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ABSTRAK 

Suminar, Ajeng Puspa. 2012. Penerapan Model Pembelajaran Student Team 
Achievement Division untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Materi 
Pokok Globalisasi pada Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul 
Purbalingga. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Drs. Sigit 
Yulianto; Pembimbing II: Dra. Sri Ismi Rahayu, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Hasil Belajar 
 
 Latar belakang penelitian ini yaitu rendahnya hasil belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan materi pokok Globalisasi di kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul 
Purbalingga. Selain itu, motivasi dan aktivitas belajar siswa masih rendah karena 
guru hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Dari latar 
belakang tersebut, disusun rumusan masalah yaitu “Bagaimana cara 
meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan materi Globalisasi pada 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga?” Berdasarkan 
permasalahan tersebut, peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian ini 
yaitu siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga tahun ajaran 
2011/2012 sejumlah 27 orang siswa. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, 
masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Setiap siklus meliputi kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sumber data dalam 
penelitian ini yaitu siswa kelas IV, guru kelas, dan data dokumen. Data yang 
dihimpun merupakan data kualitatif mencakup hasil belajar siswa, rata-rata kelas, 
dan ketuntasan belajar klasikal; dan data kuantitatif meliputi aktivitas belajar 
siswa dan performansi guru. Teknik pengumpulan data berupa tes dan non tes 
yang meliputi pengamatan dan dokumentasi. Alat pengumpul data berupa tes dan 
lembar pengamatan. Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila hasil belajar siswa, 
aktivitas belajar siswa, dan performansi guru meningkat sesuai indikator 
keberhasilan yang telah ditentukan. 
 Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa 
sebesar 73,07% dengan rata-rata kelas 78,00. Sementara itu, aktivitas belajar 
siswa dan performansi guru memperoleh nilai 60,53% dan 77,38. Dengan hasil 
yang diperoleh, peneliti belum dapat memenuhi indikator keberhasilan. Oleh 
karena itu, peneliti mengadakan perbaikan di siklus II supaya hasil penelitian 
dapat meningkat. Pada siklus II, ketuntasan belajar siswa mencapai 92,59% 
dengan rata-rata kelas 86,85. Aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 78,24%, 
sedangkan performansi guru meningkat menjadi 90,74. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Karangsentul Purbalingga 
pada materi pokok Globalisasi.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan  potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait dengan tujuan 

nasional tersebut, pemerintah secara bertahap berusaha meningkatkan kualitas 

pendidikan di setiap jenjang pendidikan. 

Calon generasi penerus bangsa diharapkan memiliki kepribadian dan 

akhlak yang mulia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus 

dilaksanakan secara komprehensif dalam segala aspek. Berkaitan dengan hal ini, 

Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2009: 86) menyampaikan tiga taksonomi yang 

disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), ranah 

afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain). 
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Aspek kognitif merupakan aspek yang mudah dilihat hasilnya karena 

ranah ini menilai hasil belajar yang meliputi pengetahuan siswa. Hasil belajar ini 

dibuktikan dengan perolehan nilai siswa setelah evaluasi pembelajaran. Namun, 

jika guru hanya melakukan upaya peningkatan ranah kognitif tanpa 

mempedulikan ranah afektif dan psikomotor, hal ini dapat menimbulkan 

ketidakseimbangan pada ketiga ranah tersebut. Ranah afektif yang meliputi 

keaktifan, kesungguhan, keberanian siswa sangat diperlukan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari 

juga merupakan bagian dari ranah afektif yang penting untuk diperhatikan. Tidak 

berbeda dengan kedua ranah sebelumnya, ranah psikomotor juga tidak dapat 

diabaikan. Aspek ini berkenaan dengan sikap dan keterampilan yang dikuasai 

siswa sebagai bentuk unjuk kerja. Jadi, penguasaan materi siswa di kelas tidak 

hanya ditunjukkan dengan kemampuan kognitif yang menonjol, tetapi harus 

diseimbangkan dengan kemampuan afektif dan psikomotor.  

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang 

dianggap mampu dan berperan penting membentuk generasi penerus bangsa 

Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Darmadi (2010: 34), Pendidikan 

Kewarganegaraan berupaya untuk membentuk anak didik menjadi warga negara 

yang baik dan bertanggung jawab dan mau serta mampu mengenalkan Pancasila 

dan UUD 1945. 

Untuk membentuk generasi penerus bangsa sesuai kriteria yang 

diharapkan, pembelajaran PKn di SD tentu tidak hanya mengutamakan 

kemampuan kognitif siswa. Kemampuan afektif siswa juga penting untuk 
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dikembangkan, bahkan merupakan aspek yang dibidik dalam kegiatan 

pembelajaran PKn. Sebaliknya, dalam bidang ini aspek psikomotor memiliki 

peran yang berbeda. Ranah psikomotor tidak begitu banyak dilibatkan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PKn karena lebih mengutamakan unjuk kerja dan 

kemampuan motorik siswa. Sementara itu, substansi utama mata pelajaran PKn 

adalah penanaman nilai-nilai kehidupan sesuai Pancasila dan UUD 1945 yang 

termasuk dalam ranah afektif. Oleh karena itu, pembelajaran PKn di kelas lebih 

menekankan pada kemampuan kognitif dan afektif dibandingkan psikomotor. 

Dengan demikian, guru harus mampu mengembangkan kemampuan afektif siswa, 

di samping meningkatkan kemampuan kognitif. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai 

Pancasila dan UUD 1945 dapat dihayati dan berdampak positif pada kepribadian 

siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, penting bagi guru untuk melibatkan aspek 

kognitif dan afektif pada pembelajaran PKn. Salah satu cara yang dapat ditempuh 

yaitu dengan cara mengadakan perubahan pada kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Pada kenyataan di lapangan, selama ini pembelajaran PKn di sekolah masih 

berlangsung secara konvensional. Guru menggunakan metode ceramah untuk 

menyampaikan materi sementara siswa duduk mendengarkan dan sesekali 

mencatat. Sebenarnya ceramah dapat digunakan sebagai sarana menyampaikan 

materi, tetapi kurang dapat menarik minat siswa. Dapat dikatakan bahwa materi 

sudah diberikan, tetapi belum dapat diterima dengan baik. Dalam konteks ini, 

aspek kognitif masih diutamakan sedangkan aspek afektif belum begitu 

diperhitungkan. Dengan demikian, pembelajaran belum mampu membangkitkan 
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rasa ingin tahu dan mengasah kemampuan afektif siswa. Permasalahan yang 

demikian terjadi pada pembelajaran PKn materi Globalisasi pada siswa kelas IV 

SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga. Dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) 65 untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dari jumlah 31 

orang siswa terdapat 11 atau 35,48% siswa berhasil memenuhi KKM, sedangkan 

20 atau 64,52% siswa belum mencapai KKM. Banyaknya siswa yang belum 

tuntas menyebabkan rendahnya rata-rata kelas yaitu 61,94. Hal ini perlu segera 

ditangani agar tujuan pembelajaran PKn dapat terlaksana dengan baik. Oleh 

karena itu, diperlukan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan PKn. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division 

(STAD) merupakan salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran PKn. Model pembelajaran ini mengajak siswa 

bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk memecahkan persoalan yang mereka 

hadapi. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok yang heterogen untuk 

meminimalisir terjadinya kesenjangan antarsiswa. Selama kegiatan kelompok 

berlangsung, guru membimbing setiap kelompok berdiskusi. Pembelajaran ini 

tidak hanya membantu guru mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga 

menanamkan sikap yang baik dalam rangka membentuk watak dan kepribadian 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Siswa dapat meningkatkan 

keberanian, belajar menghargai orang lain, dan sikap tolong-menolong dalam 

beberapa perilaku sosial. Dengan menggunakan model pembelajaran STAD ini, 

diharapkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga 

dapat meningkat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah yang diajukan yaitu: 

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

Karangsentul Purbalingga pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi? 

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

2 Karangsentul Purbalingga pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi?  

(3) Bagaimana cara meningkatkan performansi guru kelas IV SD Negeri 2 

Karangsentul Purbalingga pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi? 

 

1.3 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memecahkan 

permasalahan tersebut dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD untuk meningkatkan hasil belajar materi Globalisasi mata pelajaran PKn 

pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh suatu 

rancangan pembelajaran yang efektif dalam membelajarkan mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan pada materi pokok Globalisasi. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini antara lain: 

(1) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangsentul Purbalingga pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan materi Globalisasi. 

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

Karangsentul Purbalingga pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan materi Globalisasi. 

(3) Untuk meningkatkan performansi guru kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul 

Purbalingga pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi 

Globalisasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1.5.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Karangsentul Purbalingga terhadap mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada materi pokok Globalisasi sehingga hasil belajar siswa 

dapat meningkat. 

1.5.2 Bagi Guru 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dijadikan sebagai model 

pembelajaran alternatif dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada materi pokok Globalisasi. Di samping itu, hasil penelitian 
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ini dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi guru dalam memperbaiki 

kompetensinya dalam pembelajaran di kelas. 

1.5.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah, yaitu membantu 

sekolah memperbaiki kurikulum untuk meningkatkan mutu lulusannya. 

1.5.4 Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan mengenai 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan materi Globalisasi. Selain itu, peneliti dapat 

mengetahui tingkat keberhasilan penerapan pendekatan ini di Sekolah Dasar. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan kajian teori yang menjadi landasan penelitian 

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

pembelajaran, aktivitas belajar, hasil belajar, hakikat pendidikan, hakikat 

Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar, 

Globalisasi, model pembelajaran, dan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Team Achievement Division (STAD). 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar menurut Slameto dalam Kurnia (2007: 1-3) adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Selaras dengan pernyataan tersebut, Hamalik (2011: 29) 

mengemukakan bahwa belajar bukan merupakan suatu tujuan tetapi merupakan 

suatu proses untuk mencapai tujuan. Ruminiati mengutip pernyataan Skinner 

(2007: 1-5) bahwa belajar merupakan suatu proses atau penyesuaian tingkah laku 

yang berlangsung secara progresif. Sementara itu, menurut Slavin seperti yang 

dikutip Rifa’i dan Anni (2009: 82), belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman.  

Anni dkk. (2007: 3) menyatakan bahwa konsep tentang belajar 

mengandung tiga unsur utama. Unsur-unsur tersebut yaitu: 
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(1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. 

Perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar perlu 

dibandingkan untuk mengukur apakah seseorang telah belajar. Apabila 

terjadi perbedaan perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang telah 

belajar. 

(2) Perubahan perilaku terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

Perubahan perilaku yang terjadi karena pertumbuhan dan 

kematangan fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan kekuatan fisik, 

tidak disebut sebagai hasil belajar. 

(3) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Lamanya perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang sukar 

untuk diukur. Biasanya perubahan perilaku dapat berlangsung selama satu 

hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan bertahun-tahun. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai belajar yang telah dikemukakan, 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang bersifat 

relatif permanen pada individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor 

kematangan dan pengalaman sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.  

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar seperti yang tercantum dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Briggs dalam Sugandi (2008: 9) menyatakan bahwa pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa 
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sehingga siswa memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Menurut Isjoni (2010: 11), pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya guru 

untuk membantu siswa melakukan kegiatan belajar. Sementara Ruminiati (2007: 

1-15) berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dirancang 

oleh guru untuk membantu, membimbing, dan memotivasi siswa mempelajari 

suatu informasi tertentu dalam suatu proses yang telah dirancang secara masak 

mencakup segala kemungkinan yang terjadi. 

Dari beberapa pengertian pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah upaya yang dilakukan guru untuk membantu siswa 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan sumber dan lingkungan 

belajarnya. 

2.1.3 Aktivitas Belajar 

Pengertian aktivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 17) 

adalah keaktifan; kegiatan; kesibukan. Aktivitas belajar merupakan seluruh 

aktivitas siswa dalam proses belajar. Menurut Sardiman dalam Saminanto (2010: 

97), aktivitas belajar adalah keaktifan yang bersifat fisik atau mental. Slameto 

(2010: 36) berpendapat bahwa guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam 

berpikir maupun berbuat dalam proses belajar mengajar. Aktivitas yang dilakukan 

siswa dalam proses pembelajaran tersebut akan menimbulkan kesan. 

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

kelompok aktivitas belajar, yaitu: 

(1) kegiatan-kegiatan visual, meliputi membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati, eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain; 
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(2) kegiatan-kegiatan lisan (oral), meliputi mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi; 

(3) kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi mendengarkan penyajian 

bahan, percakapan atau diskusi kelompok, permainan, dan radio; 

(4) kegiatan-kegiatan menulis, meliputi menulis cerita, laporan, memeriksa 

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

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

chart, diagram peta, dan pola; 

(6) kegiatan-kegiatan metrik, meliputi melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menari, berkebun, dan 

menyelenggarakan permainan; 

(7) kegiatan-kegiatan mental, meliputi merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan 

membuat keputusan; 

(8) kegiatan-kegiatan emosional, meliputi minat, membedakan, berani, tenang, 

dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar adalah seluruh kegiatan siswa yang bersifat fisik atau mental 

dalam proses belajar agar pembelajaran menimbulkan kesan bagi siswa. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar (Anni dkk. 2007: 5). Perolehan aspek-aspek 
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perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. 

Sementara itu, Bloom dalam Suprijono (2011: 6) berpendapat bahwa hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan Mudjiono 

(2009: 250-1) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi yaitu dari sisi siswa dan guru. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada 

saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-

jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sementara dari sisi guru, hasil 

belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku secara keseluruhan meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. 

2.1.5 Hakikat Pendidikan 

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada 

anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya seperti yang dinyatakan 

Langeveld dalam Sadulloh (2003: 54). Menurut Henderson dalam Sadulloh (2003: 

55), pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai 

hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, 

berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Menurut Dewantara dalam 

Munib (2007: 32), pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan 

tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh 

anak. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan adalah suatu usaha pembimbingan yang dilakukan oleh individu atau 
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sekelompok orang untuk mempengaruhi siswa agar mempunyai kemampuan dan 

kepribadian yang sesuai dengan cita-cita pendidikan. 

2.1.6 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menurut Winata Putra dalam 

Ruminiati (2007: 1-25) adalah pendidikan yang menyangkut status  formal warga 

negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949. 

Undang-undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan, dan peraturan tentang 

naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia. Menurut 

Darmadi (2010: 30), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan 

Pancasila dan unsur-unsur yang dapat mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 

kepada generasi muda. Pendidikan Kewarganegaraan berupaya untuk membentuk 

siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dan mau serta 

mampu mengenalkan Pancasila dan UUD 1945 (Darmadi 2010: 34).  

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945 (Permendiknas RI No. 14 Tahun 2007). 

2.1.7 Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar 

Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan di semua lembaga pendidikan 

atau sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukannya sangat strategis 

karena bukan hanya sebagai proses pengajaran atau mentransfer ilmu 

pengetahuan, melainkan juga penanaman sikap untuk membentuk watak dan 

kepribadian berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ruminiati (2007: 1-
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30) menyatakan bahwa PKn SD merupakan mata pelajaran yang berfungsi 

sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan 

menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila/ budaya bangsa seperti yang terdapat 

pada kurikulum PKn SD.  

Nilai, moral, dan norma di masyarakat sangat penting untuk ditanamkan 

sejak dini kepada siswa. Hal ini bertujuan supaya mereka dapat tumbuh menjadi 

generasi penerus bangsa yang tidak  hanya cerdas, tetapi juga berkepribadian 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang dikemukakan 

oleh Ruminiati (2007: 1-26), tujuan PKn adalah untuk membentuk wajah atau 

karakteristik warga negara yang baik. Secara terperinci tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut 

(Permendiknas RI No. 14 Tahun 2007): 

(1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan; 

(2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti-

korupsi; 

(3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; 

(4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memaanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 
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Mata pelajaran PKn merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan 

langsung dengan kehidupan masyakarat dan cenderung pada pendidikan afektif. 

Sedangkan sikap seseorang khususnya anak-anak banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan teman bermainnya 

(Ruminiati 2007: 1-15). 

Dalam Permendiknas No. 14 Tahun 2007 (2007: 63), dinyatakan bahwa 

ruang lingkup mata pelajaran Kewarganegaraan meliputi aspek: 

(1)  persatuan dan kesatuan bangsa; 

(2)  norma, hukum, dan peraturan; 

(3)  Hak Asasi Manusia; 

(4)  kebutuhan warga negara; 

(5)  konstitusi negara; 

(6)  kekuasaan dan politik; 

(7)  Pancasila; 

(8)  globalisasi.  

2.1.8 Globalisasi 

Dalam mata pelajaran Kewarganegaraan terdapat aspek Globalisasi. 

Globalisasi dapat diartikan suatu proses mendunia atau menuju satu dunia (Sarjan 

dan Nugroho 2008: 95). Menurut Dewi dkk. (2008: 44), anggapan yang ada 

selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses globalisasi akan membuat 

dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. 

Kebudayaan lokal atau daerah akan tersisih oleh kekuatan budaya besar atau 

kekuatan budaya global. 
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Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya 

globalisasi di dunia (Dewi dkk. 2008: 44): 

(1) sikap saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain 

terutama di bidang ekonomi; 

(2) meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup; 

(3) berkembangnya barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, 

dan internet; 

(4) peningkatan interaksi kultural (kebudayaan) melalui perkembangan media 

massa (terutama televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional). 

Saat ini, kita mendapatkan gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal 

tentang beranekaragamnya budaya, misalnya dalam hal pakaian dan 

makanan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi 

merupakan suatu proses mendunia yang akan membuat dunia seragam yang 

ditandai dengan perubahan yang terjadi pada hubungan antarnegara di dunia. 

2.1.8.1 Pengaruh Globalisasi 

Semakin berjalannya waktu, globalisasi pun semakin mempunyai 

pengaruh di dalam kehidupan masyakarat. Berikut pengaruh baik dari adanya 

globalisasi (Dewi dkk. 2008: 45):  

(1) Bidang komunikasi dan transportasi mengalami kemajuan. 

(2) Perekonomian masyarakat dalam suatu negara meningkat. 

(3) Pasar untuk produk dalam negeri meluas. 

(4) Modal dan teknologi yang lebih baik dapat mudah diperoleh. 

(5) Dana tambahan untuk pembangunan ekonomi tersedia. 



17 
 

 
 

Sedangkan pengaruh buruk dari adanya globalisasi antara lain (Dewi dkk. 

2008: 45): 

(1) Gaya hidup bebas, narkoba, dan kekerasan mudah masuk dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

(2) Masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri. 

(3) Masyarakat menjadi konsumtif karena banyaknya barang yang dijual. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di samping menimbulkan 

pengaruh baik, globalisasi juga memunculkan pengaruh buruk bagi masyarakat. 

Karena globalisasi tidak dapat dicegah, masyarakat sebaiknya dapat bersikap 

selektif dalam menghadapi pengaruh yang disebabkan oleh adanya globalisasi. 

2.1.8.2 Sikap terhadap Pengaruh Globalisasi 

Globalisasi berkembang sangat cepat dan sudah melanda ke seluruh dunia. 

Globalisasi sangat mempengaruhi tingkah laku kehidupan masyarakat. Kita tidak 

bisa menolak pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. 

Apabila bangsa Indonesia menolak, maka bangsa Indonesia akan semakin 

tertinggal dalam pergaulan antarbangsa di dunia dan menjadi bangsa yang 

terbelakang. Namun, kita juga tidak boleh menerima segala hal yang berasal dari 

luar sebagai sesuatu yang baik bagi bangsa Indonesia. Kita harus bisa lebih 

selektif dan kritis terhadap pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. 

(Dewi dkk. 2008: 52) 

Cara untuk dapat menyikapi globalisasi yang terus berkembang adalah 

membentengi diri kita dengan agama. Agama dapat mengendalikan diri kita dari 

segala pengaruh. Dengan hal-hal tersebut diharapkan kita dapat menyikapi 

dampak negatif dari globalisasi. 
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2.1.8.3 Kebudayaan Indonesia 

Globalisasi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk 

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

yang diwujudkan dalam suatu karya. Kebudayaan merupakan kepribadian suatu 

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

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

Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Masing-

masing daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Setiap suku memiliki 

budaya yang berbeda-beda. Apabila budaya ini disatukan, akan menjadi kekayaan 

bagi Indonesia (Sarjan dan Nugroho 2008: 98). Seluruh kebudayaan lokal yang 

berasal dari suku-suku bangsa di Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan 

Indonesia (Dewi dkk. 2008: 48). 

Sebagai sebuah bangsa yang baik, kita juga harus bergaul dengan bangsa 

lain yang berbeda kebudayaannya. Namun, tidak semua budaya asing yang masuk 

dapat diterima. Kita perlu menyaring budaya asing yang masuk, sehingga budaya 

yang kita terima tidak berdampak buruk bagi kepribadian bangsa Indonesia. 

