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ABSTRAK 

Agustiana, Nina. 2012. Peningkatan Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa Kelas IV 
SD Negeri Muarareja 02 Tegal Materi Globalisasi melalui Model 
Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student Team Achievement 
Divisions (STAD). Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 1. Drs. Utoyo; 2. 
Drs. Noto Suharto, S.Pd, M.Pd. 

Kata kunci: Hasil Belajar, Aktivitas Siswa, Model Pembelajaran Cooperative 
Learning Tipe Student Team Achievement Divisions (STAD). 

 
Model Pembelajaran yang diterapkan di SDN Muarareja 02 Tegal selama 

ini adalah model pembelajaran yang kurang inovatif dimana kegiatan 
pembelajarannya masih didominasi oleh guru, sehingga siswa cenderung pasif dan 
kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari data 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi Dari 26 siswa 
yang duduk di kelas IV, sebanyak 12 siswa atau 46,16%. memperoleh nilai di atas 
KKM. Untuk mengatasi rendahnya hasil belajar ini diperlukan model 
pembelajaran yang inovatif. Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan 
oleh guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa adalah 
model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Tujuan dari penelitian 
tindakan kelas ini adalah untuk menerapkan model pembelajaran cooperative 
learning tipe STAD dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) materi Globalisasi pada siswa kelas IV SDN Muarareja 
02 Tegal. 

Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus dimana 
tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan 
tindakan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SDN Muarareja 02 Tegal. Teknik pengumpulan data dilakukan 
pada akhir siklus dengan menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. Indikator 
keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini yaitu, hasil belajar atau jumlah 
siswa yang mendapat nilai sesuai KKM (≥75) minimal 75%, aktivitas siswa dalam 
kegiatan pembelajaran minimal 75%, dan performansi guru dalam pembelajaran 
minimal B (≥70). Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
siswa, guru, dan sekolah. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari penilaian hasil belajar siswa kelas IV 
pada siklus I yaitu: (1) rata-rata kelas 73,33; (2) ketuntasan belajar secara klasikal 
54,16% ; (3) rata-rata aktivitas siswa 66,48%; (4) nilai performansi guru 76,37 
dengan kriteria B. Hasil belajar pada siklus II yaitu : (1) rata-rata kelas 84,09; (2) 
ketuntasan belajar secara klasikal 81,81%; (3) rata-rata aktivitas siswa 79,62%; 
(4) nilai performansi guru 82,08 dengan kriteria AB. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa dengan model pembelajaran cooperative learning tipe 
STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn materi  pada siswa 
Globalisasi kelas IV SDN Muarareja 02 Tegal tahun pelajaran 2011/2012. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan  

Pendidikan Nasional, sebagaimana terdapat dalam UU No. 20  tahun 2003 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia (Permendiknas RI) No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dilakukan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

Menyikapi Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 hendaknya guru sebagai 

pendidik mampu memberikan proses pembelajaran yang sesuai dengan peraturan 

tersebut. Tidak hanya pada mata pelajaran tertentu saja,  melainkan  untuk semua 

mata pelajaran termasuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).  



2 
 

 
 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menurut naskah lampiran 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 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 Pancasila dan UUD 

1945. Sebagai pendidikan nilai dan moral, PKn memiliki tugas untuk membangun 

karakter bangsa. Dalam mewujudkannya, dibutuhkan proses pembelajaran yang 

sesuai dengan karakter PKn yaitu sebagai pendidikan nilai dan moral. Tidak 

hanya itu, PKn dengan paradigma barunya kini dituntut pula untuk membentuk 

warga demokratis, termasuk para siswa yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD).  

Menurut Piaget dalam Winataputra (2009: 2.48) siswa SD berada dalam 

tahap perkembangan moral dimana pada domain kesadaran mengenai aturan, 

mereka sudah dapat menerima aturan sebagai hasil kesepakatan dan pada domain 

pelaksanaan aturan mereka sudah dapat melaksanakan peraturan dengan 

perwujudan menyepakati peraturan tersebut. Bertolak dari perkembangan nilai 

dan moral siswa usia SD, akan lebih baik jika mata pelajaran PKn di sekolah 

menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan, 

memecahkan masalah, dan membina perkembangan moral sebagai upaya untuk 

membentuk warga negara yang demokratis. Penggunaan model pembelajaran 

yang inovatif dapat dijadikan solusi untuk mewujudkan hal tersebut, sesuai 

dengan pendapat Winataputra (2008: 1.2) bahwa untuk menerapkan PKn yang 

sesuai dengan paradigma baru diperlukan model pembelajaran yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut:  membelajarkan dan melatih siswa berpikir kritis, 
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membawa siswa mengenal, memilih dan memecahkan masalah, melatih siswa 

berpikir sesuai dengan metode pembelajaran ilmiah dan keterampilan sosial lain. 

