atas! 

b. Bacalah soal dengan teliti! 

c. Kerjakan dahulu soal yang kamu anggap mudah! 

d. Telitilah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada 

Bapak/Ibu guru! 

A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, atau d sebagai 

jawaban yang benar 

1. Cara yang tepat untuk menerima hasil keputusan bersama adalah… 

a. semua pihak harus bisa memaksakan kehendaknya 

b. semua     pihak     menyadari     bahwa keputusan   yang   

dihasilkan   adalah keputusan terbaik 

c. semua pihak mengutamakan sendiri 

d. semua  pihak  tidak  mau  menghargai perbedaan pendapat 

2. Dalam   lingkungan   sekolah,   keputusan yang menyangkut peraturan 

dan tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh … 

a. Seluruh siswa 

b. Seluruh guru  

c. Guru dan karyawan 

d. Seluruh warga sekolah 

3. Melaksanakan hasil keputusan bersama adalah hal yang bersifat … 

a. Wajib  

b. Buruk 

c. Tercela 

d. Tidak perlu 

4. Menghargai  pendapat  orang  tua  adalah bentuk dari upaya … 

a. Memberontak terhadap keputusan  

b. Mematuhi keputusan bersama 

c. Negatif dari sebuah keputusan  

d. Positif dari sebuah keputusan 
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5. Di  bawah    ini  yang  bukan  merupakan tindakan-tindakan yang 

merugikan dalam pelaksanaan   hasil   keputusan   bersama, adalah... 

a. Lari dari hasil musyawarah 

b. Membujuk  orang  lain  untuk  tidak melaksanakan keputusan 

c. Mampu    mengendalikan    diri    saat bermusyawarah 

d. Mensabotase hasil keputusan musyawarah 

6. Keputusan  yang  diambil  dalam  sebuah pengambilan keputusan 

wajib dilaksanakan dengan penuh … 

a. Rasa tanggung jawab 

b. Rasa peri kemanusiaan 

c. Rasa malas 

d. Rasa sedih 

7. Hasil keputusan bersama harus... 

a. Diterima dan diabaikan 

b. Dicatat dan diumumkan  

c. Dihargai dan diabadikan  

d. Diterima dan dijalankan 

8. Di bawah ini yang merupakan contoh pelaksanaan hasil keputusan 

bersama di lingkungan keluarga adalah … 

a. Ikut melaksanakan giliran siskamling 

b. Membersihkan ruang guru dengan senang 

c. Melaksanakan tugas membersihkan ruang tamu dengan ikhlas 

d. Membayar pajak tepat waktu 

9. Di bawah ini yang merupakan contoh pelaksanaan hasil keputusan 

bersama di lingkungan sekolah adalah … 

a. Ikut kerja bakti di hari minggu 

b. Melaksanakan tugas membersihkan ruang tamu dengan ikhlas 

c. Setiap siswa membawa uang saku  

d. Setiap siswa memakai seragam sekolah 

10. Di bawah ini yang merupakan contoh pelaksanaan hasil keputusan 

bersama di lingkungan masyarakat adalah … 
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a. Ikut kerja bakti di hari minggu 

b. Membersihkan kamar mandi 

c. Menjadi petugas upacara pada hari senin 

d. Mengepel lantai dengan ikhlas 

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

2. Hasil dari keputusan bersama harus dilaksanakan dengan penuh rasa... 

3. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan oleh … 

4. Sebutkan 2 contoh pelaksanaan hasil keputusan bersama di lingkungan 

sekolah … 

5. Sebutkan 2 contoh pelaksanaan hasil keputusan bersama di lingkungan  

keluarga… 

6. Sebutkan 2 akibat tidak mematuhi keputusan bersama  ... 

KUNCI JAWABAN 

A. pilihan ganda 

1. b  

2. d 

3. a 

4. b 

5. c 

6. a 

7. d 

8. c 

9. d 

10. a 
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B. Isian 

1. Tanggung jawab 

2. Semua pihak 

3. Setiap siswa memakai seragam sekolah, guru mengajar dengan sungguh-

sungguh, belajar dengan penuh disiplin 

4. Setiap anggota keluarga dengan ikhlas melaksanakan tugas yang menjadi 

bagiannya, seperti tugas menyapu lantai, mencuci piring, membersihkan 

halaman, dan sebagainya 

5. Merasa bersalah, dikucilkan dari kelompok, tidak percaya orang lain, 

sanksi atau teguran dari kelompok lainnya 

PENILAIAN 

A. Skor tiap nomor = 1 

Skor maksimal = 10 

B. Skor tiap nomor = 2 

Skor maksimal = 10 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
skor yang diperoleh

skor seluruhnya
 x 100 

Nilai maksimal = 100 

Nilai minimal = 0 
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SIKLUS I 

 
Foto 1. Guru melakukan Apersepsi 

 

 
Foto 2. Guru membagikan soal pretes kepada siswa 

 

 

 

Lampiran 20 



274 

 

 

 

 
Foto 3. Siswa berkelompok sesuai hasil pretes 

 

 
Foto 4. Guru menjelaskan tayangan PPT 
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Foto 5. Guru membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 

 

 
Foto 6. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi di depan kelas 



276 

 

 

 

 
Foto 7. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

 
Foto 8. Guru bersama siswa mengoreksi hasil evaluasi 
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SIKLUS 2 

 
Foto 9. Guru melakukan Apersepsi  

 

 
Foto 10. Siswa aktif menanggapi pertanyaan guru 
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Foto 11. Siswa mengerjakan soal pretes 

 

 
Foto 12. Siswa berkelompok sesuai dengan hasil pretes 
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Foto 13. Guru menjelaskan materi melalui tayangan PPT 

 

 
Foto 14. Guru memberikan pertanyaan seputar materi yang ditayangkan 
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Foto 15. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi 

 

 
Foto 16. Guru memberikan penghargaan berupa pujian dan tepuk tangan 
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SIKLUS 3 

 
Foto 17. Guru membuka pelajaran dengan salam dilanjutkan Apersepsi 

 

 
Foto 18. Siswa mengerjakan soal pretes 
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Foto 19. Guru menjelaskan materi dengan media PPT 

 

 
Foto 20. Siswa sungguh-sungguh dalam menyimak penjelasan guru 
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Foto 21. Guru membagikan  materi dan LKS kepada masing-masing kelompok 

 

 
Foto 22. Guru membimbing siswa dalam kegiatan diskusi 
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Foto 23. Perwakilan tiap kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya 
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Foto 24. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tertib 

  