Supaya kebudayaan Indonesia dapat terus bertahan di era globalisasi, kita 

harus melestarikannya. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara menampilkan 

kebudayaan Indonesia di  dalam negeri dan juga memperkenalkannya ke luar 

negeri. Salah satu cara memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke negara lain 

yaitu mengadakan misi kebudayaan internasional. Tujuan dilakukannya misi 

kebudayaan internasional yaitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke 

mancanegara, sehingga diharapkan dapat menarik wisatawan ke Indonesia. Pada 
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akhirnya, hal ini akan menambah devisa negara yang merupakan keuntungan bagi 

bangsa Indonesia. (Sarjan dan Nugroho 2008: 98) 

Tim kesenian yang pernah tampil dalam rangka misi kebudayaan 

internasional antara lain (Sarjan dan Nugroho 2008: 99): 

(1) Kelompok kesenian Bougenville yang berasal dari Kalimantan Barat, 

diundang ke Madrid Spanyol (21-28 Oktober 2003) untuk mengikuti 

Festival Asia. 

(2) Tim kesenian Sumatra Selatan tampil dalam acara Festival Gendang 

Nusantara (10-15 April 2003) di Malaysia untuk mewakili  Indonesia. 

(3) Tim kesenian Nanglang Danasih tampil di Roma, Italia dalam acara 

Festival Seni Internasional. 

(4) Tim kesenian Bali mempertunjukkan Sendratari Ramayana dalam Festival 

Kebudayaan Internasional di India. 

(5) Tim kesenian Bali menampilkan tari Pakarena (Sulawesi), Saman (Aceh), 

dan sejumlah tari lainnya di Chili dan Peru. 

(6) Tim kesenian Jaipong dan Rampak Gendang tampil dalam Festival 

Internasional Babylon di Irak. 

(7) Ki Manteb Sudarsono, dalang wayang kulit dari kabupaten Karanganyar, 

Jawa Tengah, menampilkan kepiawaiannya mendalang di beberapa negara 

di Eropa.  

2.1.9 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran menurut Joice dan Weil, seperti yang dikutip Sugandi 

(2007: 103), diartikan sebagai suatu rencana pola yang digunakan dalam 
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menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada 

pengajar di kelas dalam setting pembelajaran ataupun setting lainnya. Sementara 

Trianto (2010: 53) berpendapat bahwa model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran, menurut Arends dalam 

Suprijono (2011: 46), mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk 

di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.  

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran merupakan suatu prosedur sistematik yang menjadi 

pedoman guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.9.1 Model Pembelajaran Kooperatif 

Slavin dalam Isjoni (2010: 12) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif atau cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Selaras dengan 

pendapat tersebut, Johnson & Johnson dalam Suprijono (2011: 17) 

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan siswa di 

dalam kelas ke dalam suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan 

kemampuan maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam 
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kelompok tersebut. Sementara itu, Solihatin dan Raharjo (2008: 4) mengartikan 

pembelajaran kooperatif sebagai suatu struktur tugas bersama dalam suasana 

kebersamaan di antara sesama anggota kelompok. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah pembelajaran dalam kelompok kecil 

agar siswa dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dalam suasana 

kebersamaan. 

Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif dikemukakan oleh 

Lungdren (Isjoni 2010: 13) sebagai berikut: 

(1) Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau 

berenang bersama”. 

(2) Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam 

kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam 

mempelajari materi yang dihadapi. 

(3) Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan 

yang sama. 

(4) Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di antara para 

anggota kelompok. 

(5) Para siswa  diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

(6) Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerja sama selama belajar. 

(7) Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.  
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Terdapat tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran 

kooperatif menurut Slavin sebagaimana dikutip oleh Isjoni (2010: 21), yaitu: 

(1) penghargaan kelompok; 

(2) pertanggungjawaban individu; 

(3) kesempatan yang sama untuk berhasil. 

Johnson & Johnson dalam Kapp (2009: 139) berpendapat bahwa: Students 

collaborative projects have numerous advantages over more traditional 

classroom-based instruction for improved student learning. Students working 

cooperatively to achieve a common goal produce higher achievement and exhibit 

greater productivity than they do working alone. 

Maksud dari pernyataan tersebut yaitu kegiatan kerja kelompok siswa 

mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kelas konvensional berbasis 

instruksi dalam mengembangkan pembelajaran siswa. Para siswa bekerja secara 

kooperatif untuk mencapai tujuan bersama, menghasilkan prestasi yang lebih 

tinggi, dan menunjukkan produktivitas yang lebih baik daripada mereka bekerja 

sendiri.  

Beberapa keunggulan model pembelajaran kooperatif dikemukakan oleh 

Jarolimek dan Parker dalam Isjoni (2010: 24), yaitu: 

(1) saling ketergantungan yang positif; 

(2) adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu; 

(3) dilibatkannya siswa dalam perencanaan dan pengelolaan kelas; 

(4) suasana kelas yang rileks dan menyenangkan; 

(5) terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan 

guru; 
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(6) memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi 

yang menyenangkan. 

Sementara kelemahan model ini menurut Jarolimek & Parker dalam Isjoni 

(2010: 24) antara lain: 

(1) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang karena 

pembelajaran ini memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu. 

(2) Dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai sangat 

dibutuhkan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. 

(3) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, pembahasan topik 

permasalahan cenderung meluas sehingga tidak sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

(4) Diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang. Hal ini mengakibatkan 

siswa lain menjadi pasif. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif bukan 

sekedar pembelajaran kelompok, tetapi terdapat perbedaan yang membuat model 

pembelajaran ini memiliki keutamaan tersendiri. Setiap anggota kelompok 

memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dan bertanggung jawab terhadap 

dirinya dan teman kelompoknya. Masing-masing kelompok berhak untuk 

mendapat penghargaan apabila memenuhi prestasi tertentu. Guru harus 

menanamkan persepsi bahwa peningkatan prestasi kelompok merupakan hasil dari 

peningkatan setiap anggota kelompok. Dalam menerapkan model pembelajaran 

ini, guru membutuhkan persiapan yang matang agar pembelajaran dapat berjalan 

lancar sesuai tujuan dan waktu yang direncanakan. 



24 
 

 
 

2.1.10 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) 

Tipe Student Team Achievement Division (STAD) dikembangkan oleh 

Robert E. Slavin, dan merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling 

memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 

mencapai prestasi yang maksimal. Sementara menurut Spring dalam Armstrong 

dan Palmer (2011: 2), 

STAD has been described as the simplest of a group of cooperative 
learning techniques referred to as Student Team Learning Methods. In 
the STAD approach students are assigned to four or five member 
Teamreflecting [sic] a heterogeneous grouping of high, average, and 
low achieveing studentsof diverse ethnic backgrounds and different 
genders. Each week, the teacher introduces new material through a 
lecture, class discussion, or some form of a teacher presentation. 
Team members then collaborate on worksheets designed to expand 
and reinforce the material taught by the teacher. 
 

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa STAD dideskripsikan sebagai 

teknik yang paling sederhana dalam sekumpulan pembelajaran kooperatif yang 

disebut Metode Pembelajaran Kelompok Siswa. Dalam pendekatan STAD siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen beranggotakan empat atau lima 

siswa yang mempunyai prestasi tinggi, sedang, dan rendah, dari latar belakang 

atau suku yang beraneka ragam, dan jenis kelamin yang berbeda. Setiap minggu, 

guru memperkenalkan materi baru melalui sebuah ceramah, diskusi kelas, atau 

beberapa bentuk presentasi guru. Kemudian anggota tim berkolaborasi 

mengerjakan lembar kerja yang disusun untuk memperluas dan memperkuat 

materi yang diajarkan oleh guru. 
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Menurut Slavin (2010: 143-146), model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terdiri dari lima komponen utama, yaitu: 

(1)  Presentasi Kelas 

Materi dalam STAD diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas. 

Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali dilakukan atau 

diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi bisa juga memasukkan 

presentasi audiovisual. Bedanya presentasi kelas dengan pengajaran biasa 

hanyalah bahwa presentasi tersebut harus berfokus pada unit STAD. 

(2)  Tim  

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh 

bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnis. 

(3)  Kuis 

Sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan presentasi 

dan sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa akan mengerjakan 

kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu 

dalam mengerjakan kuis. 

(4)  Skor Kemajuan Individual 

Gagasan di balik skor kemajuan individual adalah untuk 

memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai 

apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik 

daripada sebelumya.  

 (5) Rekognisi Tim 

Tim akan mendapat sertifikat atau bentuk penghargaan lain apabila 

skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu.  
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2.2 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian tentang penerapan model kooperatif tipe STAD dalam 

pembelajaran di SD telah dilaksanakan  dan dipublikasikan. Salah satu penelitian 

tersebut dilaksanakan oleh Mutaslimah dengan judul “Meningkatkan Aktivitas 

dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD pada Mata Pelajaran IPS di SD Negeri 2 Pasir Pemalang”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Pada siklus I, persentase 

ketuntasan belajar mencapai 66,92% dengan nilai rata-rata kelas 67,92. Presentase 

aktivitas belajar siswa 68,54% dan nilai performasi guru 73,61. Pada siklus II, 

persentase ketuntasan belajar klasikal siswa mencapai 87,50% dengan nilai rata-

rata 73,75. Sementara itu, persentase aktivitas belajar 81,04% dan nilai 

performansi guru 83,84. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari 

siklus I ke siklus II. Persentase ketuntasan belajar klasikal meningkat sebesar 

20,83%, nilai rata-rata kelas meningkat sebesar 5,83, sedangkan persentase 

aktivitas belajar siswa meningkat 12,5% dan nilai performansi guru meningkat 

sebesar 10,23. 

Penelitian tentang penggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

juga dilakukan oleh Rizkiyana Prihdayanti dengan judul ”Penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Materi 

Memainkan Lagu dengan Alat Musik Melodis di SD Negeri Kalinyamat Wetan 3 

Kota Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dan aktivitas siswa 

meningkat setelah peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
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STAD. Pada siklus I, 62,22% dari jumlah siswa mencapai KKM dengan nilai rata-

rata kelas 72,45. Sementara itu, aktivitas belajar 63,33% dengan nilai performansi 

guru 75,03. Pada siklus II, ketuntasan belajar klasikal siswa meningkat menjadi 

87,12%, dengan nilai rata-rata kelas 77,94. Aktivitas belajar siswa mencapai 

91,66% dengan nilai performansi guru 90,77. 

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berhasil meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS dan Seni Budaya dan Keterampilan. Hal ini berarti 

relevan dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti karena keduanya 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran. 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti dikhususkan untuk mengatasi masalah 

pembelajaran PKn materi Globalisasi pada kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul 

Purbalingga. Menurut peneliti, model pembelajaran kooperatif tipe STAD juga 

dapat diterapkan untuk mengatasi masalah pembelajaran PKn materi Globalisasi 

pada kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang dianggap 

mampu membentuk generasi penerus bangsa menjadi warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab. Kedudukannya sangat strategis sebab bukan hanya sekedar 

proses pengajaran atau mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi penanaman sikap 

untuk membentuk watak dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan 

UUD 1945.  
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Berdasarkan uraian tersebut, selain memperhatikan ranah kognitif, 

pembelajaran PKn di SD berupaya meningkatkan ranah afektif. Guru harus 

mampu menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kepribadian siswa. Namun, selama 

ini pembelajaran PKn di sekolah masih bersifat konvensional sehingga siswa 

belum dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Ranah kognitif 

pun masih diutamakan sedangkan ranah afektif belum begitu diperhitungkan. 

Permasalahan tersebut terjadi pada pembelajaran PKn di kelas IV SD 

Negeri 2 Karangsentul Purbalingga pada materi pokok Globalisasi. Pembelajaran 

yang dilaksanakan belum dapat memaksimalkan potensi siswa dalam memahami 

materi dan mengasah keterampilan sosialnya. Akibatnya, masih ada beberapa 

siswa yang belum mencapai KKM pada materi Globalisasi. Selain itu, nilai-nilai 

kehidupan juga belum sepenuhnya tersampaikan dalam pembelajaran. 

Peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk 

digunakan dalam pembelajaran PKn materi Globalisasi. Model pembelajaran ini 

menuntun siswa bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk memecahkan 

persoalan yang mereka hadapi. Interaksi yang terjadi antarsiswa di setiap 

kelompok maupun antara kelompok-kelompok dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Pembelajaran ini tidak hanya membantu guru mentransfer ilmu 

pengetahuan, tetapi juga menanamkan sikap dalam rangka membentuk watak dan 

kepribadian siswa. Siswa dapat meningkatkan keberanian, belajar menghargai 

orang lain, dan melatih sikap tolong-menolong dalam beberapa perilaku sosial.  

Dengan menggunakan model pembelajaran STAD ini, diharapkan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga dapat meningkat. 
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 Kerangka berpikir di atas dapat dirangkum dalam skema berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Team Achievement Division (STAD) pada materi Globalisasi mata 

pelajaran PKn dapat meningkatkan hasil belajar, aktivitas belajar siswa, serta 

performansi guru kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga”. 

 

Tindakan (Acting) 

Guru menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD untuk dalam 

pembelajaran PKn materi Globalisasi. 

Kondisi Akhir 

Dengan menggunakan model pembelajaran STAD ini, diharapkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga dapat 

meningkat. 

Kondisi Awal 

Pembelajaran PKn di sekolah bersifat konvensional, aktivitas  belajar siswa 

masih rendah. Hal ini menyebabkan beberapa siswa belum mencapai KKM 

pada materi Globalisasi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat  

melalui skema di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Arikunto dkk. 2009: 16) 

Gambar 3.1 Skema Prosedur Penelitian 

Skema di atas menggambarkan langkah-langkah yang akan ditempuh 

peneliti dalam pelaksanaan penelitian secara garis besar, yaitu sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di 

mana, dan bagaimana tindakan itu dilakukan (Arikunto dkk. 2009:17). Kegiatan 

yang dilakukan dalam perencanaan antara lain mengidentifikasi masalah yang 

terjadi dalam pembelajaran PKn materi pokok Globalisasi dan merumuskan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II Refleksi 

? 
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masalah yang ditemukan. Peneliti dapat mengidentifikasi masalah dengan 

mengamati aktivitas belajar siswa dan menganalisis daftar nilai siswa. Setelah itu, 

dari hasil pengamatan peneliti, disusun rumusan masalah dan hipotesis pemecahan 

masalah. Dalam menyusun hipotesis pemecahan, peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran PKn materi pokok 

Globalisasi.  Model pembelajaran tersebut akan diterapkan dalam penelitian ini 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru mata 

pelajaran PKn kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada pembelajaran PKn materi pokok Globalisasi di kelas 

IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga seperti yang telah direncanakan. Pada 

tahap ini, peneliti terlebih dahulu memberikan materi Globalisasi secara klasikal. 

Selanjutnya, siswa dibagi menjadi enam kelompok keterogen. Peneliti 

memberikan soal yang sama kepada setiap kelompok kemudian masing-masing 

kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban soal tersebut. Setelah mereka 

selesai berdiskusi, masing-masing kelompok memperesentasikan jawaban mereka 

di depan kelas. Selanjutnya, peneliti memberikan soal evaluasi untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi yang baru saja diberikan. Di akhir 

pembelajaran, peneliti memberikan penghargaan kepada setiap kelompok sesuai 

dengan hasil yang dicapai. 

3.1.3 Pengamatan 

Selain berperan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

peneliti juga bertindak sebagai pengamat. Pengamatan peneliti ditujukan pada 
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aktivitas siswa selama pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan. 

Sementara peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran, rekan guru/ teman 

sejawat peneliti mengamati performansi peneliti selama pelaksanaan tindakan. Hal 

ini dilakukan supaya peneliti dapat memperoleh data akurat mengenai aktivitas 

siswa dan performansi peneliti yang digunakan untuk merencanakan perbaikan di 

siklus berikutnya. Di samping itu, pengamatan yang dilakukan peneliti juga 

bertujuan melihat adanya kemajuan dalam setiap pertemuan setelah diterapkannya 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilaksanakan oleh peneliti. Refleksi dijadikan sebagai bahan evaluasi serta 

pengambilan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Refleksi digunakan 

untuk mengetahui keberhasilan dan kelancaran kegiatan sesuai rencana yang telah 

disusun. Refleksi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dalam proses pembelajaran PKn dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Hasil refleksi ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menentukan 

tindakan selanjutnya. Apabila masih ditemukan beberapa kekurangan, hasil 

refleksi ini akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pada 

siklus berikutnya. Namun, apabila hasil refleksi menunjukkan adanya peningkatan 

kualitas pembelajaran dari siklus sebelumnya, peneliti tidak perlu menambah 

siklus lagi. 
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3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu 

siklus I dan siklus II. Setiap siklus meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Masing-masing siklus terdiri dari 

2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). 

Pertemuan pertama digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

pertemuan kedua digunakan untuk melaksanakan pembelajaran dan tes formatif.  

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Peneliti merencanakan pelaksanaan siklus I sebagai berikut: 

3.2.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

(1) Mengidentifikasi masalah yang timbul dari pembelajaran yang 

dilaksanakan sebelum siklus I. 

(2) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk dua 

pertemuan dengan materi pokok Globalisasi sesuai KD yaitu 

mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam 

misi kebudayaan internasional. 

(3) Menyiapkan media berupa gambar-gambar kebudayaan Indonesia, sumber 

belajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

(4) Menyusun lembar pengamatan belajar siswa dan performansi guru dalam 

proses pembelajaran beserta deskriptor. 

(5) Menyusun soal evaluasi untuk setiap pertemuan dan soal tes formatif siklus 

I sesuai KD yang telah ditetapkan. 
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3.2.1.2 Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut:  

(1) Melakukan tugas harian kelas. 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

(3) Menyajikan materi mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. 

(4) Membagi siswa menjadi enam kelompok heterogen. Setiap kelompok 

terdiri dari 4 atau 5 siswa. 

(5) Memberikan lembar kerja siswa kepada masing-masing kelompok dengan 

soal yang sama. 

(6) Membimbing diskusi kelompok. 

(7) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

(8) Memberikan evaluasi kepada masing-masing siswa untuk dikerjakan 

secara individu. 

(9) Memberikan penghargaan kepada setiap kelompok berdasarkan nilai rata-

rata peningkatan setiap kelompok dengan memberikan predikat tim baik, 

hebat, dan super. 

(10) Pada akhir siklus I, siswa mengerjakan tes formatif I. 

3.2.1.3 Pengamatan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dibantu oleh rekan guru/ 

teman sejawat. Dengan demikian, diharapkan hasil pengamatan yang diperoleh 

lebih akurat. Sesuai dengan tujuan penelitian, pengamatan difokuskan pada: 
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3.2.1.3.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Aspek aktivitas belajar siswa yang diamati yaitu: 

(1) keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran, 

(2) keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru, 

(3) keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya, 

(4) kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok, 

(5) keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

3.2.1.3.2 Performansi Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Aspek performansi guru yang diamati yaitu: 

(1) penguasaan materi 

(2) keterampilan peneliti menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dalam mata pelajaran PKn materi pokok Globalisasi. 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis rangkaian kegiatan yang 

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

refleksi dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap tahap yang 

dilaksanakan pada siklus I. Hasil refleksi digunakan sebagai masukan untuk 

memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya pada siklus II. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

Peneliti merencanakan pelaksanaan siklus II sebagai berikut: 

3.2.2.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

(1) Mengidentifikasi masalah yang timbul dari pembelajaran yang 

dilaksanakan di siklus I. 
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(2) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk dua 

pertemuan sesuai hasil refleksi siklus I dengan materi pokok Globalisasi 

sesuai KD yaitu menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang 

terjadi di lingkungannya. 

(3) Menyiapkan media berupa contoh bentuk kemajuan teknologi sebagai 

hasil dari globalisasi dan tabel sikap yang benar dalam menghadapi 

globalisasi yang terjadi di lingkungannya; sumber belajar, dan Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

(4) Menyusun lembar pengamatan belajar siswa dan performansi guru dalam 

proses pembelajaran beserta deskriptor. 

(5) Menyusun soal evaluasi untuk setiap pertemuan dan soal tes formatif 

siklus II sesuai KD yang telah ditetapkan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut:  

(1) Melakukan tugas harian kelas. 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

(3) Menyajikan materi menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang 

terjadi di lingkungannya. 

(4) Membagi siswa menjadi enam kelompok heterogen. Setiap kelompok 

terdiri dari 4 atau 5 siswa. 

(5) Memberikan lembar kerja siswa kepada masing-masing kelompok dengan 

soal yang sama. 

(6) Membimbing diskusi kelompok. 
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(7) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

(8) Memberikan evaluasi kepada masing-masing siswa untuk dikerjakan 

secara individu. 

(9) Memberikan penghargaan kepada setiap kelompok berdasarkan nilai rata-

rata peningkatan setiap kelompok dengan memberikan predikat tim baik, 

hebat, dan super. 

(10) Pada akhir siklus II, siswa mengerjakan tes formatif II. 

3.2.2.3 Pengamatan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dibantu oleh rekan guru/ 

teman sejawat. Dengan demikian, diharapkan hasil pengamatan yang diperoleh 

lebih akurat. Sesuai dengan tujuan penelitian, pengamatan difokuskan pada: 

3.2.2.3.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Komponen aktivitas belajar siswa yang diamati yaitu: 

(1) keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran, 

(2) keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru, 

(3) keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya, 

(4) kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok, 

(5) keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

3.2.2.3.2 Performansi Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Aspek performansi guru yang diamati yaitu: 

(1) penguasaan materi 

(2) keterampilan peneliti menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dalam mata pelajaran PKn materi pokok Globalisasi. 
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3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis rangkaian kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Selain bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa, 

analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap tahap yang 

dilaksanakan pada siklus II.  