Kenyataanya masih banyak guru menggunakan model pembelajaran yang 

kurang inovatif. Guru menyajikan pembelajaran hanya dengan ceramah, mencatat 

dan memberikan tugas. Siswa hanya duduk mendengarkan penjelasan guru dan 

aktivitas yang berlangsung dalam kelas monoton sehingga siswa merasa bosan 

dan menjadi pasif.  

Seperti yang terjadi di SD Negeri Muarareja 02 Tegal. Pada pembelajaran 

PKn guru masih menerapkan pembelajaran yang kurang inovatif. Hal ini 

mengakibatkan menurunnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Aktivitas siswa menurun, dilihat dari perhatian siswa yang kurang saat guru 

memberikan materi, rendahnya keberanian siswa untuk menjawab dan atau 

mengajukan pertanyaan maupun pendapat. Rendahnya aktivitas siswa saat 

pembelajaran berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa.  

Dari hasil tes formatif tertulis SDN Muarareja 02 Tegal pada semester 

genap tahun pelajaran 2010/2011 pada materi Globalisasi, dari 26 siswa, sebanyak 

14 siswa atau 53,84% mendapat nilai di bawah KKM. Sedangkan siswa yang 

memperoleh nilai di atas KKM sebanyak 12 siswa atau 46,16%. Ketuntasan 

belajar klasikal belum tercapai, yaitu sebesar 75% siswa memperoleh nilai di atas 

KKM sebesar 75. 

Mencermati hasil belajar dan pembelajaran yang dilakukan guru, maka 

diperlukan adanya inovasi pembelajaran. Tujuannya yaitu mengubah cara berfikir 

guru mengenai pembelajaran PKn yang diajarkan melalui ceramah dan mencatat 
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tanpa ada aktivitas lain yang mendukung perkembangan nilai dan moral siswa 

serta mewujudkan tujuan PKn. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakter pendidikan PKn yaitu cooperative learning. 

Menurut Slavin (Isjoni, 2007: 12), cooperative learning adalah suatu 

model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang, dengan struktur kelompok 

heterogen. Strategi belajaranya khusus untuk memberi dorongan kepada peserta 

didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran cooperative learning dapat 

meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap tolong menolong 

dalam perlaku sosial. Siswa dimotivasi untuk berani mengemukakan pendapat, 

menghargai pendapat teman dan saling tukar pendapat, sehingga aktivitas siswa 

dalam pembelajaran meningkat. Selain itu, cooperative learning juga memiliki 

konsep pembelajaran demokratis yaitu proses pembelajaran yang dilandasi nilai-

nilai demokrasi. Bentuk pembelajaran seperti ini yaitu adanya penghargaan 

terhadap kemampuan siswa lain, bersikap adil, menerapkan persamaan 

kesempatan, dan memperhatikan keragaman etnis, suku bangsa, dan agama siswa. 

Salah satu metode cooperative learning adalah Student Team Achievement 

Division (STAD). STAD sesuai diterapkan dalam pembelajaran PKn karena 

dengan penggunaan model tersebut, siswa diajak aktif dalam pembelajaran. 

Melalui tahap berkelompok, siswa diajarkan untuk mengerti tanggung jawab 

terhadap kelompoknya dan siswa menerapkan pengajaran demokrasi dalam 

pembelajaran. Siswa belajar untuk berkompetisi secara baik. Hal ini dapat dilihat 

dari salah satu langkah dalam penerapan STAD yaitu adanya tugas secara 
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kelompok dan individu di mana tugas individu juga menentukan perolehan nilai 

kelompok. Selain mengembangkan nilai sosial, dengan menerapkan STAD dalam 

pembelajaran hasil belajar pun ikut meningkat. Adanya tugas individu yang 

mempengaruhi perolehan nilai kelompok akan menjadi dorongan bagi siswa untuk 

mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik sehingga dia dan kelompoknya 

mampu meraih penghargaan (reward). Dengan kompetisi yang jujur dan adil, 

siswa dapat belajar mengenai nilai dan moral.  

Model cooperative learning tipe STAD sangat sesuai dengan karakteristik 

siswa SD yang masih dalam tahap operasional konkret. Apabila dalam 

pembelajaran siswa mengalami sendiri apa yang sedang ia pelajari, ia akan 

membentuk pangalaman belajar yang baik. Pembelajaran yang demikian mampu 

menggantikan pembelajaran yang kurang sesuai untuk diterapkan bagi siswa 

sekolah dasar. 