 Berdasarkan hasil analisis pada siklus I dan II, peneliti dapat 

menyimpulkan ketepatan hipotesis yang telah disusun. Apabila hasil belajar, 

aktivitas siswa, dan performansi guru meningkat setelah peneliti menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD, hipotesis peneliti terbukti. Selain itu, 

hasil refleksi dapat mengukur pencapaian indikator keberhasilan. Apabila hasil 

belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru meningkat, hal ini berarti indikator 

keberhasilan telah tercapai.  

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 2  Karangsentul 

Purbalingga. Siswa di kelas ini berjumlah 27 orang siswa, terdiri dari 16 orang 

siswa putra dan 11 orang siswa putri. 

 

3.4 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Karangsentul Kecamatan 

Padamara, Kabupaten Purbalingga. Sekolah ini berlamat di jalan M.T. Haryono 

Km. 3 Purbalingga. 
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3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian menggunakan 

beberapa cara. Berikut ini merupakan sumber data, jenis data, teknik 

pengumpulan data, dan alat pengumpul data yang digunakan peneliti, yaitu: 

3.5.1 Sumber Data 

Peneliti menghimpun data dari berbagai sumber berikut: 

(1) Siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga 

Siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga merupakan 

sumber data utama bagi penelitian ini. Di kelas ini terdapat 27 orang siswa, 

terdiri dari 16 orang siswa putra dan 11 orang siswa putri. 

(2) Guru SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga 

Pada penelitian ini, Bapak Setia Budi Aji, S.Pd. SD bertindak 

sebagai observer yang akan mengambil data performansi guru, dalam hal 

ini sebagai peneliti, ketika melaksanakan pembelajaran. Beliau juga 

memberikan data-data siswa yang diperlukan dalam penelitian ini. 

(3) Data dokumen 

Dokumen nilai siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul 

Purbalingga merupakan salah satu sumber data yang diperoleh peneliti. 

Dokumen ini berupa daftar nilai siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul 

Purbalingga pada tahun pelajaran 2010/2011. 

3.5.2 Jenis Data 

Data yang dihimpun peneliti terdiri dari dua jenis, yaitu: 
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3.5.2.1 Data Kualitatif 

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

dan gambar (Sugiyono 2010: 15). Data ini diperoleh melalui pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru dalam proses pembelajaran. Hasil 

pengamatan akan dicatat dalam lembar pengamatan. Penjabaran hasil pengamatan 

inilah yang merupakan data kualitatif dari penelitian ini. 

3.5.2.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono 2010: 15). Data ini berupa nilai sebagai hasil belajar 

siswa yang diperoleh melalui tes formatif pada setiap siklus. Selain itu, nilai rata-

rata kelas juga merupakan data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu: 

3.5.3.1 Teknik Tes  

Teknik tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui tes 

formatif pada akhir setiap siklus. Hasil tes formatif ini akan digunakan untuk 

menghitung nilai rata-rata kelas. Jenis tes yang akan digunakan yaitu tes tertulis 

yang terdiri dari soal pilihan ganda dan isian. 

3.5.3.2 Teknik Non Tes 

Teknik non tes digunakan peneliti dalam kegiatan pengamatan dan 

dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

dalam proses pembelajaran. Pengamatan terhadap performansi peneliti dilakukan 

oleh rekan guru/ teman sejawat. Sementara itu, dokumentasi yang berupa daftar 
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nilai siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga pada tahun pelajaran 

2010/2011 digunakan sebagai acuan guru untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa. 

3.5.4 Alat Pengumpul Data 

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan: 

3.5.4.1 Tes 

Peneliti memberikan tes kepada siswa sebagai alat evaluasi untuk 

mengukur hasil belajar siswa. Tes diberikan pada akhir setiap pembelajaran dan 

akhir setiap siklus. Tes ini terdiri dari soal pilihan ganda dan isian. 

3.5.4.2 Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan dalam penelitian ini berupa lembar pengamatan 

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

pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk mencatat hasil pengamatan terhadap 

aktivitas siswa selama pembelajaran. Sementara itu, APKG digunakan untuk 

mengamati performansi guru. APKG I digunakan untuk menilai kemampuan guru 

dalam merencanakan pembelajaran. APKG II digunakan untuk menilai 

performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi hasil belajar 

siswa, nilai rata-rata kelas, dan persentase ketuntasan belajar klasikal. 
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3.6.1.1 Hasil Belajar 

Nilai hasil belajar masing-masing siswa dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

NA = 
SP
SM

100 

Keterangan: 

NA   = Nilai akhir  

SP     = Skor perolehan 

SM    = Skor maksimal 

(BSNP 2007: 25) 

3.6.1.2 Nilai Rata-Rata Kelas 

Nilai rata-rata kelas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

M  
X
n

 

Keterangan: 

∑ X = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

∑ n = Jumlah siswa 

M   = Rata-rata kelas 

(Sudjana 2010: 125) 

3.6.1.3 Persentase Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

Persentase ketuntasan belajar klasikal dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

TBK = 
T
F

100% 
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Keterangan: 

TBK = Nilai Tuntas Belajar Klasikal 

T      = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

F = Jumlah Siswa 

3.6.1.4 Rata-Rata Skor Perkembangan Individu dalam Kelompok 

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD, peneliti menghitung 

skor perkembangan individu pada setiap pertemuan. Skor ini diperoleh dari 

perbandingan skor setiap pertemuan dengan skor perkembangan individu pada 

pertemuan sebelumnya. Skor perkembangan setiap siswa dalam kelompok akan 

menentukan skor kelompok pada akhir pembelajaran. Masing-masing kelompok 

akan mendapatkan penghargaan sesuai rata-rata skor kelompok yang diperoleh. 

Untuk menghitung rata-rata skor perkembangan individu dalam setiap 

kelompok digunakan rumus sebagai berikut (Slavin 2005: 159):  

Rata-Rata Skor Kelompok = 
Jumlah Skor

Jumlah Anggota Kelompok
 

 
Tabel 3.1 Pedoman Pemberian Skor Perkembangan Individu 

Skor Tes 
Skor Perkembangan 

Individu 
a.  Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 
b.  10 hingga 1 poin di bawah skor awal 
c.  Skor awal sampai 10 poin di atasnya 
d.  Lebih dari 10 poin di atas skor awal 
e.  Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal) 

5 
10 
20 
30 
30 

 
3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu aktivitas belajar 

siswa dan performansi guru.  
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3.6.2.1 Menentukan Nilai Aktivitas Siswa 

Dalam menentukan nilai aktivitas belajar siswa, pengamatan peneliti 

difokuskan pada kriteria sebagai berikut: 

(1) keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran, 

(2) keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru, 

(3) kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok, 

(4) keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya, 

(5) keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

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

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

Nilai keaktifan belajar siswa (NKS), dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

NKS
skor keseluruhan yang diperoleh

skor maksimal jumlah siswa
100% 

(Yonny dkk 2010:177) 

Patokan penilaian: 

86 – 100 A = Aktif Sekali 

71 – 85 B = Aktif 

56 – 70 C = Cukup Aktif 

41 – 55 D = Kurang Aktif 

< 40  E = Tidak Aktif 

3.6.2.2 Menentukan Nilai Performansi Guru 

Terdapat dua kategori yang diamati dalam performansi guru, yaitu 

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

II). Pengamatan perencanaan pembelajaran ditujukan pada 6 aspek dengan skor 

maksimal 4. Sementara itu, pengamatan pelaksanaan pembelajaran ditujukan pada 
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7 aspek dengan skor maksimal 4. Penilaian performansi guru dilakukan oleh rekan 

guru/teman sejawat. Rumus yang digunakan dalam Alat Penilaian Kemampuan 

Guru (APKG) yaitu: 

(1) APKG Perencanaan Pembelajaran (APKG I) 

APKG I=
A+B+C+D+E+F

6 4  

Keterangan: 

APKG I = APKG Perencanaan Pembelajaran 

A  =  Merumuskan kompetensi dasar/ indikator 

B  =  Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar 

C  = Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

D  =  Merancang pengelolaan kelas 

E  = Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian 

F = Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

(2) APKG Pelaksanaan Pembelajaran (APKG II): 

APKG II=
P+Q+R+S+T+U+V

7×4
 

Keterangan: 

APKG II = APKG Pelaksanaan Pembelajaran 

P  = Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Q  = Melaksanakan kegiatan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

R  = Mengelola interaksi kelas 

S  = Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 
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T  = Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran PKn 

U = Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

V = Kesan umum kinerja guru/calon guru 

(3) Nilai akhir APKG I dan APKG II 

NA APKG I dan APKG II  
1 Nilai APKG I  2 Nilai APKG II

3  

Patokan penilaian APKG: 

A = Nilai akhir mencapai 85-100 

AB = Nilai akhir mencapai 80-84 

B = Nilai akhir mencapai 70-79 

BC = Nilai akhir mencapai 65-69 

C = Nilai akhir mencapai 60-64 

CD = Nilai akhir mencapai 55-59 

D = Nilai akhir mencapai 50-54 

E = Nilai akhir mencapai <50   

(Pusat Pengembangan PPL 2011:12) 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi 

Globalisasi mata pelajaran PKn dapat disebut berhasil apabila indikator 

keberhasilan yang ditentukan dapat tercapai. Indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini meliputi hasil belajar, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru. 
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3.7.1 Hasil Belajar Siswa 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikatakan berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa apabila: 

(1) Hasil belajar setiap siswa mencapai nilai KKM 70 (KTSP SD Negeri 2 

Karangsentul Purbalingga). 

(2) Nilai rata-rata kelas mencapai sekurang-kurangnya 70. 

(3) Persentase tuntas belajar klasikal tercapai, yaitu sekurang-kurangnya 75% 

siswa mendapatkan skor > 70 (KKM SD Negeri 2 Karangsentul 

Purbalingga). 

3.7.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikatakan berhasil 

meningkatkan aktivitas belajar siswa apabila: 

(1) Keantusiasan siswa untuk mengikuti pembelajaran meningkat. 

(2) Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan  meningkat. 

(3) Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya meningkat. 

(4) Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok  meningkat. 

(5) Keberanian siswa mengemukakan pendapat meningkat. 

3.7.3 Performansi Guru 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikatakan berhasil 

meningkatkan performansi guru apabila: 

(1) Guru menguasai materi. 

(2) Guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

(3) Nilai performansi guru yang diperoleh minimal B (nilai > 71). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian berjudul Penerapan Model Pembelajaran Student Team 

Achievement Division untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Materi Pokok 

Globalisasi pada Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga telah 

dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan 

siklus II pada tanggal 28 April 2012 - 2 Juni 2012 di SD Negeri 2 Karangsentul 

Purbalingga. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti berupa data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif meliputi hasil belajar siswa, rata-rata kelas, dan 

persentase ketuntasan belajar klasikal. Sementara itu, data kualitatif meliputi 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Deskripsi data pelaksanaan tindakan di siklus I meliputi hasil belajar siswa 

dan observasi proses pembelajaran yang dipusatkan pada observasi terhadap 

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

pembelajaran yang dilakukan peneliti secara garis besar. Berdasarkan ulasan 

tersebut, peneliti akan melakukan refleksi dan revisi sebagai upaya melakukan 

perbaikan di siklus II. 

4.1.1.1 Paparan Hasil Belajar 

Pada siklus I, peneliti telah menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi di kelas IV SD Negeri 2 
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Tabel 4.1 Data Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 

Hasil Belajar 
Ulangan Tengah Semester II Siklus I 
Jumlah Siswa Persentase Jumlah Siswa Persentase

Nilai ≥ 70 12 44,44% 19 73,07% 
Nilai < 70 15 55,56% 7 26,93% 
Rata-rata Nilai 67,04 78,00 
Tuntas Belajar 12 44,44% 19 73,07% 
Tidak Tuntas 15 55,56% 7 26,93% 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat. Dengan nilai 

KKM sebesar 70, nilai rata-rata kelas dan persentase ketuntasan belajar klasikal 

siswa mengalami peningkatan dari pembelajaran sebelumnya. Persentase 

ketuntasan klasikal meningkat sebesar 28,63% dan disertai dengan peningkatan 

nilai rata-rata kelas sebesar 10,96. Walaupun persentase ketuntasan klasikal siswa 

meningkat, jumlah itu belum dapat memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditentukan peneliti, yaitu 75% siswa mencapai KKM. Sebaliknya, nilai rata-rata 

kelas sudah mencapai indikator keberhasilan, yaitu sekurang-kurangnya mencapai 

nilai 70. Dengan demikian, peneliti harus mengadakan perbaikan di siklus II 

supaya jumlah siswa yang mencapai KKM dapat meningkat. 

Dalam penelitian menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

selain menghimpun data individu, peneliti juga mengumpulkan data kelompok. 

Data ini berupa nilai peningkatan masing-masing kelompok dan penghargaan 

yang diberikan kepada kelompok pada setiap pertemuan.  

Hasil belajar yang berupa nilai peningkatan yang diperoleh siswa dan 

penghargaan kelompok pada siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.2 Data Perolehan Skor dan Penghargaan Kelompok Siklus I 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor 
Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor 

KELOMPOK A 
1. Erva Nur Alfian 75 45 5 45 75 30 
2. Irfan Nur Barkah 65 90 30 90 80 10 
3. Nur Huda 58 65 20 65 80 30 
4. Zahraf Bimantoro 75 85 20 85 85 20 

Jumlah Skor 75 90 
Rata-Rata 19 23 
Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM HEBAT 

KELOMPOK B 
1. Sigit Pujianto 48 55 20 55 70 30 
2. Dikta Yuda P. 55 70 30 70 80 20 
3. Andan Purwandari 75 75 20 75 60 5 
4. Nunik Ambarsyafira 58 50 10 50 70 30 
5. Rian Hafiedz 80 85 20 85 100 30 

Jumlah Skor 100 115 
Rata-Rata 20 23 
Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM HEBAT 

KELOMPOK C 
1. Syarifudin 70 80 20 80 95 30 
2. Indung Perwita M. 53 75 30 75 70 10 
3. Markhel Ekadian B. 63 85 30 85 90 20 
4. Fina Firnanda Sari 75 80 20 80 70 10 

Jumlah Skor 100 70 
Rata-Rata 25 18 
Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM BAIK 

KELOMPOK D 
1. Ilham 55 80 30 80 70 10 
2. Baroroh I. 75 75 20 75 75 20 
3. Fauzan Teguh I. 70 70 20 70 90 30 
4. Rizky Fadillah 63 70 20 70 80 20 

Jumlah Skor 90 80 
Rata-Rata 23 20 
Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM BAIK 
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No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor 
Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor 

KELOMPOK E 
1. Bayu Alam 50 80 30 80 80 20 
2. Yohan Setiawan 70 70 20 70 80 20 
3. Resta Pratama P. 68 80 30 80 70 10 
4. Farah Amalia 83 95 30 95 90 10 
5. Saputri Agustiana 65 50 5 50 65 30 

Jumlah Skor 115 90 
Rata-Rata 23 18 
Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM BAIK 

KELOMPOK F  
1. Eva Suci Rahayu 75 90 30 90 90 20 
2. Rozak Hanif Novanda 55 80 30 80 80 20 
3. Kharunia Pramesti 58 70 30 70 60 10 
4. Syafadila Putri Mulia 78 90 30 90 90 20 
5. Wahyu Nur Syafi’i 60 70 20 70 75 20 

Jumlah Skor 140 90 
Rata-Rata 28 18 
Penghargaan Kelompok TIM SUPER TIM BAIK 

 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa terdapat tiga penghargaan 

yang diberikan kepada enam kelompok tersebut, yaitu Tim Baik, Tim Hebat, dan 

Tim Super. Pada pertemuan 1, Kelompok A dan B mendapat penghargaan sebagai 

Tim Baik dengan rata-rata skor kelompok 19 dan 20. Kelompok C, Kelompok D, 

dan Kelompok E mendapat penghargaan sebagai Tim Hebat dengan mencapai 

rata-rata skor kelompok 25, 23, dan 23. Sementara itu, Tim Super diraih oleh 

Kelompok F dengan rata-rata skor kelompok 28. 

Pada pertemuan 2, terjadi perubahan yang signifikan. Kelompok C, D, E, 

dan F mendapat penghargaan sebagai Tim Baik dengan rata-rata skor kelompok 
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masing-masing 18, 20, 18, 18. Sementara itu, Kelompok A dan B meraih 

penghargaan sebagai Tim Hebat dengan rata-rata skor kelompok yang sama, yaitu 

23. Namun, pada pertemuan 2 tidak terdapat kelompok yang mendapat gelar 

sebagai Tim Super. Hal ini berarti secara garis besar nilai yang diperoleh setiap 

siswa dalam masing-masing kelompok mengalami penurunan sehingga 

berpengaruh pada rata-rata skor kelompok. 

4.1.1.2 Deskripsi Data Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran 

Data yang dihimpun peneliti bukan hanya berupa hasil belajar siswa, tetapi  

juga hasil pengamatan proses pembelajaran. Data ini diperoleh dari pengamatan 

terhadap aktivitas siswa dan performansi guru dalam pembelajaran. Dalam 

mengumpulkan data ini, peneliti menggunakan teknik nontes. Peneliti 

menggunakan lembar aktivitas siswa untuk mengamati aktivitas siswa selama 

pembelajaran. Sementara itu, untuk mengamati performansi guru dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, peneliti menggunakan Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). APKG terdiri dari APKG I untuk mengamati 

perencanaan pembelajaran dan APKG II untuk mengamati pelaksanaan 

pembelajaran oleh guru. 

4.1.1.2.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Selama peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada pembelajaran mata pelajaran PKn, peneliti melakukan observasi terhadap 

aktivitas siswa selama pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

keaktifan belajar siswa. Data yang diperoleh peneliti dipaparkan dalam tabel hasil 

pengamatan aktivitas siswa sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

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

(%) 1 2 

1. 
Keantusiasan siswa mengikuti 
pembelajaran 

64,00 69,23 66,62 

2. 
Keaktifan siswa dalam bertanya kepada 
guru 

52,00 54,80 53,40 

3. 
Keberanian siswa dalam 
mempresentasikan hasil diskusinya 

62,00 66,34 64,17 

4. 
Kemampuan siswa bekerja sama dalam 
kelompok 

55,00 65,38 60,19 

5. 
Keberanian siswa dalam mengemukakan 
tanggapan atau pendapat 

56,00 60,57 58,29 

Jumlah 302,67% 
Rata-rata 60,53% 

 
Berdasarkan tabel tersebut, dari seluruh indikator yang diamati peneliti 

dapat dilihat bahwa keaktifan siswa  pada indikator 3 paling tinggi, ditunjukkan 

dengan 63,65% siswa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya. Namun, 

keaktifan siswa bertanya pada guru masih rendah, ditunjukkan dengan persentase 

siswa yang bersikap aktif pada indikator 2 hanya 51,96%. Sementara itu, siswa 

yang antusias mengikuti pembelajaran sebesar 61,25% dan hanya 57,19% siswa 

yang mampu bekerjasama dalam kelompok. Hal ini tidak jauh berbeda dengan 

persentase keberanian siswa mengemukakan tanggapan atau pendapatnya. Hanya 

54,33% siswa yang bersikap aktif pada indikator ini. 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa setelah peneliti melakukan 

pengamatan selama dua pertemuan, diperoleh rata-rata nilai aktivitas siswa secara 

klasikal dalam siklus I, yaitu 60,53%. Peneliti akan memperbaiki kekurangan 

yang terdapat dalam pembelajaran sebelumnya agar nilai aktivitas siklus II dapat 

meningkat.  
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4.1.1.2.2 Hasil Observasi Performansi Guru 

Selain mengamati aktivitas belajar siswa, peneliti juga melakukan 

pengamatan terhadap performansi guru sendiri. Dalam pengamatan ini, peneliti 

menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). 

APKG I digunakan untuk mengamati perencanaan pembelajaran yang 

disusun dalam RPP. Hasil pengamatan terhadap RPP siklus I pertemuan 1 dan 2 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Data Hasil Observasi RPP (APKG I) Siklus I 

No Aspek yang Diamati Pertemuan Rata-
rata Nilai 

1 2 
1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator 3 4 3,5 87,50
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 

2,67 3 2,83 70,75 

3. Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran STAD 2,4 2,6 2,5 62,50 

4. Merancang pengelolaan kelas 3 3,5 3,25 81,25 
5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 4 4 4 100 

6. Tampilan dokumen rencana 
pembelajaran 3,5 3,5 3,5 87,50 

Jumlah 19,58 489,50 
Rata-rata 3,26 81,58 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan guru 

merumuskan kompetensi dasar/indikator sudah cukup baik dengan perolehan nilai 

87,50. Selanjutnya, kemampuan mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran, dan sumber belajar mencapai nilai 71,00. Guru hanya 

mendapatkan nilai 62,50 dalam merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

STAD. Namun, tidak demikian dengan kemampuan guru merancang pengelolaan 
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kelas. Pada aspek ini guru mencapai nilai 81,25. Pada kemampuan merencanakan 

prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian, guru berhasil meraih nilai 100. 

Sementara itu, tampilan dokumen rencana pembelajaran memperoleh nilai 87,50. 

Dari seluruh aspek yang diamati, diperoleh nilai APKG I yaitu 81,63.  

APKG II digunakan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan guru. Pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran difokuskan pada 

performansi guru selama dua pertemuan. Hasil pengamatan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran siklus I pertemuan 1 dan 2 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Data Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran (APKG II) Siklus I 

No. Aspek yang Diamati Pertemuan Rata-
rata Nilai 

1 2 
1. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 3,5 3,5 3,5 87,50 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
STAD 2,83 2,67 2,75 68,75 

3. Mengelola interaksi kelas 2,6 3,4 3,00 75 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap belajar 

3,2 3,2 3,2 80 

5. Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran mata 
pelajaran PKn  

2,33 2,67 2,50 62,50 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 
hasil belajar 3,5 3,5 3,5 87,50 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 2,25 3 2,63 65,75 
Jumlah 21,08 527 
Rata-rata 3,01 75,28 

 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan guru 

mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran mendapat nilai 87,50 yang berarti 

sudah cukup baik. Nilai tersebut dapat menutupi kekurangan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran STAD 
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yang hanya mendapat nilai 68,75. Selanjutnya, nilai 75 diperoleh guru untuk 

aspek mengelola interaksi kelas. Sementara itu, kemampuan guru bersikap 

terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar mencapai nilai 80. Hal ini berlawanan dengan nilai yang diperoleh guru 

dalam mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran PKn. Aspek ini meraih nilai terendah dari seluruh aspek yang diamati 

karena guru hanya mendapat nilai 62,50. Selanjutnya, dalam melaksanakan 

evaluasi proses dan hasil belajar, guru mendapat nilai yang cukup baik, yaitu 

87,50. Nilai aspek ini dapat menutup kekurangan pada aspek sebelumnya. Hal itu 

juga berlaku pada aspek berikutnya, yaitu kesan umum kinerja guru/calon guru 

yang hanya mendapat nilai 65,75. Dari seluruh aspek yang diamati, diperoleh nilai 

APKG II, yaitu 75,29.  

Setelah peneliti melaksanakan pengamatan terhadap performansi guru 

pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan dibantu oleh rekan 

guru/teman sejawat, diperoleh data performansi guru di siklus I. Data tersebut 

dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.6 Data Hasil Observasi Performansi Guru Siklus I 

Nilai APKG I Nilai APKG II Nilai Performansi 
81,58 75,28 232,14 

Nilai 77,38 
Kriteria B 

 
Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa guru memperoleh nilai 81,63 

dalam perencanaan pembelajaran yang diamati menggunakan APKG I. Sementara 

itu, guru mendapat nilai 75,29 dalam melaksanakan pembelajaran yang diamati 
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menggunakan APKG II. Kedua nilai tersebut kemudian diolah sehingga diperoleh 

nilai performansi guru dalam pembelajaran, yaitu 77,40 dengan kriteria B. 

4.1.1.3 Refleksi 

Siklus I yang terdiri dari dua pertemuan telah dilaksanakan oleh peneliti. 

Secara garis besar, kedua pembelajaran terutama pertemuan pertama dapat 

dikatakan belum begitu berhasil. Terdapat beberapa kekurangan pada perencanaan 

maupun pelaksanaan pembelajaran sehingga membutuhkan perbaikan pada siklus 

II. Kekurangan itu antara lain muncul pada performansi peneliti, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa. 

4.1.1.3.1 Performansi Guru 

Performansi peneliti masih belum maksimal, ditunjukkan dengan nilai 

APKG yang diperoleh peneliti, 73,90 pada pertemuan pertama dan 80,84 pada 

pertemuan kedua. Hal ini dapat disebabkan kurangnya kemampuan peneliti dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, 

peneliti belum menyusun tujuan secara lengkap. Sementara itu, dalam 

melaksanakan pembelajaran, peneliti hanya menggunakan satu media dan masih 

mengalami kesulitan dalam tahap-tahap pembelajaran STAD. Pergantian dari 

pembelajaran klasikal ke pembelajaran kelompok belum terorganisir dengan baik. 

Peneliti mengalami hambatan dalam menempatkan siswa menurut kelompoknya. 

Sebagian siswa menolak berkelompok dengan siswa lain sehingga pembelajaran 

sempat terhambat. Demikian pula dengan pengelolaan waktu. Peneliti belum 

dapat mengefisienkan waktu yang tersedia. Peneliti disibukkan oleh siswa yang 

tidak mau berkelompok sehingga pembelajaran pun berlangsung lebih lama dari 
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waktu yang direncanakan. Di samping faktor peneliti, penyebab rendahnya nilai 

APKG dapat pula disebabkan oleh faktor observer. Kurangnya sosialisasi 

mengenai APKG terhadap para pembelajar di sekolah menyebabkan adanya 

kekeliruan dalam mengisi APKG. Misalnya, sebelum mengamati pembelajaran 

yang dilaksanakan peneliti, observer tidak membaca deskriptor APKG terlebih 

dahulu secara keseluruhan. Hal ini dapat berakibat nilai yang diberikan observer 

kurang sesuai dengan pembelajaran sesungguhnya. 

4.1.1.3.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa masih rendah, ditunjukkan dengan nilai aktivitas siswa 

selama pembelajaran, 53,51 pada pertemuan pertama dan 61,11 pada pertemuan 

kedua. Siswa belum terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran yang dilaksanakan 

peneliti. Hal ini dapat disebabkan pembelajaran klasikal yang sering digunakan 

kurang dapat menumbuhkan kemampuan sosial siswa. Banyak siswa yang belum 

terbiasa belajar dalam kelompok sehingga mereka masih merasa canggung untuk 

berinteraksi dengan teman kelompoknya. Kerja sama yang terbentuk dalam 

kelompok juga masih rendah.  Beberapa siswa sulit bekerja sama dengan teman 

kelompoknya dan memilih untuk bekerja sendiri. Hal ini menyebabkan rendahnya 

kemampuan siswa bekerja dalam kelompok. Selain itu, keberanian siswa dalam 

bertanya dan mengemukakan pendapat juga masih rendah. Mereka belum terbiasa 

dengan pembelajaran kooperatif sehingga masih merasa malu untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya di depan guru dan teman sekelas. 

4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa belum baik, ditunjukkan dengan rata-rata nilai yang 

diperoleh siswa, 78,00, sedangkan jumlah siswa yang mencapai KKM 70 
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sebanyak 19 siswa. Namun, dengan 19 siswa yang tuntas, persentase ketuntasan 

siswa hanya 73,07 %, sehingga persentase ketuntasan minimal (75 %) belum 

tercapai. Hal ini disebabkan beberapa faktor, volume suara peneliti dalam 

menyampaikan materi kurang nyaring sehingga belum berhasil menarik perhatian 

siswa. Selain itu, materi pelajaran yang sebagian besar berupa hafalan membuat 

siswa merasa bosan dan kurang bersemangat mempelajari materi. Ada pula siswa 

yang menganggap materi ini sulit terlebih dahulu sehingga membuat mereka 

kehilangan semangat belajar. Hal ini menyebabkan kurangnya antusiasme siswa 

ketika peneliti menyampaikan materi. Beberapa siswa tidak berkonsentrasi pada 

pelajaran dan sibuk berbicara dengan teman sebangkunya. Keadaan tersebut 

memicu suasana pembelajaran yang tidak kondusif sehingga siswa yang benar-

benar bersemangat belajar menjadi terganggu. Faktor selanjutnya, dalam tes 

formatif yang disusun peneliti terdapat beberapa soal yang tingkat kesulitannya 

kurang tepat dengan perkiraan peneliti. Soal yang diprediksi mudah oleh peneliti 

dan tergolong kategori C1 (hafalan atau ingatan) setelah diberikan kepada siswa 

ternyata merupakan soal yang dianggap sulit. Sebagian besar siswa tidak dapat 

menjawab soal itu. Selain itu, terdapat penulisan kalimat soal yang kurang jelas 

sehingga memunculkan kemungkinan jawaban yang bermacam-macam. Hal ini 

berdampak pada ketepatan jawaban siswa. Beberapa faktor yang disebutkan di 

atas menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa. 

4.1.1.4 Revisi 

Menindaklanjuti kekurangan yang terdapat pada siklus I, peneliti berusaha 

mengadakan perbaikan pada tiga aspek di atas. Untuk meningkatkan nilai APKG, 
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peneliti akan memperbaiki penulisan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, peneliti akan mengefektifkan 

kegiatan sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan. Waktu untuk melaksanakan 

kegiatan kelompok diperpanjang agar anggota kelompok lebih lama bersosialisasi 

dengan kelompoknya. Mereka pun mempunyai waktu lebih untuk berdiskusi 

menemukan jawaban pertanyaan dari peneliti. Supaya pergantian dari kegiatan 

klasikal ke kegiatan kelompok maupun sebaliknya berlangsung lancar, peneliti 

terlebih dahulu memberikan pengarahan sampai anak-anak jelas mengenai 

prosedur pembelajaran yang ditentukan. 

Untuk meningkatkan aktivitas siswa, peneliti akan meningkatkan 

keberanian mereka dengan memberikan motivasi atau penguatan sesuai dengan 

kemampuan siswa. Selain itu, peneliti akan meyakinkan siswa bahwa bekerja 

sama sangat penting dalam sebuah kelompok. Yang ingin ditingkatkan dalam 

kelompok bukan hanya pencapaian individu, tetapi yang paling utama adalah 

pencapaian kelompok. Peneliti akan mengingatkan kembali bahwa setiap 

kelompok akan mendapatkan penghargaan seperti siklus I sesuai dengan hasil 

yang dicapai. 

Faktor lain yang ingin ditingkatkan yaitu hasil belajar siswa yang tampak 

pada rata-rata nilai kelas dan persentase tuntas klasikal. Untuk memperbaiki 

kekurangan yang terjadi pada siklus I, peneliti akan memperbaiki penulisan 

kalimat soal sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Peneliti akan menyusun 

kisi-kisi dan soal sesuai dengan kemampuan siswa. Dengan demikian, tidak ada 

soal yang membuat banyak siswa tidak mampu menjawab dengan benar, seperti 
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nilai ≥ 70. Jumlah ini meningkat 19,52% dari persentase ketuntasan belajar 

klasikal siklus I. Sementara itu, persentase siswa yang tidak tuntas karena belum 

memenuhi KKM turun menjadi 7,41%. Hanya 2 dari 27 siswa yang memperoleh 

nilai tes formatif kurang dari 70 sehingga belum memenuhi KKM.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

siklus II meningkat dari hasil belajar siklus I. Perbandingan hasil belajar siswa 

pada siklus I dengan hasil belajar siswa sebelum siklus I dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.7 Data Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II 

Hasil Belajar Siklus I Siklus II 
Jumlah Siswa Persentase Jumlah Siswa Persentase

Nilai ≥ 70 19 73,07% 25 92,59% 
Nilai < 70 7 26,93% 2 7,41% 
Rata-rata Nilai 78,00 86,85 
Tuntas Belajar 19 73,07% 25 92,59% 
Tidak Tuntas Belajar 7 26,93% 2 7,41% 

 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa pada 

siklus II mengalami peningkatan yang signifikan dari siklus I. Nilai sebagian 

besar siswa sudah memenuhi KKM sehingga rata-rata nilai kelas dan persentase 

ketuntasan belajar klasikal siswa mengalami peningkatan dari pembelajaran siklus 

sebelumnya. Persentase siswa yang memenuhi KKM meningkat sebesar 19,52. 

Sementara itu, rata-rata nilai kelas meningkat sebesar 8,85. 

Sebagaimana yang dilaksanakan peneliti pada siklus I, pada siklus II 

peneliti juga mengumpulkan data kelompok selain data individu. Data ini berupa 

nilai peningkatan masing-masing kelompok dan penghargaan yang diberikan 

kepada kelompok pada setiap pertemuan.  
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Hasil belajar yang berupa nilai peningkatan yang diperoleh siswa dan 

penghargaan kelompok pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.8 Data Perolehan Skor dan Penghargaan Kelompok Siklus II 

No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

KELOMPOK A 
1. Erva Nur Alfian 75 80 20 80 80 20 
2. Irfan Nur Barkah 80 85 20 85 60 5 
3. Nur Huda 80 70 10 70 80 20 
4. Zahraf Bimantoro 85 90 20 90 100 30 

Jumlah Skor 70 75 
Rata-Rata 18 19 
Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM BAIK 

KELOMPOK B 
1. Sigit Pujianto 70 60 10 60 60 20 
2. Dikta Yuda P. 80 85 20 85 40 5 
3. Andan Purwandari 60 70 20 70 100 30 
4. Nunik Ambarsyafira 70 85 30 85 80 10 
5. Rian Hafiedz 100 90 10 90 100 30 

Jumlah Skor 90 95 
Rata-Rata 18 19 
Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM BAIK 

KELOMPOK C 
1. Syarifudin 95 85 10 85 100 30 
2. Indung Perwita M. 70 85 30 85 100 30 
3. Markhel Ekadian B. 90 70 5 70 80 20 
4. Fina Firnanda Sari 70 90 30 90 80 10 

Jumlah Skor 75 90 
Rata-Rata 19 23 
Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM HEBAT 

KELOMPOK D 
1. Ilham 70 80 20 80 80 20 
2. Baroroh I. 75 100 30 100 100 30 
3. Fauzan Teguh I. 90 90 20 90 100 30 
4. Rizky Fadillah 80 70 10 70 100 30 

Jumlah Skor 80 110 
Rata-Rata 20 28 
Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM SUPER 
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No Nama Siswa 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir Skor Nilai 

Awal 
Nilai 
Akhir Skor 

KELOMPOK E 
1. Bayu Alam 80 95 30 95 80 5 
2. Yohan Setiawan 80 70 10 70 100 30 
3. Resta Pratama P. 70 80 20 80 100 30 
4. Farah Amalia 90 100 30 100 100 30 
5. Saputri Agustiana 65 90 30 90 60 5 

Jumlah Skor 120 100 
Rata-Rata 24 20 
Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM BAIK 

KELOMPOK F  
1. Eva Suci Rahayu 90 100 30 100 100 30 
2. Rozak Hanif Novanda 80 90 20 90 60 5 
3. Kharunia Pramesti 60 70 20 70 100 30 
4. Syafadila Putri Mulia 90 100 30 100 100 30 
5. Wahyu Nur Syafi’i 75 90 30 90 80 10 

Jumlah Skor 130 105 
Rata-Rata 26 21 
Penghargaan Kelompok TIM SUPER TIM HEBAT 

 
Data pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa terjadi banyak perubahan nilai 

dalam kelompok STAD setelah melakukan pembelajaran di siklus II. Pada 

pertemuan 1, kelompok A, B, C, dan D memperoleh penghargaan sebagai Tim 

Baik dengan rata-rata skor kelompok masing-masing 18, 18, 19, dan 20. Gelar 

Tim Hebat diraih oleh kelompok E dengan rata-rata skor kelompok 24, sedangkan 

kelompok F untuk kedua kalinya mendapat predikat Tim Super seperti yang 

mereka peroleh di siklus II dengan rata-rata skor kelompok 26. 

Pada siklus II, kelompok A, B, dan E mendapat penghargaan sebagai Tim 

Baik dengan rata-rata skor kelompok masing-masing 19,19, dan 20. Kelompok C 

dan F memperoleh penghargaan sebagai Tim Hebat dengan rata-rata skor 

kelompok 23 dan 21. Sementara itu, gelar Tim Super diraih oleh kelompok D 

dengan rata-rata skor kelompok 28. 
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4.1.2.2 Deskripsi Data Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran 

Data yang dihimpun peneliti bukan hanya berupa hasil belajar siswa, tetapi  

juga hasil pengamatan proses pembelajaran. Data ini diperoleh dari pengamatan 

terhadap aktivitas siswa dan performansi guru dalam pembelajaran. Dalam 

mengumpulkan data ini, peneliti menggunakan teknik nontes. Peneliti 

menggunakan lembar aktivitas siswa untuk mengamati aktivitas siswa selama 

pembelajaran. Sementara itu, untuk mengamati performansi guru dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, peneliti menggunakan Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Serupa dengan pelaksanaan siklus I, di siklus II peneliti melakukan 

observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui keaktifan belajar siswa. Data yang diperoleh peneliti dipaparkan 

dalam tabel hasil pengamatan aktivitas siswa sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

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

(%) 1 2 

1. 
Keantusiasan siswa mengikuti 
pembelajaran 

76,85 81,48 79,17 

2. 
Keaktifan siswa dalam bertanya kepada 
guru 

75,00 76,85 75,93 

3. 
Keberanian siswa dalam 
mempresentasikan hasil diskusinya 

74,07 82,41 78,24 

4. 
Kemampuan siswa bekerja sama dalam 
kelompok 

76,85 84,26 80,56 

5. 
Keberanian siswa dalam mengemukakan 
tanggapan atau pendapat 

72,22 82,41 77,32 

Jumlah 391,22% 
Rata-rata 78,24% 
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Berdasarkan tabel tersebut, dari seluruh indikator yang diamati peneliti 

dapat dilihat bahwa kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok meningkat 

menjadi 82,18% dan merupakan aktivitas yang tertinggi persentasenya. Sementara 

itu, indikator 2 merupakan aktivitas siswa terendah dengan 77,40%. Hal ini 

menunjukkan keaktifan siswa bertanya pada guru masih kurang. Namun, 

persentase indikator 2 di siklus II meningkat dibandingkan persentase di siklus I.  

Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran tidak berbeda jauh dengan indikator 

2, yaitu 77,95%. Demikian pula dengan keberanian siswa mengemukakan 

pendapat dan keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi, masing-

masing sebesar 78,90% dan 79,82%. 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa setelah peneliti melakukan 

pengamatan selama dua pertemuan di siklus II, diperoleh rata-rata nilai aktivitas 

siswa secara klasikal, yaitu 79,25. Hal ini berarti perbaikan yang peneliti lakukan 

di siklus II dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

4.1.2.2.2 Hasil Observasi Performansi Guru 

Selain mengamati aktivitas belajar siswa, peneliti juga melakukan 

pengamatan terhadap performansi guru sendiri. Peneliti menggunakan APKG I 

dan APKG II sebagai instrumen untuk mengamati performansi guru. 

APKG I digunakan untuk mengamati perencanaan pembelajaran yang 

disusun guru. Pengamatan terhadap perencanaan pembelajaran difokuskan pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun peneliti untuk setiap 

pertemuan. Hasil pengamatan terhadap RPP siklus II pertemuan 1 dan 2 yaitu 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 Data Hasil Observasi RPP (APKG I) Siklus II 

No Aspek yang Diamati Pertemuan Rata-
rata Nilai 1 2 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator 4 4 4 100 
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar 

3,33 3,67 3,5 87,50 

3. Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran STAD 3,6 3,4 3,5 87,50 

4. Merancang pengelolaan kelas 3,5 3,5 3,5 87,50 
5. Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 3,5 3,5 3,5 87,50 

6. Tampilan dokumen rencana 
pembelajaran 4 4 4 100 

Jumlah 22 550 
Rata-rata 3,67 91,67 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan guru 

merumuskan kompetensi dasar/indikator meningkat dari siklus I dengan perolehan 

nilai 100. Selanjutnya, kemampuan mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembelajaran, dan sumber belajar mencapai nilai 87,50. Nilai ini 

juga didapat guru pada aspek merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

STAD, merancang pengelolaan kelas, dan merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian. Pada ketiga aspek tersebut, guru memperoleh nilai 

87,50. Sementara itu, tampilan dokumen rencana pembelajaran memperoleh nilai 

100. Dari seluruh aspek yang diamati, diperoleh nilai APKG I yaitu 91,67.  

APKG II digunakan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan guru. Pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran difokuskan pada 

performansi guru selama dua pertemuan. Hasil pengamatan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran siklus II pertemuan 1 dan 2 yaitu: 
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Tabel 4.11 Data Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran (APKG II) Siklus II 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan Rata-

rata 
Nilai 

1 2 
1. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 
4 4 4 100 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
STAD 

3,67 3,83 3,75 93,75 

3. Mengelola interaksi kelas 3,4 3,2 3,3 82,50 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 
positif siswa terhadap belajar 

3,4 3,4 3,4 85 

5. Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran mata 
pelajaran PKn  

3,33 3,33 3,33 83,25 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 
hasil belajar 

4 4 4 100 

7. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,5 3,5 3,5 87,50 
Jumlah 25,28 632 
Rata-rata 3,61 90,28 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai yang diperoleh 

guru pada APKG II juga mengalami peningkatan seperti halnya siklus I. 

Kemampuan guru mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran mendapat nilai 100. 

Nilai tersebut diikuti dengan peningkatan nilai pada kemampuan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran STAD yang mencapai 

93,75. Selanjutnya, nilai 82,50 diperoleh guru untuk aspek mengelola interaksi 

kelas. Sementara itu, kemampuan guru bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar mencapai nilai 

85. Peningkatan ini juga tampak pada kemampuan mendemonstrasikan 

kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran PKn yang mencapai 

83,25. Selanjutnya, dalam melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, guru 
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mendapat nilai 100 dan nilai 87,50 untuk kesan umum kinerja guru/calon guru. 