Bertolak dari latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas tentang “Peningkatan Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa 

Kelas IV SD Negeri Muarareja 02 Tegal materi Globalisasi Melalui Model 

Pembelajaran cooperative learning Tipe Student Team Achievement Division 

(STAD)”. 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Arikunto dkk (2008: 36) menyatakan bahwa rumusan masalah dalam 

penelitian tindakan adalah beberapa pertanyaan yang akan terjawab setelah 

tindakan selesai dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini akan 

dipaparkan sebagai berikut. 
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1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti dan data di lapangan masalah 

utama adalah hasil belajar, aktivitas siswa dalam pembelajaran yang rendah, dan 

performansi guru yang belum maksimal. Rendahnya hasil belajar siswa 

dikarenakan kurang menariknya pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Pembelajaran yang kurang menarik mengakibatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran juga rendah. Rendahnya hasil belajar dan aktivitas siswa 

menunjukkan bahwa performa guru dalam pembelajaran di kelas kurang 

maksimal. Dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan utama yang harus 

dipecahkan adalah: 

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

Muarareja 02 pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi 

Globalisasi ? 

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

Muarareja 02 Tegal pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi 

Globalisasi ? 

(3) Bagaimana meningkatkan performansi guru pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan materi Globalisasi? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan kajian mengenai akar permasalahan maka untuk mengatasi 

hasil belajar siswa yang rendah, guru perlu menerapkan model yang mampu 

memotivasi siswa untuk belajar. Peningkatan aktivitas siswa dapat dilakukan 

dengan menerapkan model pembelajaran yang menarik dan memotivasi siswa 
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untuk berkompetisi secara sportif untuk meraih penghargaan dan nilai yang tinggi. 

Performansi guru dapat ditingkatkan apabila guru menerapkan model 

pembelajaran yang lebih inovatif. Model pembelajaran yang sebaiknya digunakan 

guru adalah model pembelajaran cooperative learning tipe STAD karena dengan 

model ini guru dapat memberikan suatu pembelajaran yang menarik mampu 

memotivasi siswa untuk berkompetisi dengan teman sekelasnya, dan memberikan 

suatu perubahan dalam cara mengajar guru. Pelaksanaan model pembelajaran 

cooperative learning tipe STAD akan menuntut siswa untuk aktif dan juga akan 

membuat siswa termotivasi mengikuti jalannya pelajaran karena pembelajaran 

yang dilakukan bersifat menyenangkan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa Kelas IV SD Negeri Muarareja 02 Tegal Materi 

Globalisai melalui Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe STAD” 

meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu 

rancangan pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran PKn yang mampu 

meningkatkan hasil belajar dan mampu menumbuhkan watak pribadi siswa yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran PKn. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai peneliti dengan menerapkan model 

pembelajaran cooperative learning tipe STAD dalam pembelajaran PKn kelas IV 
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materi Globalisasi, antara lain: (1) Meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan materi globalisasi pada siswa kelas IV SD Negeri Muarareja 02 

Tegal; (2) Meningkatkan aktivitas siswa di kelas dalam proses belajar mengajar; 

dan (3) Meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada strategi 

pembelajaran berupa pergeseran dari paradigma mengajar yang kurang inovatif 

menuju ke paradigma mengajar yang lebih inovatif yaitu pembelajaran yang 

mementingkan pada proses untuk mencapai hasil. Dengan demikian, akan 

memberikan manfaat pula baik bagi siswa, guru, dan sekolah. Beberapa manfaat 

yang diperoleh siswa, guru, dan sekolah antara lain: 

1.4.1 Bagi Siswa 

Siswa sebagai subjek penelitian dapat mengambil beberapa manfaat dari 

penelitian mengenai penerapan pembelajaran cooperative learning tipe STAD 

pada materi Globalisasi. Adapun manfaat yang dapat diambil bagi siswa dari 

penelitian tersebut antara lain: (1) Siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar 

PKn; dan (2) Hasil belajar PKn siswa meningkat pada materi globalisasi. 

1.4.2 Bagi Guru 

Guru sebagai peneliti juga dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. 