Dari seluruh aspek yang diamati, diperoleh nilai APKG II, yaitu 90,28.  

Setelah peneliti melaksanakan pengamatan terhadap performansi guru 

pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan dibantu oleh rekan 

guru/teman sejawat, diperoleh data performansi guru di siklus II. Data tersebut 

dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.12 Data Hasil Observasi Performansi Guru Siklus II 

Nilai APKG I Nilai APKG II Nilai Performansi 
91,67 90,28 272,23 

Nilai 90,74 
Kriteria A 

 
Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa guru memperoleh nilai 91,67 

dalam perencanaan pembelajaran yang diamati menggunakan APKG I. Sementara 

itu, guru mendapat nilai 90,28 dalam melaksanakan pembelajaran yang diamati 

menggunakan APKG II. Kedua nilai tersebut kemudian diolah sehingga diperoleh 

nilai performansi guru dalam pembelajaran, yaitu 90,74 dengan kriteria A. 

4.1.2.3 Refleksi 

Siklus II yang terdiri dari dua pertemuan telah dilaksanakan oleh peneliti 

sebagai bagian dari rangkaian Penelitian Tindakan Kelas. Pada siklus ini, terjadi 

peningkatan dalam performansi guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

Peningkatan ini dicapai melalui perbaikan yang dilakukan peneliti berdasarkan 

refleksi siklus I. 

4.1.2.3.1 Performansi Guru 

Performansi peneliti mengalami kemajuan, ditunjukkan dengan nilai 

APKG yang diperoleh peneliti, 90,69 pada pertemuan pertama dan 90,79 pada 
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pertemuan kedua. Nilai ini diperoleh setelah peneliti melakukan perbaikan pada 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, 

berdasarkan kekurangan yang terdapat di siklus I, peneliti sudah menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara lengkap. Sementara itu, dalam 

melaksanakan pembelajaran, peneliti sudah menggunakan lebih dari satu media 

sehingga dapat menarik perhatian siswa. Kemudian, walaupun belum sempurna, 

peneliti sudah melaksanakan tahap-tahap pembelajaran STAD dengan cukup 

lancar. Pergantian dari pembelajaran klasikal ke pembelajaran kelompok maupun 

sebaliknya lebih terorganisir. Hal ini menyebabkan peneliti dapat mengefisienkan 

waktu yang tersedia sehingga pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Di 

samping itu, observer dalam pembelajaran ini telah mempelajari terlebih dahulu 

deskriptor APKG sehingga dapat mengisi APKG dengan lebih obyektif. 

4.1.2.3.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa meningkat pada siklus ini, ditunjukkan dengan nilai 

aktivitas siswa selama pembelajaran, 75,18 pada pertemuan pertama dan 81,66 

pada pertemuan kedua. Siswa lebih banyak terlibat dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan peneliti. Siswa sudah mulai terbiasa belajar dalam kelompok 

sehingga mereka tidak lagi merasa canggung untuk berinteraksi dengan teman 

kelompoknya. Kerja sama yang terbentuk dalam kelompok juga mengalami 

peningkatan. Demikian pula dengan keberanian siswa dalam bertanya dan 

mengemukakan pendapat. Setelah peneliti memberikan motivasi, beberapa siswa 

mulai memberanikan diri bertanya jika menemui kesulitan dan mengemukakan 

hasil diskusi maupun pendapatnya. 
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4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan rata-

rata nilai yang diperoleh siswa, 86,85, sedangkan jumlah siswa yang mencapai 

KKM 70 sebanyak 25 siswa. Dengan 25 siswa yang tuntas, persentase ketuntasan 

siswa bertambah menjadi 92,59%, sehingga persentase ketuntasan minimal (75%) 

sudah tercapai. Selama pembelajaran, volume suara peneliti sudah cukup nyaring 

sehingga terdengar oleh seluruh siswa. Hal ini menyebabkan perhatian siswa 

tertuju pada peneliti saat menyampaikan materi. Dalam penyusunan tes formatif, 

peneliti juga melakukan perbaikan. Peneliti lebih teliti dalam menggolongkan soal 

sesuai tingkat kesulitannya sehingga hanya ada dua soal yang paling tidak dapat 

dijawab oleh beberapa siswa. Penulisan kalimat soal diperbaiki sehingga tidak 

menimbulkan jawaban yang bermacam-macam. Dengan demikian, perbaikan 

yang dilakukan peneliti berdampak pada meningkatnya ketepatan jawaban siswa.  

4.1.2.4 Revisi 

Berdasarkan hasil yang dicapai di siklus II, dapat dikatakan bahwa 

performansi peneliti, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa meningkat 

dibandingkan dengan siklus I. Hal ini berarti peneliti tidak perlu menambah siklus 

karena hasil yang diperoleh sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditentukan. 

 

4.2 Pembahasan 

Peneliti telah memperoleh data hasil penelitian pada siklus I dan siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti akan membahas data-data 
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tersebut lebih lanjut. Pembahasan terdiri dari pemaknaan temuan penelitian dan 

implikasi hasil penelitian. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

 Setelah peneliti melaksanakan penelitian selama dua siklus, diperoleh data 

berupa hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru. Dari data 

yang dihimpun, dapat diketahui bahwa secara garis besar, hasil belajar siswa, 

aktivitas belajar siswa, dan performansi guru mengalami peningkatan dari siklus I 

ke siklus II. Data tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:  

4.2.1.1 Hasil Belajar Siswa 

Pada siklus I, persentase tuntas belajar klasikal siswa sebesar 73,07% 

dengan rata-rata nilai sebesar 78. Dengan demikian, hasil tersebut belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan peneliti yaitu minimal 75% 

siswa memperoleh nilai ≥ 70. Hal ini disebabkan kurangnya minat dan motivasi 

belajar siswa terhadap materi yang disampaikan. Materi yang berupa hafalan juga 

membuat siswa jenuh dan kurang antusias mengikuti pembelajaran. 

Pada siklus II, persentase ketuntasan belajar klasikal siswa mencapai 

92,59% dengan rata-rata nilai sebesar 86,85. Dengan hasil tersebut, hasil belajar 

siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan peneliti karena 

jumlah siswa yang memenuhi KKM sudah melebihi 75%. Siswa sudah berani 

mengajukan pertanyaan jika belum memahami materi. Kerjasama dalam 

kelompok juga meningkat sehingga siswa saling membantu dalam mengerjakan 

tugas kelompok. 
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Berdasarkan perbandingan hasil belajar siswa pada kedua siklus, dapat 

diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan dari 

siklus I ke siklus II, baik pada persentase ketuntasan belajar minimal maupun rata-

rata nilai kelas. Persentase ketuntasan belajar minimal meningkat sebesar 19,52%, 

sedangkan rata-rata nilai siswa mengalami peningkatan sebesar 8,85. 

Peningkatan ini menunjukkan bahwa siswa mengalami perubahan tingkah 

laku selama mengikuti pembelajaran STAD. Pernyataan ini sesuai dengan 

pendapat Anni dkk. (2007: 5) yang menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. 

Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang 

dipelajari oleh siswa. Menurut Slameto dalam Kurnia (2007: 1-3), perubahan 

tersebut merupakan hasil pengalaman siswa dalam interaksi dengan lingkungan, 

dalam hal ini teman kelompoknya. Demikian juga menurut pendapat Slavin dalam 

Rifa’i dan Anni (2009: 82), bahwa belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. Uraian tersebut didukung pula oleh pendapat Anni 

dkk. (2007: 3) tentang tiga unsur utama dalam belajar. Unsur-unsur tersebut yaitu: 

(4) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. 

(5) Perubahan perilaku terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

(6) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap aktivitas belajar siswa, 

diperoleh hasil pengamatan untuk siklus I dan siklus II. Pada siklus I, persentase 

aktivitas belajar siswa sebesar 60,53% dengan kriteria Cukup. Hasil yang kurang 
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baik tersebut disebabkan banyak siswa yang tidak berkonsentrasi pada 

pembelajaran karena bermain dengan teman sebangku atau mengerjakan kegiatan 

lain. Selain itu, pada kegiatan kelompok, beberapa siswa gaduh dan tidak dapat 

bekerjasama dengan teman kelompoknya. Keaktifan siswa dalam bertanya, 

mengemukakan pendapat, dan mempresentasikan hasil diskusinya juga masih 

rendah. Siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

sehingga aktivitas belajar siswa rendah, sedangkan belajar merupakan suatu 

proses atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif (Skinner 

dalam Ruminiati 2007: 1-5). Dengan demikian, hasil dari kegiatan belajar ini 

belum meningkat secara signifikan. 

Pada siklus II, aktivitas siswa mengalami peningkatan. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari persentase aktivitas siswa, yaitu 78,24% dengan kriteria Baik. 

Sebagian besar siswa terlibat dalam pembelajaran secara fisik dan mental.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sardiman dalam Saminanto (2010: 97) yang menyatakan 

bahwa aktivitas belajar adalah keaktifan yang bersifat fisik atau mental. Penting 

bagi guru untuk dapat menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun 

berbuat dalam proses belajar mengajar. Menurut Slameto (2010: 36), aktivitas 

yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran tersebut akan menimbulkan 

kesan bagi mereka.  

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif memiliki keunggulan 

dalam meningkatkan aktivitas siswa sebagaimana dikemukakan oleh Jarolimek 

dan Parker dalam Isjoni (2010: 24), yaitu: 
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(1) adanya saling ketergantungan yang positif, 

(2) adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu, 

(3) dilibatkannya siswa dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, 

(4) suasana kelas yang rileks dan menyenangkan, 

(5) terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan 

guru, 

(6) terdapat banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi 

yang menyenangkan. 

Setelah mengikuti pembelajaran STAD selama II siklus, siswa dapat 

menyesuaikan diri dengan teman kelompoknya sehingga dapat bekerjasama 

dengan baik. Keaktifan dan keberanian siswa dalam bertanya, mengemukakan 

pendapat, dan mempresentasikan hasil diskusinya juga semakin meningkat. 

4.2.1.3 Hasil Observasi Performansi Guru 

Pada siklus I, guru mendapat nilai 81,58 untuk kemampuan merencanakan 

pembelajaran dan 75,28 untuk kemampuan melaksanakan pembelajaran. Dari dua 

nilai tersebut, dihasilkan nilai performansi guru sebesar 77,38 dengan kriteria B. 

Walaupun hasil yang diperoleh sudah baik, tetapi guru perlu mengadakan 

perbaikan. Melalui kegiatan refleksi, guru dapat mengetahui kekurangan dan 

hambatan yang dialami pada siklus I agar performansi guru pada siklus II dapat 

meningkat. 

Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru menetapkan model 

pembelajaran yang digunakan. Tujuan pembelajaran dan rancangan pembelajaran 

telah disiapkan, tetapi guru masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan 
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tahap-tahap model pembelajaran STAD. Hal ini menyebabkan jalannya 

pembelajaran kurang terorganisir. Sebagaimana dikemukakan oleh Arends dalam 

Suprijono (2011: 46), model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan 

digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.  

Slavin (2010: 143-146) menyatakan tahap-tahap yang merupakan lima 

komponen STAD yaitu: (1) Persentase Kelas, (2) Tim, (3) Kuis, (4) Skor 

Kemajuan Individual, dan (5) Rekognisi Tim. Tahap-tahap tersebut belum dapat 

dilaksanakan dengan baik sehingga melebihi waktu yang telah ditentukan. Hal ini 

menyebabkan pembelajaran berlangsung kurang efektif dan efisien. Sementara 

itu, kendala mengenai alokasi waktu pada pembelajaran kooperatif telah 

diprediksi oleh Jarolimek & Parker dalam Isjoni (2010: 24). Mereka menyatakan 

bahwa guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang karena 

pembelajaran ini memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu. Selain 

itu, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, pembahasan topik 

permasalahan cenderung meluas sehingga tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

Pada siklus II, guru mendapat nilai 91,67 untuk kemampuan 

merencanakan pembelajaran dan 90,28 untuk kemampuan melaksanakan 

pembelajaran. Berdasarkan dua nilai tersebut, diperoleh nilai performansi guru 

sebesar 90,74 dengan kriteria A. Hal ini berarti nilai performansi guru pada siklus 

II meningkat sebesar 13,36 dari siklus I. Peningkatan ini tidak lepas dari refleksi 

yang dilakukan guru terhadap performansinya di siklus I. 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas telah dilaksanakan peneliti di kelas IV SD 

Negeri 2 Karangsentul Purbalingga dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran PKn materi pokok Globalisasi. 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa, serta 

performansi guru dalam pembelajaran. 

Penelitian ini dapat dikatakan berhasil. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

hasil belajar, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru kelas IV SD N 2 

Karangsentul Purbalingga pada mata pelajaran PKn materi pokok Globalisasi. 

Namun, pembelajaran dilaksanakan dalam dua siklus. Hal ini berarti hasil siklus I 

belum mencapai indikator keberhasilan sehingga guru harus melanjutkan ke siklus 

II. 

Pada pelaksanaan siklus I, terdapat beberapa kendala yang ditemui guru. 

Kendala pertama yaitu siswa belum terbiasa belajar dengan model pembelajaran 

kooperatif. Selama ini siswa mengikuti pembelajaran melalui metode 

konvensional. Hal ini membuat siswa kurang terlibat secara penuh dalam 

pembelajaran. Beberapa siswa masih belum memahami kegiatan yang harus 

mereka lakukan. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat terlaksana dengan baik jika siswa sudah memahami dan terbiasa dengan 

model pembelajaran ini. 

Selanjutnya, guru mengalami hambatan untuk mengorganisir siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok. Hal ini disebabkan sebagian besar siswa yang masih 
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bersifat individualistis pada permulaan pembelajaran. Mereka belum dapat 

menerima teman kelompoknya sebagai bagian dari tim mereka. Oleh karena itu, 

diskusi kelompok tidak berlangsung sesuai rencana. Dari uraian tersebut, model 

pembelajaran kooperatif dapat berjalan dengan baik jika siswa dapat bekerja sama 

dengan teman kelompoknya. 

Kendala terakhir yang dihadapi peneliti yaitu keterbatasan waktu 

pembelajaran. Dalam waktu 70 menit, guru harus dapat menyelesaikan tahap-

tahap model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini bukan sesuatu yang 

mudah karena di dalam model ini terdapat lima tahap yang membutuhkan banyak 

waktu, terutama dalam tahap diskusi kelompok. Guru dapat menanggulangi hal ini 

dengan membentuk kelompok sebelum pembelajaran dilaksanakan. Pada saat 

pembelajaran, guru dapat langsung mengumumkan anggota setiap kelompok 

sehingga dapat mengefisienkan waktu pembelajaran. Selain itu, guru dapat 

membatasi waktu untuk setiap tahap pembelajaran sehingga guru dan siswa dapat 

mengetahui waktu yang tersedia untuk setiap tahap pembelajaran. Dengan 

demikian, guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan baik jika waktu pembelajaran dapat dikelola dengan tepat. 

Implikasi dari penelitian ini terlihat pada hasil penelitian yang diperoleh. 

Melalui model pembelajaran STAD, indikator keberhasilan yang ditentukan 

peneliti dapat tercapai. Selain hasil belajar siswa meningkat, siswa dapat 

memperoleh pengalaman belajar yang bermanfaat dengan belajar bersosialisasi 

dalam kelompok. Guru juga menambah wawasan dan mendapat pengalaman 

mengenai model pembelajaran kooperatif tipe STAD sehingga dapat 
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meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran. Selain itu, model ini dapat 

digunakan sebagai model pembelajaran alternatif bagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran PKn. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD juga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga meningkatkan mutu lulusan 

SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Karangsentul Purbalingga pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Hasil yang mendukung pernyataan ini yaitu: 

5.1.1 Hasil Belajar Siswa 

Setelah peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

hasil belajar siswa yang terdiri dari ketuntasan belajar klasikal dan rata-rata nilai 

dapat meningkat di setiap siklus. Pada siklus I, persentase ketuntasan klasikal 

sebesar 73,07% dengan rata-rata nilai 78,00. Sementara itu, pada siklus II, 

persentase ketuntasan belajar klasikal mencapai 92,59% dengan rata-rata nilai 

86,85. Dari kedua hasil belajar tersebut, dapat diketahui bahwa persentase 

ketuntasan belajar klasikal meningkat sebanyak 19,52% dan rata-rata nilai 

meningkat sebesar 8,85. 

5.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran, dapat 

diketahui bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan di setiap siklus. Aktivitas 

belajar siswa di siklus I yaitu 60,53%. Sementara itu, pada siklus II aktivitas 

belajar siswa mengalami peningkatan menjadi 78,24%. Hal ini menunjukkan
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bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. 

5.1.3 Hasil Observasi Performansi Guru 

Hasil observasi terhadap performansi guru dalam menerapkan model 

pembelajaran STAD  selama dua siklus mengalami peningkatan pada setiap siklus. 

Pada siklus I, guru mendapatkan nilai 81,58 untuk APKG I dan 75,28 untuk 

APKG II. Dari dua nilai tersebut, diperoleh nilai performansi guru yaitu 77,38 

dengan kriteria B. Sementara itu, pada siklus II, untuk APKG I peneliti 

mendapatkan nilai 91,67 dan 90,28 untuk APKG II. Jadi, diperoleh nilai 

performansi guru pada siklus II, yaitu 90,74 dengan kriteri A. Dengan demikian, 

terjadi peningkatan sebesar 13,36 dari siklus I ke siklus II. 

Dari hasil kedua siklus tersebut, dapat diketahui bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan performansi guru 

dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan-temuan dan simpulan tersebut, maka peneliti 

mengajukan saran kepada guru dan kepala sekolah. Saran tersebut sebagai berikut: 

5.2.1 Kepada Guru 

Dalam melaksanakan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas IV, sebaiknya guru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada materi pokok Globalisasi. Dengan demikian, 

diharapkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa dapat meningkat. 
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5.2.2 Kepada Kepala Sekolah 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, sebaiknya 

Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan penelitian 

dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. Selain itu, Kepala Sekolah perlu memberikan dukungan terhadap 

kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah agar visi sekolah dapat 

tercapai. 
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Lampiran 1 

Mat

No. 
1. D
2. E
3. E
4. G
5. H
6. R
7. D
8. I
9. S

10. A
11. A
12. A
13. B
14. D
15. D
16. F
17. F
18. F
19. G
20. K
21. K
22. P
23. S
24. T
25. D
26. M
27. S
28. B
29. E
30. B
31. V
Jumlah 
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Nam
Dani Iman
Eka Setiyana
Erva Nur Alvi
Giyan Lugi A
Hari Pamungk
Restu Pambud
Dimas Aji Pan
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Senja Febiana
Arientana Ash
Arlin Erliyant
Aziz Nur Rok
Bayu Alam S.
Devi Ragil Sa
Dhea Nur Sha
Febby Angrae
Fika Amalia
Fitra Hadliyan
Gilang Wahyu
Kumala Tri E
Kurniasih Sri 
Putri Destra L
Syarifudin
Tiara Danita S
Dwi Rangga W
Mike Kartika 
Sindu Himaw
Bagas Aria M
Erlina Lutfi A
Berliana Cant
Veronica Putr

ata
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6
7
8
8
7
8
5
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6
6
4
5
9
5
5
8
6
5
6
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6
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5
8
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4
4
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Nilai
80
60
70
80
80
70
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50
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60
60
60
80
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40
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Lampiran 2 

 

Daftar Nama Siswa Kelas IV SD N 2 Karangsentul Purbalingga 

Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin 
1. Erva Nur Alfian L 
2. Ilham L 
3. Bayu Alam L 
4. Syarifudin L 
5. Irfan Nur Barkah L 
6. Sigit Pujianto L 
7. Yohan Setiawan L 
8. Dikta Yuda P. L 
9. Eva Suci Rahayu P 
10. Rozak Hanif Novanda L 
11. Resta Pratama Putra L 
12. Andan Purwandari P 
13. Baroroh I. P 
14. Farah Amalia P 
15. Fauzan Teguh I. L 
16. Indung Perwita M. P 
17. Kharunia Pramesti P 
18. Markhel Ekadian Budiaji L 
19. Nunik Ambarsyafira P 
20. Nur Huda L 
21. Fina Firnanda Sari P 
22. Rizky Fadillah P 
23. Syafadila Putri Mulia P 
24. Wahyu Nur Syafi'i L 
25. Zahraf Bimantoro L 
26. Ryan Hafiedz L 
27. Saputri Agustiana P 

   

 

 

 



87 
 

 

Lampiran 3 
 

Daftar Nilai Ulangan Tengah Semester II 
Kelas IV Mata Pelajaran PKn 

Tahun Ajaran 2011/2012 
 

No. Nama Siswa Nilai 
1. Erva Nur Alfian 75 
2. Ilham 55 
3. Bayu Alam 50 
4. Syarifudin 70 
5. Irfan Nur Barkah 65 
6. Sigit Pujianto 48 
7. Yohan Setiawan 70 
8. Dikta Yuda P. 55 
9. Eva Suci Rahayu 75 
10. Rozak Hanif Novanda 55 
11. Resta Pratama Putra 68 
12. Andan Purwandari 75 
13. Baroroh I. 75 
14. Farah Amalia 83 
15. Fauzan Teguh I. 70 
16. Indung Perwita M. 53 
17. Kharunia Pramesti 58 
18. Markhel Ekadian Budiaji 63 
19. Nunik Ambarsyafira 58 
20. Nur Huda 58 
21. Fina Firnanda Sari 75 
22. Rizky Fadillah 63 
23. Syafadila Putri Mulia 78 
24. Wahyu Nur Syafi'i 60 
25. Zahraf Bimantoro 75 
26. Ryan Hafiedz 80 
27. Saputri Agustiana 65 
Jumlah 1810 
Rata-Rata 67,04 
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Lampiran 4 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

  

No Nama A B C D E Jml 
Skor Nilai 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Erva Nur Alfian                       

2. Ilham                       

3. Bayu Alam                       

4. Syarifudin                       

5. Irfan Nur Barkah                       

6. Sigit Pujianto                       

7. Yohan Setiawan                       

8. Dikta Yuda P.                       

9. Eva Suci Rahayu                       

10. Rozak Hanif N.                       

11. Resta Pratama P.                       

12. Andan Purwandari                       

13. Baroroh I.                       

14. Farah Amalia                       

15. Fauzan Teguh I.                       

16. Indung Perwita M.                       

17. Kharunia P.                       

18. Markhel E B.                       

19. Nunik A.                       

20. Nur Huda                       

21. Fina Firnanda Sari                       

22. Rizky Fadillah                       

23. Syafadila P. M.                       

24. Wahyu Nur Safi’i                       

25. Zahraf Bimantoro                       

26. Rian Hafiedz                       

27. Saputri Agustiana                       

Jumlah        

Persentase  (%)        
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Keterangan: 

A : Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 

B :  Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

C :  Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 

D :  Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 

E :  Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

 

Nilai Keaktifan Siswa
skor keseluruhan yang diperoleh

skor maksimal jumlah siswa
100% 

 

 

   

Observer Peneliti 

 

 

 

Setia Budi Aji, S. Pd. SD  Ajeng Puspa Suminar 

19611020 198608 1 001 1402408295 
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Lampiran 5 

DESKRIPTOR  

PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

1. Keantusiasan Siswa Mengikuti Pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

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

b. Siswa mencatat materi pelajaran yang diberikan. 

c. Siswa tidak banyak mengobrol dengan temannya.  

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

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

satu deskriptor tampak 

dua deskriptor tampak 

tiga deskriptor tampak 

empat deskriptor tampak 

 

2. Keaktifan Siswa dalam Bertanya Kepada Guru 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya dengan menunjukkan jari terlebih dahulu. 

b. Siswa menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

c. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

d. Siswa menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

satu deskriptor tampak 

dua deskriptor tampak 

tiga deskriptor tampak 

empat deskriptor tampak 
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3. Kemampuan Siswa Bekerjasama dalam Kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa tidak membeda-bedakan teman. 

b. Siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah 

c. Siswa saling menerima dan memberi pendapat antar kelompok 

d. Siswa mengutamakan kepentingan kelompok (tidak egois) 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

satu deskriptor tampak 

dua deskriptor tampak 

tiga deskriptor tampak 

empat deskriptor tampak 

 

4. Keberanian Siswa dalam Mempresentasikan Hasil Diskusinya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mempresentasikan hasil kerja menurut kesadaran sendiri (tanpa 

ditunjuk guru). 

b. Siswa menjelaskan presentasi hasil kerja kelompok dengan runtut. 

c. Siswa mempresentasikan hasil diskusi menggunakan Bahasa Indonesia. 

d. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

satu deskriptor tampak 

dua deskriptor tampak 

tiga deskriptor tampak 

empat deskriptor tampak 

 

5. Keberanian Siswa dalam Mengemukakan Tanggapan atau Pendapat 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru. 

b. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah. 
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c. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi teman. 

d. Siswa mengemukakan tanggapan atau pendapat yang logis. 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

satu deskriptor tampak 

dua deskriptor tampak 

tiga deskriptor tampak 

empat deskriptor tampak 

 

Rumus Skor Aktivitas Siswa : 

SAS
      A B C D E 

Skor Maksimal  100% 
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Lampiran 6 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

PETUNJUK 

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

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator        1        2       3          4  

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

          hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk   

          kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan    

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran STAD 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

(kooperatif tipe STAD) 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran      
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3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

  

  Rata-rata butir 6 = F 

  

 

 Observer 

Nilai APKG RPP = APKG I 

APKG I =
A + B + C + D + E + F

6 × 4
 =  

 .                                            . 
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Lampiran 7 

 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis 

(dari yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke 

yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas tetapi 

lengkap. 

Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis, atau 

lengkap dan logis 

Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 

 

 Indikator : 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan 

hidup (life skill) 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  
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Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak operasional 

Dicantumkan dampak pengiring yang operasional tetapi 

tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

Dicantumkan dampak pengiring yang operasional dan 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli dan peta). 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 

tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan satu macam media yang 

sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 

yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa (kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran (kooperatif tipe 

STAD) 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran STAD berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, 

melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

 Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. bervariasi (multimetode), 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang direncanakan, 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

i. memberikan peluang terjadinya proses kerja sama tim antarsiswa sesuai 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

  

 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran STAD 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran STAD yang direncanakan guru sejak awal sampai 

akhir pembelajaran. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi 

pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci.  

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci dan sesuai dengan tujuan 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai rencana 

kegiatan terstruktur dan mandiri 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan pembelajaran STAD dalam suatu 

pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 

pembelajaran. 

Alokasi waktu untuk setiap langkah dicantumkan tetapi 

tidak proporsional. 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 

waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-

langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 
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 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang cara memotivasi 

siswa: 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, 

penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta menantang 

siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

 Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau pemahaman  

Terdapat pertanyaan penerapan. 

Terdapat pertanyaan analisis dan atau sintesis.  

Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau kreasi 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (setting)  pembelajaran  

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Penataan latar (setting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (setting) pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan 

(perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   
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 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau kelompok, dan atau 

klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : penilaian awal, penilaian dalam 

proses, dan penilaian akhir. 

Jenis penilaian meliputi : tes lisan, tes tertulis, dan tes 

perbuatan. 

     

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang 

sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 

antaranya sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya 

sesuai dengan tujuan. 

 



103 
 

 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 

memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 

termasuk penggunaan bahasa yang efektif. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 

memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 

termasuk penggunaan bahasa yang efektif disertai 

pencantuman kunci jawaban 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 8 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2       3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

STAD  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 
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  Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = J 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  

 dalam pembelajaran mata pelajaran PKn 

5.1 Menguasai konsep nilai, moral, 

 dan norma Pancasila. 

5.2 Membangkitkan kesadaran tentang nilai, 

moral Pancasila, dan kewarganegaraan.    
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5.3 Membangkitkan kepekaan nurani, 

percaya diri, empati, cinta kebaikan, 

kontrol diri, dan rasa tahu diri. 

                  Rata-rata butir 5 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 7 = M 

 

 

 Observer 

Nilai APKG PP = APKG II 

APKG II =
G + H + I + J + K + L + M

7 × 4
 = 

 .                                           . 
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Lampiran 9 

 

DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru memeriksa 

dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 
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b. Pengecekan kehadiran siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

 Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental 

siswa untuk mulai belajar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa (apersepsi). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan. 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin 

kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 

lingkungan). 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 

lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Guru tidak menggunakan media  

Guru menggunakan satu media namun tidak sesuai 

dengan materi dan kebutuhan peserta didik. 

Guru menggunakan satu media dan sesuai dengan 

materi serta kebutuhan anak. 

Guru menggunakan lebih dari satu media dan sesuai 

dengan materi serta kebutuhan anak  

 

 Indikator : 2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 

 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada 

akhir pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; atau b, c, dan d 

tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

 Penjelasan : Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah model 

pembelajaran kooperatif yang menekankan adanya aktivitas 

dan interaksi antarsiswa untuk saling memotivasi dan saling 

membantu dalam menguasai materi untuk mencapai prestasi 

maksimal. 

   Jenis kegiatan dalam pembelajaran STAD meliputi penyajian 

materi pembelajaran, mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok belajar, membimbing siswa dalam kelompok, 

membimbing siswa dalam melakukan presentasi hasil kerja 

kelompok, pelaksanaan tes individual, pemeriksaan hasil tes, 

dan penghargaan kelompok. 

 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran STAD sesuai dengan tujuan/ materi/ 

kebutuhan siswa. 

b. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara runtut sesuai tahap-tahap 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran STAD sesuai dengan waktu dan 

fasilitas pembelajaran. 

d. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke 

kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

e. Guru berperan sebagai fasilitator sesuai dengan kegiatan pembelajaran 

STAD 

f. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa terlibat 

secara optimal. 

g. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi 

stagnasi. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang  ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat / lima deskriptor tampak 

Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran. 

    Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan 

efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 

dipahami siswa. 

  

 Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan / 

pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan / pendapat 

siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang mengajukan pertanyaan / 

pendapat, sesekali menggali respons atau pertanyaan 

siswa dan memberi respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 

pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 

kepada  siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 

temannya atau menampung respons dan pertanyaan 

siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 

 



115 
 

 

Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 

termasuk gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan 

atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.  

  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 

  a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah diperolehnya. 

 b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

 c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

 d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi.  
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. 

Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses 

pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau 

ringkasan atau meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

 Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 
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a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku 

kurang sopan/negatif *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara 

guru dengan siswa. *) 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan 

d tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak 

menuntut dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam 

penilaian terhadap  indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari 

alternatif berikut : (1) apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan 

d, sehingga deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal 

yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga 

salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi 

nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila 

keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai 

dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak 

diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

 

 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

    Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 
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 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan : 

  a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

  b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

  c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 

   d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

 

2 

3 

4 

 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 

membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya 

sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 

membutuhkan.  

 *) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, 

nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 
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 Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan penyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam 

belajar. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.5  Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

 b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

 c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

 d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat 

kepada siswa yang belum berhasil. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran PKn. 

 Indikator  : 5.1 Menguasai konsep nilai, moral, dan norma Pancasila. 

 Penjelasan  : Indikator ini untuk mengukur pemahaman guru mengenai 

konsep nilai, moral, dan norma Pancasila. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Menguasai konsep-konsep Pancasila. 

 b. Menguasai nilai-nilai yang terkait dengan konsep-konsep Pancasila. 

 c. Menguasai tuntutan moral yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. 

 d. Menguasai norma-norma yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. 

 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 5.2  Membangkitkan kesadaran tentang nilai, moral Pancasila, 

dan kewarganegaraan. 

 Penjelasan : Indikator ini untuk mengukur upaya guru dalam 

mengembangkan kepekaan, kepedulian, dan tanggung jawab 

terhadap nilai, norma Pancasila, dan kewarganegaraan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Menyajikan konflik moral (rekaan atau kenyataan, misalnya seorang anak 

mencuri uang untuk membeli obat bagi  ibunya yang sakit keras). 
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  b. Meminta siswa memberi alasan baik-buruk dalam konflik moral. 

 c. Menyajikan contoh perilaku yang dapat diterima masyarakat. 

 d. Meminta siswa memberi alasan mengapa perilaku tertentu dapat diterima. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan b atau c dan d tampak 

Deskriptor a, b dan c atau a, c dan d tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator  : 5.3  Membangkitkan kepekaan nurani, percaya diri, empati, 

cinta kebaikan, kontrol diri, dan rasa tahu diri. 

 Penjelasan : Indikator ini mencakup kepekaan nurani, percaya diri, empati, 

cinta kebaikan, kontrol diri, dan rasa tahu diri dalam 

menghadapi berbagai peristiwa dalam kehidupan masyarakat. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Meminta siswa mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya (kata hati) 

terhadap suatu peristiwa. 

 b. Memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan sampai 

tuntas. 

 c. Meminta siswa untuk menempatkan dirinya pada posisi yang lain dalam 

situasi tertentu (misalnya menempatkan diri pada orang yang kelaparan, 

kesusahan, suka cita). 

 d. Meminta siswa memberikan contoh perilaku terpuji yang pantas 

dilakukan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

 Indikator  : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

 

Tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran. 

Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas kepada 

siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 

ditunjukkan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 

ditunjukkan siswa. 

 

 Indikator  : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator  : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator  : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah 

atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 
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secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

 

2 

3 

 

4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 

memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa. 

Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 

kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 

Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

  

Indikator  : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Berbusana rapi dan sopan. 

 b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang bersangkutan. 

  c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

 d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 10 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 
Sekolah  :  SD Negeri 2 Karangsentul 
Kelas/Semester :  IV/2 
Mata Pelajaran :  Pendidikan Kewarganegaraan 
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1 pertemuan) 
 

I.  STANDAR KOMPETENSI 
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 
 

II. KOMPETENSI DASAR 
4.2. Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan 

dalam misi kebudayaan internasional. 
 
INDIKATOR 

• Menjelaskan budaya daerah Indonesia 
 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

pengertian kebudayaan. 
2. Setelah berdiskusi dengan teman kelompoknya, siswa dapat 

menjelaskan macam-macam kebudayaan daerah Indonesia (tarian 
daerah, lagu daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain-lain) 

• Karakter siswa yang diharapkan: 
tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), berani (courage), 
peduli (caring), jujur (fairness), dan kewarganegaraan (citizenship). 
 

IV. MATERI PEMBELAJARAN 
Globalisasi dengan sub materi kebudayaan Indonesia 
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V. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.  Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengondisikan siswa membentuk 6 kelompok heterogen 

yang terdiri dari 4-5 siswa. 

c. Guru mengajak siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

d. Guru melakukan presensi. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi yang akan dibahas. 

Contoh pertanyaan: “Anak-anak, tahukah kalian tarian dan lagu 

daerah Jawa Tengah?” 

f. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari yaitu 

globalisasi dengan sub materi kebudayaan daerah di Indonesia 

(tarian daerah, lagu daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain-

lain.) 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa: “Setelah 

mengikuti pelajaran, anak-anak dapat menyebutkan 

keanekagaraman budaya daerah yang ada di Indonesia.” 

 

2.  Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Eksplorasi 

(1) Guru menjelaskan materi kebudayaan daerah di Indonesia. 

(2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

b. Elaborasi 

(1) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada masing-

masing kelompok, terdiri dari beberapa soal yang sama. 

(2) Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan LKS. 
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c. Konfirmasi 

(1) Perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. 

(2) Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 

(3) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang kurang 

dipahami siswa. 

(4) Bila tidak ada pertanyaan dari siswa, guru mengajukan 

pertanyaan. 

Contoh pertanyaan: 

“Dari daerah manakah tari Pendet berasal?” 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit)  

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan soal tes individu kepada siswa. 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban tes individu. 

d. Berdasarkan hasil tes individu, guru menentukan skor 

perkembangan masing-masing siswa dalam setiap kelompok. 

e. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memperoleh jumlah rata-rata skor perkembangan individu paling 

tinggi. 

f. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

 Media Pembelajaran 

(1) Gambar kebudayaan daerah di Indonesia 

 

Sumber Belajar 

1. Dewi, Ressi Kartika dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4. 

Jakarta: Depdiknas 

2. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. 

Jakarta: Depdiknas 
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Lampiran dalam RPP Siklus I Pertemuan 1 

 

1. Lembar Kerja Siswa 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Kelompok  : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota Kelompok  : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

 

Jodohkan kebudayaan daerah Indonesia di kolom sebelah kiri dengan daerah 

asalnya di kolom sebelah kanan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1. Tari Serampang Dua 

Belas 

2. Lagu Apuse 

3. Rumah Gadang 

4. Baju Bodo 

5. Rencong 

6. Ngaben 

7. Tari Jaipong 

8. Celurit 

9. Rumah Joglo 

10.  Lagu Anak Kambing 

Saya 

a.  Jawa Barat 

b.  Aceh 

c.  Jawa Timur 

d.  Nusa Tenggara 

Timur 

e.  Sumatra Barat 

f.  Sulawesi Selatan 

g.  Jawa Tengah  

h.  Sumatra Utara 

i.  Irian Jaya 

j. Bali 
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2. Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

1.   h 

2.   i 

3.   e 

4.   f 

5.   b 

6.   j 

7.   a 

8.   c 

9.   g 

10. d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tari Serampang Dua 

Belas 

2. Lagu Apuse 

3. Rumah Gadang 

4. Baju Bodo 

5. Rencong 

6. Ngaben 

7. Tari Jaipong 

8. Celurit 

9. Rumah Joglo 

10.  Lagu Anak Kambing 

Saya 

a.  Jawa Barat 

b.  Aceh 

c.  Jawa Timur 

d.  Nusa Tenggara 

Timur 

e.  Sumatra Barat 

f.  Sulawesi Selatan 

g.  Jawa Tengah  

h.  Sumatra Utara 

i.  Irian Jaya 

j. Bali 
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3.  Evaluasi dan Kunci Jawaban 

EVALUASI 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Tari Kecak berasal dari daerah .... 

2. Salah satu lagu dari daerah Jawa Tengah yaitu .... 

3. Senjata tradisional dari daerah Aceh adalah .... 

4. Rumah Gadang merupakan rumah adat daerah .... 

5. Alat musik angklung berasal dari daerah .... 

 

Kunci Jawaban 

1. Bali 

2. Gundul-Gundul Pacul, Suwe Ora Jamu, Gambang Suling 

3. Rencong 

4. Sumatra Barat 

5. Jawa Barat 
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4. Materi Pembelajaran 

Kebudayaan Indonesia 

 

Kebudayaan adalah hasil pikiran, perasaan, dan akal budi manusia yang 

diwujudkan dalam suatu karya. Kebudayaan merupakan kepribadian suatu bangsa. 

Setiap daerah pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, yang disebut 

kebudayaan daerah. Seluruh kebudayaan daerah yang berasal dari suku-suku 

bangsa di Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia atau disebut 

juga kebudayaan nasional. 

Berikut ini jenis kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang berasal 

dari berbagai suku bangsa di Indonesia, antara lain: tarian daerah, lagu daerah, 

musik daerah, alat musik daerah, dan makanan khas daerah. 

Berikut ini beberapa contoh kebudayaan daerah di Indonesia: 

 Lagu Daerah 

No. Daerah Lagu Daerah 

1. Jawa Tengah Gundul-Gundul Pacul, Gambang Suling, Suwe Ora 

Jamu 

2. Jawa Barat Tokecang, Bubuy Bulan, Es Lilin 

3. Jakarta Kicir-Kicir, Jali-Jali 

4. Riau Soleram 

5. Sumatra Timur Injit-Injit Semut 

6. Tapanuli Butet 

7. Kalimantan 

Selatan 

Ampar-Ampar Pisang, Sapu Tangan Babuncu Ampat 

8. Sulawesi Utara Sipatokahan, O Ina Ni Keke 

9. Maluku Burung Tantina, Sarinande 

10. Papua Apuse, Yamko Rambe Yamko 
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 Tarian Daerah 

No. Daerah Lagu Daerah 

1. Aceh Seudati, Saman Mauseukat 

2. Sumatra Utara Serampang Dua belas 

3. Sumatra Barat Piring, Lilin, Payung 

4. Sumatra Selatan Putri Bekhusek 

5. Jawa Barat Jaipong 

6. Jawa Tengah Serimpi, Bondan 

7. Jawa Timur Ngremo 

8. Bali Kecak, Legong 

9. Sulawesi Selatan Kipas 

10. Maluku Lenso, Cakalele 

 

 Pakaian Adat 

No. Daerah Pakaian Adat 

1. Jawa Tengah Kebaya 

2. Lampung Tapis 

3. Sumatra Utara Ulos 

4. Sumatra Barat Penghulu 

5. Sulawesi Selatan Baju bodo 

 

 Rumah Adat 

No. Daerah Rumah Adat 

1. Jawa Tengah Rumah joglo 

2. Jambi Rumah panggung 

3. Sumatra Selatan Rumah limas 

4. Sumatra Barat Rumah gadang 

5. Sulawesi Selatan Rumah tongkonan 
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Lampiran 11 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 
Sekolah  :  SD Negeri 2 Karangsentul 
Kelas/Semester :  IV/2 
Mata Pelajaran :  Pendidikan Kewarganegaraan 
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1 pertemuan) 
 

I.  STANDAR KOMPETENSI 
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 
 

II. KOMPETENSI DASAR 
4.2. Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan 

dalam misi kebudayaan internasional. 
 
INDIKATOR 

• Mengidentifikasi budaya daerah yang ditampilkan ke luar negeri. 
 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

kebudayaan daerah Indonesia yang ditampilkan ke luar negeri. 
2. Setelah berdiskusi dengan teman kelompoknya, siswa dapat 

menjelaskan manfaat ditampilkannya kebudayaan daerah Indonesia di 
luar negeri. 

• Karakter siswa yang diharapkan: 
tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), berani (courage), 
peduli (caring), jujur (fairness), dan kewarganegaraan (citizenship). 

 

IV. MATERI PEMBELAJARAN 

Globalisasi dengan sub materi kebudayaan Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. 
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V. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 (50 menit untuk pembelajaran dan 20 menit untuk tes formatif) 

1.  Kegiatan Awal (5 menit) 

a.  Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

c. Guru melakukan presensi. 

d.  Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi yang akan dibahas. 

Contoh pertanyaan: “Anak-anak, pernahkah kalian melihat 

pementasan wayang orang di Indonesia?” 

f. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari yaitu 

globalisasi dengan sub materi budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. 