Manfaat yang dapat diambil guru dari penelitian mengenai penerapan model 

pembelajaran cooperative learning tipe STAD dalam pembelajaran PKn, materi 

globalisasi antara lain: (1) Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan model 
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cooperative learning  tipe STAD dan (2) Menambah variasi model pembelajaran 

yang lebih menarik. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Dengan penerapan model pemabelajaran cooperative learning tipe STAD 

pada mata pelajaran Globalisasi yang dilakukan pada kelas IV SD Muarareja 02, 

secara tidak langsung akan meberikan manfaat pula bagi pihak sekolah. Beberapa 

manfaat yang dapat diambil sekolah dari penelitian ini antara lain: (1) 

Mendapatkan informasi terhadap peningkatan keberhasilan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru; dan (2) Meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kerangka Teori 

Kerangka teori pada penelitian ini akan membahas mengenai teori yang 

mendukung jalannya penelitian, antara lain: hakekat belajar, hasil belajar, 

aktivitas belajar, performansi guru, karakteristik siswa, pendidikan 

kewarganegaraan, model cooperative learning tipe STAD, dan materi globalisasi. 

Paparan selengkapnya sebagai berikut: 

2.1.1  Hakekat Belajar 

Kata belajar merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan sehari-

hari. Semua orang yang hidup wajib belajar untuk lebih mengetahui tentang 

sesuatu. Belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu 

agar terjadi perubahan kemampuan diri. Gagne dan Berliner dalam Rifa’I dan 

Anni (2009: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu 

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Dari pengertian 

tersebut tampak bahwa konsep belajar mengandung tiga unsur utama, yaitu: (1) 

belajar berkaitan dengan perubahan perilaku; (2) perubahan perilaku terjadi 

didahului oleh proses pengalaman; (3) perubahan perilaku karena belajar bersifat 

relatif permanen. Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila 

terdapat interaksi antara stimulus dengan isi memori, sehingga perilakunya 

berubah dari waktu sebelum dan setelah adanya stimulus tersebut. Apabila terjadi 
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perubahan perilaku, maka perubahan perilaku tersebut menjadi indikator bahwa 

peserta didik telah melakukan kegiatan belajar. Rifa’I dan Anni (2009: 82) 

menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar di sekolah perubahan perilaku itu 

mengacu pada kemampuan mengingat atau menguasai berbagai bahan belajar dan 

kecenderungan perserta didik memiliki sikap dan nilai-nilai yang diajarkan 

pendidik, sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan peserta didik. Jadi, belajar 

merupakan suatu proses pengalaman dan mengakibatkan perubahan perilaku yang 

berkaitan dengan tujuan pembelajaran. 

2.1.2 Hasil Belajar 

Bloom dalam Suprijono (2009: 6) menyatakan bahwa hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan Anni dkk 

(2006: 5) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Selaras dengan 

pernyataan dari Sudjana (2010: 22), bahwa  hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Hasil belajar dipengaruhi adanya motivasi dalam pembelajaran. Motivasi 

merupakan faktor penyebab belajar namun juga memperlancar belajar dan hasil 

belajar (Rifa’I dan Anni 2009: 160).  

Perubahan perilaku yang harus dicapai oleh peserta didikan dirumuskan 

dalam tujuan peserta didik. Gagne dalam Suprijono (2009: 5), menyatakan bahwa 

hasil belajar dapat berupa:  

(1) Informasi verbal; 

Informasi verbal merupakan kemampuan mengungkapkan pengetahuan 
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dalam bentuk bahasa, baik lisan, maupun tertulis. 

(2) Keterampilan intelektual; 

Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas.  

(3) Strategi kognitif; 

Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah memecahkan masalah. 

(4) Keterampilan motorik; 

Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

(5) Sikap, 

Sikap merupakan kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

akibat pengalaman belajar yang dipengaruhi oleh motivasi dan hasil belajar 

bergantung pada apa yang dipelajari. 

2.1.3 Aktivitas Belajar Siswa 

Penilaian proses belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh mana 

aktivitas siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar Sudjana (2010: 61). 

Beberapa aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar, antara lain: (1) turut serta 
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dalam melaksanakan tugas belajarnya; (2) terlibat dalam pemecahan masalah; (3) 

bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang 

dihadapinya; (4) berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah; (5) melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk 

guru; (6) menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya; (7) 

melaitih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis; (8) kesempatan 

menggunakan atau menerapkan apa yang teah diperolehnya dalam menyelesaikan 

tugas atau persoalan yang dihadapinya. Sedangkan menurut Dierich seperti yang 

dikutip Hamalik (2009: 172-3) membagi kegiatan belajar dalam delapan 

kelompok antara lain: 

(1) Kegiatan-kegiatan visual; 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan; 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawacaran, diskusi, dan interupsi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan; 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan 

radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis; 