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa: “Setelah 

mengikuti pelajaran, anak-anak dapat menyebutkan budaya 

Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan 

internasional.” 

 

2.  Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi 

(1) Guru menjelaskan beberapa kebudayaan Indonesia yang 

pernah ditampilkan di luar negeri. 

(2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

b. Elaborasi 

(1) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok heterogen, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak.  

(2) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada masing-

masing kelompok, terdiri dari beberapa soal yang sama. 
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(3) Setiap kelompok bekerjasama menyelesaikan LKS. 

c. Konfirmasi 

(1) Perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. 

(2) Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 

(3) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang kurang 

dipahami siswa. 

 

3. Kegiatan Akhir (25 menit)  

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan soal tes formatif kepada siswa. 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban soal tes 

formatif. 

d. Guru mengajak siswa bersama-sama menghitung skor 

perkembangan masing-masing individu berdasarkan hasil tes 

formatif. 

e. Guru menentukan kelompok yang memperoleh jumlah skor 

perkembangan individu paling tinggi dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok itu. 

f. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media Pembelajaran 

(1) tabel kebudayaan daerah Indonesia yang ditampilkan di luar negeri 

 

Sumber Belajar 

1. Dewi, Ressi Kartika dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4. 

Jakarta: Depdiknas 

2. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. 

Jakarta: Depdiknas 

3. Siswati, Sri dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI 

Kelas IV. Sukoharjo: CV Sindunata 
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1. Budaya asing yang 

bagaimanakah yang 

dapat diterima bangsa 

Indonesia? 

2. Sebutkan 3 manfaat 

ditampilkannya 

kebudayaan daerah 

Indonesia di luar negeri! 

Lampiran dalam RPP Siklus I Pertemuan 2 

 

1. Lembar Kerja Siswa 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Kelompok  : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota Kelompok  : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

 

Kerjakan soal berikut ini secara berkelompok!  
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2. Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

1.  Budaya asing yang dapat diterima bangsa Indonesia adalah budaya asing yang 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia. 

2. Manfaat ditampilkannya kebudayaan daerah Indonesia di luar negeri: 

a. Dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beranekaragam kepada 

dunia internasional sehingga mampu menarik wisatawan asing untuk 

mengunjungi Indonesia. 

b. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri di bidang kesenian. 

c.  Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain. 
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3. Materi Pembelajaran 
Kebudayaan Indonesia yang Ditampilkan di Luar Negeri 

 
Sebagai suatu bangsa kita harus berhubungan dengan bangsa lain yang 

memiliki budaya yang berbeda. Dengan adanya kerja sama antara negara-negara 
di dunia maka tidak menutup kemungkinan budaya asing akan masuk ke bangsa 
Indonesia. Namun, tidak semua budaya asing dapat masuk ke Indonesia karena 
masuknya budaya asing harus melewati penyaringan yang ketat. Penyaringan 
budaya asing yang masuk ke Indonesia didasarkan pada ciri khas kepribadian 
bangsa yaitu Pancasila. Jika budaya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maka 
budaya asing itu akan kita terima, sebaliknya jika bertentangan dengan nilai-nilai 
Pancasila maka akan ditolak. Penyaringan yang ketat ini akan membawa dampak 
yang positif bagi bangsa Indonesia. 

Contoh tim kesenian yang pernah tampil dalam rangka misi kebudayaan 
internasional antara lain: 
a.  Kelompok kesenian Bougenville yang berasal dari Kalimantan Barat, diundang 

ke Madrid Spanyol (21-28 Oktober 2003) untuk mengikuti Festival Asia. 
b. Tim kesenian Sumatra Selatan tampil dalam acara Festival Gendang Nusantara 

(10-15 April 2003) di Malaysia untuk mewakili  Indonesia. 
c.  Tim kesenian Nanglang Danasih, tampil di Roma Italia dalam acara Festival 

Seni Internasional. 
d. Tim kesenian Bali mempertunjukkan Sendratari Ramayana dalam Festival 

Kebudayaan Internasional di India. 
e. Tim kesenian Bali menampilkan tari Pakarena (Sulawesi), Saman (Aceh), dan 

sejumlah tari lainnya di Chili dan Peru. 
f. Tim kesenian Jaipong dan Rampak Gendang tampil dalam Festival 

Internasional Babylon di Irak. 
Manfaat pertukaran budaya antara Indonesia dengan negara lain antara lain: 

a. Dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beranekaragam kepada 
dunia internasional sehingga mampu menarik wisatawan asing untuk 
mengunjungi Indonesia. 

b. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri di bidang kesenian. 
c. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain. 
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Lampiran 12 

 KISI-KISI SOAL TES FORMATIF I  

No 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

C1 C2 C3 Bentuk Soal Jumlah
(%) M SD S M SD S M SD S Pilgan Isian 

1. Mengidentifikasi 
jenis budaya 
Indonesia yang 
pernah 
ditampilkan 
dalam misi 
kebudayaan 
Internasional 

 Menjelaskan 
budaya daerah 
Indonesia 

 Mengidentifi-
kasi contoh 
globalisasi di 
lingkungan 
sekitar 

 Mengidentifi-
kasi budaya 
daerah yang 
ditampilkan ke 
luar negeri 

1 
2 

 
 

        v 
v 

13,33% 
 

 3 
4 
5 
4 

       v 
v 
v 

 
 
 
v 

26,67% 

  6 
8 
9 

      v 
v 
v 

 
 

20% 

 
 

  1 
3 
5 

     v 
 

 
v 
v 

20% 

    10     v  6,67% 
      2   v  6,67% 
       7  v  6,67% 
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 Jumlah  2 4 3 3 1  1 1    100% 
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Lampiran 13 

 

Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Mata Pelajaran PKn Materi Globalisasi 

 

No. Nama siswa Nilai
Ketuntasan (KKM 70) 
Tuntas Tidak Tuntas 

1. Erva Nur Alfian 76  
 

2. Ilham 68    
3. Bayu Alam 56    
4. Syarifudin 72   
5. Irfan Nur Barkah 92   
6. Sigit Pujianto 44    
7. Yohan Setiawan 76   
8. Dikta Yuda P. 72   
9. Eva Suci Rahayu - -  - 
10. Rozak Hanif Novanda 68    
11. Resta Pratama Putra 84    
12. Andan Purwandari 92    
13. Baroroh I. 84    
14. Farah Amalia 100    
15. Fauzan Teguh I. 76    
16. Indung Perwita M. 72    
17. Kharunia Pramesti 68    
18. Markhel Ekadian B. 96    
19. Nunik Ambarwati 60    
20. Nur Huda 72    
21. Fina Firnanda Sari 84    
22. Rizky Fadillah 60    
23. Syafadila Putri Mulia 84    
24. Wahyu Nur Syafi'i 92    
25. Zahraf Bimantoro 100    
26. Ryan Hafiedz 96    
27. Saputri Agustiana 84    

Jumlah 19 7 
Persentase Ketuntasan 73,07% 

Rata-rata Kelas 78,00 
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Lampiran 14 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

 Siklus I Pertemuan 1 
 

No Nama 
A B C D E Jml 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Erva Nur Alfian                12 60 
2. Ilham                       
3. Bayu Alam                13 65 
4. Syarifudin                14 70 
5. Irfan Nur 

k h
               13 65 

6. Sigit Pujianto                       
7. Yohan 

S i
               8 40 

8. Dikta Yuda P.                8 40 
9. Eva Suci 

h
               11 55 

10 Rozak Hanif N.                8 40 
11 Resta Pratama                9 45 
12 Andan P.                11 55 
13 Baroroh I.                 13 65 
14 Farah Amalia                 17 85 
15 Fauzan Teguh I.                8 40 
16 Indung P. M.                14 70 
17 Kharunia P.                12 60 
18 Markhel E. B.                10 50 
19 Nunik A.                12 60 
20 Nur Huda               9 45 
21 Fina Firnanda 

S
               13 65 

22 Rizky Fadillah                12 60 
23 Syafadila P. M.                13 65 
24 Wahyu Nur S.                11 55 
25 Zahraf B.                11 55 
26 Rian Hafiedz                16 80 
27 Saputri A.                11 55 
Jumlah 64 52 62 55 56 289 1445 
Persentase  (%) 64,00 52,00 62,00 55,00 56,00 11,56 57,80 
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Lampiran 15 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

 Siklus I Pertemuan 2 
 

No Nama 
A B C D E Jml 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Erva Nur Alfian                14 70 
2. Ilham                9 45 
3. Bayu Alam                12 60 
4. Syarifudin                14 70 
5. Irfan Nur 

k h
               12 60 

6. Sigit Pujianto                8 40 
7. Yohan Setiawan                9 45 
8. Dikta Yuda P.                10 50 
9. Eva Suci 

h
                      

10 Rozak Hanif N.                9 45 
11 Resta Pratama                13 65 
12 Andan P.                12 60 
13 Baroroh I.                15 75 
14 Farah Amalia                19 95 
15 Fauzan Teguh I.                17 85 
16 Indung P. M.                15 75 
17 Kharunia P.                12 60 
18 Markhel E. B.                12 60 
19 Nunik A.                12 60 
20 Nur Huda                10 50 
21 Fina Firnanda S.                13 65 
22 Rizky Fadillah                12 60 
23 Syafadila P. M.                14 70 
24 Wahyu Nur S.                13 65 
25 Zahraf B.                13 65 
26 Rian Hafiedz                17 85 
27 Saputri A.                13 65 
Jumlah 72 57 69 68 63 329 1645 
Persentase  (%) 69,23 54,80 66,34 65,38 60,57 12,65 63,26
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Lampiran 16 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I Pertemuan 1 

 

 

PETUNJUK 

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

Kemudian, berilah skor semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator       1        2       3          4  

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

          hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk   

          kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan    

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

1. NAMA GURU :  AJENG PUSPA SUMINAR 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGSENTUL 

3. MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 28 APRIL 2012 

6. WAKTU :  07.00 – 08.10 WIB 

7.   OBSERVER                     :  SETIA BUDI AJI, S.Pd. SD
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Lampiran 17 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan 1 

 
 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2       3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber 

belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

1. NAMA GURU :  AJENG PUSPA SUMINAR 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGSENTUL 

3. MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 28 APRIL 2012 

6. WAKTU :  07.00 – 08.10 WIB 

7.   OBSERVER                     :  SETIA BUDI AJI, S.Pd. SD
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 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

STAD  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara 

efisien 

  Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 

 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan 

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, 

  luwes, terbuka, penuh pengertian, 

dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

  pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 
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Lampiran 18 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I Pertemuan 2 

 
 

PETUNJUK 

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

Kemudian, berilah skor semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator       1        2       3          4  

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

          hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk   

          kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan    

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

1. NAMA GURU :  AJENG PUSPA SUMINAR 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGSENTUL 

3. MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 5 MEI 2012 

6. WAKTU :  07.00 – 08.10 WIB 

7.   OBSERVER                     :  SETIA BUDI AJI, S.Pd. SD
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Lampiran 19 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan 2 

 
 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2       3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber 

belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

 2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

1. NAMA GURU :  AJENG PUSPA SUMINAR 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGSENTUL 

3. MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 5 MEI 2012 

6. WAKTU :  07.00 – 08.10 WIB 

7.   OBSERVER                     :  SETIA BUDI AJI, S.Pd. SD
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 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

STAD  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara 

 efisien 

  Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon 

siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, 

dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 
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Lampiran 20 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Sekolah  :  SD Negeri 2 Karangsentul 

Kelas/Semester :  IV/2 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Kewarganegaraan 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

I.  STANDAR KOMPETENSI 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

4.2. Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di 

lingkungannya. 

 

INDIKATOR 

• Menjelaskan pengaruh positif dan negatif globalisasi terhadap 

kehidupan masyarakat. 

 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang pengaruh globalisasi, 

siswa dapat menjelaskan kemabali pengaruh positif dan negatif 

globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. 

2. Setelah diskusi kelompok tentang dampak dari pengaruh globalisasi, 

siswa dapat menyebutkan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan 

oleh pengaruh globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. 

• Karakter siswa yang diharapkan: 

tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), berani (courage), 

peduli (caring), jujur (fairness), dan kewarganegaraan (citizenship). 
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IV. MATERI PEMBELAJARAN 

Pengaruh Globalisasi terhadap Kehidupan Masyarakat 

 

Semakin berjalannya waktu, globalisasi pun semakin mempunyai 

pengaruh di dalam kehidupan masyakarat. Berikut pengaruh baik dari 

adanya globalisasi:  

• Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi, contoh: 

telepon, hand phone, televisi, internet. 

• Kemajuan teknologi di bidang transportasi, contoh: mobil, sepeda 

motor, kereta api, pesawat terbang. 

• Terciptanya pasar bebas (free trade), yaitu perdagangan bebas 

antarnegara-negara di dunia, contoh: ekspor dan impor. 

• Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat, 

contoh: dibangunnya hotel, apartemen, pasar swalayan. 

 

Sedangkan pengaruh buruk dari adanya globalisasi antara lain: 

• Gaya hidup bebas, narkoba, dan kekerasan menjadi mudah masuk 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

• Masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri (individualistis) 

• Banyaknya barang yang dijual di pasaran membuat masyarakat menjadi 

boros dan konsumtif. 

 

V. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.  Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

c. Guru melakukan presensi. 
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d. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi yang akan dibahas. 

Contoh pertanyaan: 

“Anak-anak, siapa yang suka menonton televisi di rumah?” 

“Apakah menonton televisi terlalu lama merupakan perbuatan yang 

baik?” 

“Apa akibatnya jika kalian terlalu lama menonton televisi?” 

e. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari yaitu 

pengaruh positif dan negatif globalisasi terhadap kehidupan 

masyakat Indonesia. 

Pengaruh positif globalisasi: 

• Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi, 

contoh: telepon, hand phone, televisi, internet. 

• Kemajuan teknologi di bidang transportasi, contoh: mobil, 

sepeda motor, kereta api, pesawat terbang. 

• Terciptanya pasar bebas (free trade), yaitu perdagangan bebas 

antarnegara-negara di dunia, contoh: ekspor dan impor. 

• Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana untuk 

masyarakat, contoh: dibangunnya hotel, apartemen, pasar 

swalayan. 

Sedangkan pengaruh buruk dari adanya globalisasi antara lain: 

• Gaya hidup bebas, narkoba, dan kekerasan menjadi mudah 

masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

• Masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri 

(individualistis) 

• Banyaknya barang yang dijual di pasaran membuat masyarakat 

menjadi boros dan konsumtif. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa: “Setelah 

mengikuti pelajaran, anak-anak dapat menyebutkan pengaruh 

positif dan negatif globalisasi.” 
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2.  Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Eksplorasi 

(1) Guru menjelaskan dampak positif globalisasi terhadap 

masyarakat Indonesia. 

(2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

b. Elaborasi 

(1) Guru mengondisikan siswa membentuk 6 kelompok heterogen 

yang terdiri dari 4-5 siswa. 

(2) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada masing-

masing kelompok, terdiri dari beberapa soal yang sama. 

(3) Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan LKS. 

c. Konfirmasi 

(1) Perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. 

(2) Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 

(3) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang kurang 

dipahami siswa. 

(4) Bila tidak ada pertanyaan dari siswa, guru mengajukan 

pertanyaan. 

Contoh pertanyaan: 

“Apakah salah satu pengaruh positif globalisasi?” 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit)  

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban tes individu. 

d. Berdasarkan hasil evaluasi, guru menentukan skor perkembangan 

masing-masing siswa dalam setiap kelompok. 

e. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memperoleh jumlah rata-rata skor perkembangan individu paling 

tinggi. 

f. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 
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VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media Pembelajaran 

(1) hand phone 

(2) maket pesawat terbang 

(3) Gambar kemajuan teknologi di bidang transportasi (mobil, kereta api, 

pesawat terbang) 

(4) Tabel pengaruh positif dan negatif globalisasi 

 

Sumber Belajar 

1. Dewi, Ressi Kartika dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4. 

Jakarta: Depdiknas 

2. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. 

Jakarta: Depdiknas 

3. Siswati, Sri dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI 

Kelas IV. Sukoharjo: CV Sindunata 

 

VIII.  PENILAIAN  

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Jenis 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

• Menjelaskan dampak 

positif dan negatif 

globalisasi terhadap 

kehidupan masyarakat. 

Penilaian 

proses 

Penilaian 

hasil 

Pengamatan 

 

Tes tertulis 

Lembar 

pengamatan 

Pilihan ganda 

dan isian 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purrbalingga, 26

163

6 Mei 2012



164 
 

 

Lampiran dalam RPP Siklus II Pertemuan 1 

 

1. Lembar Kerja Siswa 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Kelompok  : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota Kelompok  : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

 

Diskusikan dengan teman kelompokmu dampak positif dan negatif dari kemajuan 

teknologi yang ditimbulkan oleh globalisasi, kemudian isikan pada kolom di 

bawah ini! 

No Kemajuan  Teknologi 
Dampak 

Positif Negatif 

1. Handphone 
 

 

 

2. Siaran televisi 
 

 

 

3. Komputer dan internet 
 

 

 

4. Pakaian dari luar negeri 
 

 

 

5. Kendaraan bermotor 
 

 

 

6. 
Hotel dibangun di 

wilayah persawahan 
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2.  Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

No 
Hasil dari 

Globalisasi 

Pengaruh 

Positif Negatif 

1. Handphone Komunikasi menjadi 

cepat 

Silaturahmi berkurang 

2. Siaran televisi Menambah ilmu dan 

wawasan 

Mengganggu waktu 

belajar 

3. Komputer dan 

internet 

Cepat mendapat 

informasi 

Dapat merusak moral 

4. Pakaian dari luar 

negeri 

Gaya dan modis Kurang sopan, mahal 

5. Kendaraan bermotor Transportasi menjadi 

cepat 

Menambah polusi udara

6. Hotel dibangun di 

wilayah persawahan 

Sebagai tempat 

penginapan 

Lahan pertanian 

menjadi berkurang 
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3. Evaluasi 

EVALUASI 

 

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar! 

1. Di bawah ini yang merupakan pengaruh positif dari globalisasi adalah .... 

 a.  pergaulan bebas c.  penyalahgunaan narkoba 

 b.  kemajuan di bidang transportasi d. gaya hidup boros 

2. Salah satu dampak negatif yang dihasilkan globalisasi adalah .... 

 a.  transportasi yang cepat c. penyalahgunaan narkoba 

 b.  informasi cepat didapat d. adanya internet 

3. Dampak negatif dari tayangan televisi adalah .... 

 a. menjadikan anak malas belajar c. menjadi sarana komunikasi 

 b. menambah hiburan d. memberi informasi cepat 

4. Penggunaan hand phone adalah contoh pengaruh gobalisasi di bidang .... 

 a. ekonomi c. perdagangan 

 b. transportasi d. komunikasi 

5. Budaya luar negeri yang bertentangan dengan kepribadian bangsa 

Indonesia adalah .... 

 a. disiplin c. giat bekerja 

 b. individualisme d. tanggung jawab 

  

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya kendaraan bermotor yaitu .... 

2. Model pakaian dari luar negeri dapat menimbulkan dampak buruk bagi 

masyarakat karena .... 

3. Kita dapat mengetahui peristiwa di seluruh dunia secara cepat melalui 

jaringan komputer yang disebut .... 

4. Para pelajar dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dari televisi 

dan internet. Hal ini merupakan dampak        ...      dari globalisasi. 

5. Berkurangnya lahan pertanian karena banyak dibangun gedung merupakan 

dampak       ...     dari globalisasi. 
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4. Kunci Jawaban Evaluasi 

KUNCI JAWABAN EVALUASI 

 

A. 1. B 

2. C 

3. A 

4. D 

5. B 

 

B. 1. polusi udara 

2. kurang sopan 

3. internet 

4.  positif 

5. negatif 
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Lampiran 21 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Sekolah  :  SD Negeri 2 Karangsentul 

Kelas/Semester :  IV/2 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Kewarganegaraan 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

I.  STANDAR KOMPETENSI 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

4.2. Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di 

lingkungannya. 

 

INDIKATOR 

• Menjelaskan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di 

lingkungan sekitar 

 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang sikap dalam 

menghadapi pengaruh globalisasi, siswa dapat menjelaskan kembali 

sikap yang benar dalam menghadapi pengaruh globalisasi di 

lingkungan keluarga dan sekolah. 

2. Setelah diskusi kelompok tentang sikap dalam menghadapi pengaruh 

globalisasi, siswa dapat menjelaskan sikap yang benar dalam 

menghadapi pengaruh globalisasi di lingkungan masyarakat dan 

pemerintah. 
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• Karakter siswa yang diharapkan: 

tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), berani (courage), 

peduli (caring), jujur (fairness), dan kewarganegaraan (citizenship). 

 

IV. MATERI PEMBELAJARAN 

Sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungan sekitar. 

(terlampir) 

 

V. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1.  Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

c. Guru melakukan presensi. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi yang akan dibahas. 

Contoh pertanyaan: 

“Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengaruh 

positif dan negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Bagaimana 

anak-anak menyikapi pengaruh globalisasi di lingkungan kalian?” 

e. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari yaitu: 

Sikap yang harus diterapkan untuk menghadapi pengaruh negatif 

globalisasi di lingkungan sekitar. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa: “Setelah 

mengikuti pelajaran, anak-anak dapat menyebutkan sikap yang 

tepat dalam menghadapi pengaruh globalisasi di lingkungan 

sekitar.” 
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2.  Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Eksplorasi 

(1) Guru menjelaskan sikap yang harus diterapkan untuk 

menghadapi pengaruh negatif globalisasi di lingkungan 

keluarga. 

(2) Guru menjelaskan sikap yang harus diterapkan untuk 

menghadapi pengaruh negatif globalisasi di lingkungan 

sekolah. 

(3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

b. Elaborasi 

(1) Guru mengondisikan siswa membentuk 6 kelompok heterogen 

yang terdiri dari 4-5 siswa. 

(2) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada masing-

masing kelompok, terdiri dari beberapa soal yang sama. 

(3) Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan LKS. 

c. Konfirmasi 

(1) Perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. 

(2) Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 

(3) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang kurang 

dipahami siswa. 

(4) Bila tidak ada pertanyaan dari siswa, guru mengajukan 

pertanyaan. 

Contoh pertanyaan: 

“Bagaimana sikap anak-anak menghadapi pengaruh globalisasi 

di lingkungan masyarakat?” 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit)  

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban tes individu. 

d. Berdasarkan hasil evaluasi, guru menentukan skor perkembangan 

masing-masing siswa dalam setiap kelompok. 
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e. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memperoleh jumlah rata-rata skor perkembangan individu paling 

tinggi. 

f. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media Pembelajaran 

(1) Tabel sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungan 

sekitar. 

(2) Contoh poster peraturan dalam masyarakat. 

 

Sumber Belajar 

1. Dewi, Ressi Kartika dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4. 

Jakarta: Depdiknas 

2. Sarjan dan Agung Nugroho. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. 

Jakarta: Depdiknas 

3. Siswati, Sri dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI 

Kelas IV. Sukoharjo: CV Sindunata 

 

VIII.  PENILAIAN  

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Jenis 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

• Menjelaskan sikap 

terhadap pengaruh 

globalisasi yang terjadi 

di lingkungan sekitar 

Penilaian 

proses 

Penilaian 

hasil 

Pengamatan 

 

Tes tertulis 

Lembar 

pengamatan 

Pilihan ganda 

dan isian 
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Lampiran dalam RPP Siklus II Pertemuan 2 

 

1. Lembar Kerja Siswa 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Kelompok  : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota Kelompok  : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

 

Diskusikan dengan teman kelompokmu sikap yang tepat dalam menghadapi 

pengaruh globalisasi di lingkungan masyarakat dan pemerintahan, kemudian 

isikan pada kolom di bawah ini! 

 

No Lingkungan Sikap yang harus diterapkan 

1. Masyarakat  

 

 

 

 

 

2. Pemerintahan  
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2. Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

No Lingkungan Sikap yang harus diterapkan 

1. Masyarakat • Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus mampu 

menjadi contoh bagi anggota masyarakat. Nasihat atau 

saran-saran mereka dapat memengaruhi kehidupan 

masyarakatnya. 

• Anak-anak hendaknya aktif melaksanakan ajaran agama 

dengan disiplin. Misalnya disiplin beribadah. 

2. Pemerintahan • Pemerintah harus membuat peraturan sebagai upaya 

mencegah masuknya pengaruh negatif globalisasi. 

Misalnya, peraturan yang melarang merokok di tempat 

umum, larangan minum-minuman keras, larangan 

mengkonsumsi narkoba, dan lain-lain. 

• Selain membuat peraturan, pemerintah juga harus tegas 

menjatuhkan hukuman kepada masyarakat yang 

melanggar peraturan tersebut. 
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3. Evaluasi dan Kunci Jawaban 

EVALUASI 

 

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar! 

1. Untuk menghadapi pengaruh buruk globalisasi, sebaiknya kita bersikap .... 

 a.  masa bodoh c.  selektif (memilih) 

 b.  tidak peduli d.  menolak globalisasi 

2. Salah satu contoh perilaku yang disebabkan karena kurang benar menyikapi 

pengaruh globalisasi .... 

 a.  rajin belajar c.  berpakaian sopan 

 b.  tawuran pelajar d. gaya hidup hemat 

3. Berikut ini adalah sikap yang benar dalam menghadapi pengaruh negatif 

globalisasi, yaitu .... 

 a. menerima semua budaya asing yang c. menyaring informasi yang 

  masuk ke masyarakat  bermanfaat dari televisi 

 b. menonton televisi tanpa kenal waktu d. mengikuti gaya hidup orang 

    luar negeri 

4. Mendidik anak agar terhindar dari pengaruh globalisasi yang buruk di 

lingkungan keluarga merupakan tugas .... 

 a.  pemerintah  c.  guru 

 b.  orang tua d.  tokoh agama 

5. Sikap yang ditunjukkan masyarakat sebelum berkembangnya globalisasi 

adalah .... 

 a.  individualistis c. gaya hidup boros 

 b.  mau menang sendiri d. gotong royong 

  

Kunci Jawaban Evaluasi 

1. B 

2. A 

3. C 

4. A 

5. D 
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4. Materi Pembelajaran 

Sikap terhadap Pengaruh Globalisasi 

 

Globalisasi yang terjadi sekarang ini menimbulkan pengaruh positif dan 

negatif terhadap kehidupan masyarakat. Kita harus bijaksana dan hati-hati agar 

tidak salah dalam menyikapinya. Berikut ini merupakan sikap yang perlu diambil 

dalam menanggapi pengaruh negatif globalisasi di lingkungan sekitar: 

 

1. Lingkungan Sekolah 

Di sekolah perlu ditekankan pelajaran budi pekerti serta pengetahuan 

tentang globalisasi. Dengan demikian siswa tidak terjerumus dalam perilaku 

negatif akibat globalisasi seperti kenakalan remaja atau tawuran antarpelajar. 

Guru juga berperan serta dengan menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik. 

Misalnya guru dan orang tua selalu mengawasi dan membimbing siswa. Selain 

itu, siswa juga harus menerapkan peraturan sekolah dengan disiplin. 

 

2. Lingkungan Keluarga 

Cara yang baik mencegah masuknya pengaruh negatif globalisasi melalui 

keluarga adalah meningkatkan peran orang tua. Orang tua hendaknya selalu 

menekankan rasa tanggung jawab pada anak. Orang tua juga menerapkan aturan 

yang tegas yang harus ditaati setiap anggota keluarga, namun tanpa mengurangi 

kasih sayang dan perhatian pada anak. Orang tua harus menemani belajar anaknya 

Di samping itu, orang tua juga harus memberi keteladanan. Orang tua harus 

menjadi contoh yang patut ditiru anak-anaknya. Dan yang tidak kalah pentingnya, 

berusaha menciptakan komunikasi yang baik antaranggota keluarga. Bagi anak, 

juga harus mengembangkan potensi diri ke arah yang positif. Misalnya aktif 

mengisi waktu luang dengan membaca, berolahraga, mengikuti kursus-kursus, 

dan lain-lain.  
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3. Lingkungan Masyarakat 

Dalam mencegah pengaruh negatif globalisasi masuk ke masyarakat, peran 

tokoh masyarakat dan agama sangat diperlukan. Mereka harus mampu menjadi 

contoh bagi umat atau anggota masyarakatnya. Nasihat atau saran-saran yang 

diberikan tokoh masyarakat atau agama akan membekas dan mampu 

memengaruhi pola kehidupan masyarakatnya. Bagi anak sendiri, hendaknya aktif 

mengikuti dan melaksanakan ajaran agamanya dengan disiplin. Misalnya disiplin 

beribadah. 

 

4. Lingkungan pemerintah dan negara 

Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengeluarkan 

peraturan atau hukum, salah satu di antaranya berusaha mencegah masuknya 

pengaruh negatif globalisasi. Misalnya peraturan yang melarang merokok di 

tempat umum, larangan minum-minuman keras, larangan mengkonsumsi narkoba, 

dan lain-lain. Untuk mewujudkannya, pemerintah dapat melakukannya melalui 

lembaga peradilan, kepolisian, dan lain-lain. 
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Lampiran 22 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF II 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

C1 C2 C3 Bentuk Soal Jumlah
(%) S S M S S M S S M Pilgan Isian 

1. Menentukan 
sikap terhadap 
pengaruh 
globalisasi yang 
terjadi di 
lingkungannya 

 Menjelaskan 
pengaruh positif 
dan negatif 
globalisasi. 

 Mengidentifikasi 
sikap dan 
perilaku 
masyarakat 
Indonesia 

3          v 6,67% 
 4         v 6,67% 

  9       v  6,67% 
   5       v 6,67% 
    1 

2 
3 
4 
1 
2 

    v 
v 
v 
v 

 
 
 
 
v 
v 

40% 

     5    v  6,67% 
      6 

7 
8 
10 

  v 
v 
v 
v 

 26,67% 

 Jumlah  1 1 1 1 6 1 4   10 5 100% 
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Lampiran 23 

 

Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Mata Pelajaran PKn Materi Globalisasi 

 

No. Nama siswa Nilai 
Ketuntasan (KKM 70) 
Tuntas Tidak Tuntas 

1. Erva Nur Alfian 95   
2. Ilham  85   
3. Bayu Alam 80   
4. Syarifudin  100  

 
5. Irfan Nur Barkah 90  

 
6. Sigit Pujianto 45    
7. Yohan Setiawan 90   
8. Dikta Yuda P. 50   

9. Eva Suci Rahayu 100   
10. Rozak Hanif Novanda 90  

 
11. Resta Pratama Putra 85    
12. Andan Purwandari 70    
13. Baroroh I. 100    
14. Farah Amalia 100    
15. Fauzan Teguh I. 90    
16. Indung Perwita M. 85    
17. Kharunia Pramesti 85   
18. Markhel Ekadian B. 85    
19. Nunik Ambarsyafira 100  

 
20. Nur Huda  70    
21. Fina Firnanda Sari 90    
22. Rizky Fadillah 90   
23. Syafadila Putri Mulia 100    
24. Wahyu Nur Syafi'i 95    
25. Zahraf Bimantoro 95    
26. Ryan Hafiedz 90    
27. Saputri Agustiana 90    

Jumlah 25 2 
Persentase Ketuntasan 92,59% 

Rata-rata Kelas 86,85 
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Lampiran 24 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

 Siklus II Pertemuan 1 
 

No Nama 
A B C D E Jml 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Erva Nur Alfian                15 75 
2. Ilham                10 50 
3. Bayu Alam                15 75 
4. Syarifudin                17 85 
5. Irfan Nur 

k h
               19 95 

6. Sigit Pujianto                 8 40 
7. Yohan Setiawan                12 60 
8. Dikta Yuda P.                10 50 
9. Eva Suci 

h
               17 85 

10 Rozak Hanif N.                10 50 
11 Resta Pratama                13 65 
12 Andan P.                15 75 
13 Baroroh I.                19 95 
14 Farah Amalia                20 100 
15 Fauzan Teguh I.                18 90 
16 Indung P. M.                19 95 
17 Kharunia P.                13 65 
18 Markhel E. B.                14 70 
19 Nunik A.                15 75 
20 Nur Huda                11 55 
21 Fina Firnanda 

S
               17 85 

22 Rizky Fadillah                16 80 
23 Syafadila P. M.                19 95 
24 Wahyu Nur S.                16 80 
25 Zahraf B.                16 80 
26 Rian Hafiedz                18 90 
27 Saputri A.                13 65 
Jumlah 83 81 80 83 78 405 2025 
Persentase  (%) 76,85 75,00 74,07 76,85 72,22 15 75,00 
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Lampiran 25 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

 Siklus II Pertemuan 2 
 

No Nama 
A B C D E Jml 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Erva Nur Alfian                17 85 
2. Ilham                14 70 
3. Bayu Alam                16 80 
4. Syarifudin                16 80 
5. Irfan Nur 

k h
               18 90 

6. Sigit Pujianto                11 55 
7. Yohan Setiawan                14 70 
8. Dikta Yuda P.                11 55 
9. Eva Suci 

h
               19 95 

10 Rozak Hanif N.                13 65 
11 Resta Pratama                14 70 
12 Andan P.                18 90 
13 Baroroh I.                20 100 
14 Farah Amalia                20 100 
15 Fauzan Teguh I.                19 95 
16 Indung P. M.                17 85 
17 Kharunia P.                16 80 
18 Markhel E. B.                16 80 
19 Nunik A.                17 85 
20 Nur Huda                12 60 
21 Fina Firnanda S.                17 85 
22 Rizky Fadillah                16 80 
23 Syafadila P. M.                20 100 
24 Wahyu Nur S.                17 85 
25 Zahraf B.                17 85 
26 Rian Hafiedz                19 95 
27 Saputri A.                16 80 
Jumlah 88 83 89 91 89 440 2200 
Persentase  (%) 81,48 76,85 82,41 84,26 82,41 16,29 81,48
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Lampiran 26 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II Pertemuan 1 

 
 

PETUNJUK 

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

Kemudian, berilah skor semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator       1        2       3          4  

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

      hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk   

     kecakapan hidup (life skill) 

  Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

 2.2 Menentukan dan mengembangkan    

media pembelajaran 

/ 2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

1. NAMA GURU :  AJENG PUSPA SUMINAR 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGSENTUL 

3. MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 26 MEI 2012 

6. WAKTU :  07.00 – 08.10 WIB 

7.   OBSERVER                     :  SETIA BUDI AJI, S.Pd. SD

4 
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Lampiran 27 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan 1 

 
 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2       3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber 

belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

1. NAMA GURU :  AJENG PUSPA SUMINAR 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGSENTUL 

3. MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 26 MEI 2012 

6. WAKTU :  07.00 – 08.10 WIB 

7.   OBSERVER                     :  SETIA BUDI AJI, S.Pd. SD

4
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 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

STAD  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara 

 efisien 

  Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

 3.2 Menangani pertanyaan dan respon 

siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, 

dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 
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Lampiran 28 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II Pertemuan 2 

 
 

PETUNJUK 

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

Kemudian, berilah skor semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator       1        2       3          4  

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

          hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk   

          kecakapan hidup (life skill) 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan    

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

1. NAMA GURU :  AJENG PUSPA SUMINAR 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGSENTUL 

3. MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 2 JUNI 2012 

6. WAKTU :  07.00 – 08.10 WIB 

7.   OBSERVER                     :  SETIA BUDI AJI, S.Pd. SD

4 
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Lampiran 29 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan 2 

 
 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2       3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber 

belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

  Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

1. NAMA GURU :  AJENG PUSPA SUMINAR 

2. SEKOLAH : SD NEGERI 2 KARANGSENTUL 

3. MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 2 JUNI 2012 

6. WAKTU :  07.00 – 08.10 WIB 

7.   OBSERVER                     :  SETIA BUDI AJI, S.Pd. SD

4 
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 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

STAD  

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara 

 efisien 

  Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

 3.2 Menangani pertanyaan dan respon 

siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, 

dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 
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Lampiran 30 

SOAL TES FORMATIF 1 

 

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d pada jawaban yang benar! 

1. Kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia perlu .... 

 a. dihilangkan c. dibiarkan 

 b. dilestarikan d. dimusnahkan 

2. Sikap kita terhadap kebudayaan dari  daerah lain yaitu .... 

a. menghormati c. mencela 

b. mengejek d. merendahkan 

3. Rumah Gadang adalah rumah adat dari daerah .... 

 a. Jambi c. Sumatra Barat 

 b. Jawa Timur d. Maluku 

4. Kicir-Kicir dan Jali-Jali merupakan lagu dari daerah .... 

 a. DI Yogyakarta c. Papua 

 b. Riau d. DKI Jakarta 

5. Tari yang berasal dari daerah Bali adalah .... 

 a. Jaipong c. Serimpi  

 b. Kecak d. Saman 

6. Upacara adat pembakaran mayat di Bali disebut dengan istilah .... 

 a. subak c. selikuran 

 b. kesodo d. ngaben 

7. Sikap kita terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah .... 

 a.  menerima budaya asing yang c. menolak semua budaya asing 

  sesuai dengan nilai-nilai Pancasila  yang masuk ke Indonesia 

 b.  menerima semua budaya asing d. tidak peduli 

8. Kelompok kesenian Bougenville yang pernah diundang ke Madrid, 

Spanyol pada tahun 2003 berasal dari daerah .... 

 a. Lampung c. Sumatra Selatan 

 b. Kalimantan Selatan d. Bali 
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9. Grup seni tradisional Indonesia Nanglang Danasih tampil dalam acara 

festival seni internasional di negara.... 

 a. India c. Malaysia 

 b. Irak d. Italia 

10. Salah satu tujuan memperkenalkan kebudayaan kita ke luar negeri yaitu .... 

 a. menimbulkan persaingan dengan  c. menjalin kerja sama yang 

 negara lain  baik dengan negara lain 

 b. menyombongkan kebudayaan d. mendapatkan penghargaan di 

 Indonesia  luar negeri 

  

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Hasil pikiran, perasaan, dan akal budi manusia yang diwujudkan dalam 

suatu karya disebut .... 

2. Kebudayaan daerah merupakan bagian dari kebudayaan .... 

3. Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia harus disesuaikan dengan 

nilai-nilai .... 

4. Senjata tradisional dari Jawa Tengah yang masih sering digunakan dalam 

upacara adat yaitu .... 

5. Misi kebudayaan ke luar negeri bertujuan untuk    ...    kebudayaan kita 

pada masyarakat luar negeri. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 1 

 

A. Pilihan Ganda 

1. B 

2. A 

3. C 

4. D 

5. B 

6. D 

7. A 

8. B 

9. D 

10. C 

 

B. Isian 

1. kebudayaan 

2. nasional 

3. Pancasila 

4. keris 

5. memperkenalkan 
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Lampiran 31 

Tes Formatif II 

 

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang benar! 

1. Di bawah ini yang merupakan pengaruh positif dari globalisasi adalah .... 

 a.  gaya hidup boros c.  penyalahgunaan narkoba 

 b.  kemajuan di bidang transportasi d.  pergaulan bebas 

2. Salah satu dampak negatif yang dihasilkan globalisasi adalah .... 

 a.  transportasi yang cepat c. penyalahgunaan narkoba 

 b.  adanya internet d. informasi cepat didapat  

3. Dampak negatif dari tayangan televisi adalah .... 

 a. menambah hiburan c. menjadi sarana komunikasi 

 b. menjadikan anak malas belajar d. memberi informasi cepat 

4. Adanya kendaraan bermotor adalah contoh pengaruh gobalisasi di bidang 

.... 

 a. ekonomi c. perdagangan 

 b. komunikasi d. transportasi  

5. Budaya luar negeri yang bertentangan dengan kepribadian bangsa 

Indonesia adalah .... 

 a. individualisme c. giat bekerja 

 b. disiplin d. tanggung jawab 

6. Untuk menanggulangi pengaruh buruk globalisasi, sebaiknya kita bersikap 

.... 

a.  masa bodoh c.  selektif (memilih) 

b.  tidak peduli d.  menolak globalisasi 

7. Salah satu contoh perilaku yang  kurang tepat menyikapi pengaruh 

globalisasi .... 

 a.  rajin belajar c.  berpakaian sopan 

 b.  gaya hidup hemat d.  tawuran pelajar  
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8. Berikut ini adalah sikap yang tepat dalam menghadapi pengaruh negatif 

globalisasi, yaitu .... 

 a. menerima semua budaya asing tanpa c. menyaring informasi yang 

 menyaringnya  bermanfaat dari televisi 

 b. menonton televisi tanpa kenal waktu d. mengikuti gaya hidup orang 

    luar negeri 

9. Mendidik anak agar terhindar dari pengaruh globalisasi yang buruk di 

lingkungan keluarga merupakan tugas .... 

 a.  orang tua c.  guru 

 b.  pemerintah d.  tokoh agama 

10. Sikap yang ditunjukkan masyarakat sebelum berkembangnya globalisasi 

adalah .... 

 a.  gaya hidup boros c. individualistis 

 b.  mau menang sendiri d. gotong royong 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya kendaraan bermotor yaitu 

.... 

2. Model pakaian dari luar negeri dapat menimbulkan dampak buruk bagi 

masyarakat karena .... 

3. Kita dapat mengetahui peristiwa di seluruh dunia secara cepat melalui 

jaringan komputer yang disebut .... 

4. Para pelajar dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dari 

televisi dan internet. Hal ini merupakan dampak        ...      dari globalisasi. 

5. Jika kita tidak menerima kemajuan teknologi, negara kita akan menjadi 

negara .... 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 2 

 

A. Pilihan Ganda 

1. B 

2. C 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

7. D 

8. C 

9. A 

10. D 

 

B. Isian 

1. polusi udara 

2. kurang sopan 

3. internet 

4. swalayan 

5. tertinggal 
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Lampiran 32 

Foto Penelitian 

 

Guru menerangkan materi pelajaran. 

 

 

Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 
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Seorang siswa membacakan hasil diskusi kelompoknya. 

 

 

Kelompok yang mendapat penghargaan sebagai Tim Super. 
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PIAGAM PENGHARGAAN 

Selamat kepada kelompok      , 

sebagai: 
 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1.  

2. 

3.  

4. 

5. 

 

Bersatu adalah Kunci Keberhasilan! 
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