Menulis laporan, menulis cerita, memeriksa karangan, membuat 
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rangkuman, mengerjakan tes, mengisi dan angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar; 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik; 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan 

dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan. Melakukan 

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

menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental; 

Merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-

faktor, melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional; 

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

Slameto (2010: 36) menyatakan bahwa penerimaan belajar jika dengan 

aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu berlalu begitu saja, tetapi 

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

siswa menjadi partisipasi yang aktif, maka ia memiliki ilmu/pengetahuan yang 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman siswa berperan penting dalam 

pembelajaran dan untuk mendukung terbentuknya pengalaman siswa, maka 

diperlukan kondisi belajar yang mampu membentuk pengalaman siswa. Menurut 

Asma (2006: 36) menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat menciptakan 

kondisi bejar yang berdasar pada pengalaman siswa, yaitu dengan diskusi. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
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belajar tersusun dari beberapa kegiatan yang mendukung dalam proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan dapat 

mempengaruhi penerimaan belajar. 

2.1.4 Kinerja Guru 

Kata kinerja adalah terjemahan dari kata performance yang didefinisikan 

sebagai prestasi yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau 

pekerjaannya selama periode tertentu sesuai standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan untuk pekerjaan tersebut, Ismail (2009). Menurut Sanjaya dalam Ismail 

(2009), kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolaan 

pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. Sebagai perencana, maka guru 

harus mampu mendesain pembelajaran sesuai dengan kondisi di lapangan, sebagai 

pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan sebagai evaluator maka 

guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Dalam 

kaitannya dengan model cooperative learning Isjoni (2010: 61) menyatakan 

bahwa dalam pelaksanaan model cooperative learning dibutuhkan kemauan dan 

kemampuan serta kreatifitas guru dalam mengelola lingkungan kelas. Dengan 

menggunakan model ini guru bukannya menjadi pasif, namun harus menjadi lebih 

aktif terutama saat menyusun rencana pembelajaran secara matang, pengaturan 

kelas saat pelaksanaan, dan membuat tugas untuk dikerjakan siswa bersama 

dengan kelompoknya 

Ismail (2009) menyatakan bahwa tugas guru dalam pembelajaran 

menuntut penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan dan penguasaan tentang 
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bagaimana mengajarkan bahan ajar yang menjadi pilihan. Penguasaan bahan ajar 

merupakan syarat essensial bagi guru. Hal penting dalam pembelajaran setelah 

guru menguasai menguasai bahan ajar adalah peran guru dalam mengelola 

pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran menjadi hal penting karena berkaitan 

langsung dengan aktivitas belajar siswa. Dengan demikian, untuk mendapatkan 

proses dan hasil belajar siswa yang berkualitas tentu memerlukan kinerja guru 

yang maksimal (Ismail 2009).  

Kinerja guru berkaitan dengan kompetensi guru. Kinerja dan kompetensi 

guru memikul tanggung jawab utama dalam perubahan perilaku peserta didik dari 

ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak 

terampil menjadi terampil, dengan model pembelajaran bukan lagi 

mempersiapkan peerta didik yang pasif, melainkan peserta didik yang 

berpengetahuan, mampu bersosialisasi dengan baik, mampu menyesuaikan diri 

dengan informasi baru melalui bertanya, berfikir, menggali, mencipta, dan 

mengembangkan cara-cara tertentu dalam memecahkan masalah dalam 

kehidupannya. 

Mulyasa dalam Ismail (2009) menyatakan bahwa kompetensi guru 

merupakan gambaran kualiatif tentang hakekat guru yang penuh. Undang-undang 

No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8, menyatakan bahwa 

pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10 dijelaskan bahwa kompetensi 
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pendidikan yang dimaksud yaitu meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. Menurut Rifa’I dan Anni (2009: 7-10), keempat 

kompetensi tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

(1) Kompetensi Paedagogik; 

Kompetensi paedagoik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi paedagogik tersebut antara lain: menguasai karakteristik 

peserta didik; menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran; 

menguasai kurikulum yang terkait, terampil melakukan kegiatan 

pengembangan yang mendidik, memanfaatkan tekhnologi komunikasi 

dan informasi untuk pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi 

peserta didik, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik, terampil melakukan penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran, melakukan tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

(2) Kompetensi Kepribadian; 

Kompetensi kepribaian merupakan kemampuan yang berkaitan dalam 

performansi pribadi seorang pendidik, seperti berpribadi mantap, stabil, 

dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia. 
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(3) Kompetensi Profesional; 

Kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar nasional. Kompetensi profesional tersebut 

selanjutnya dijabarkan secara rinci sebagai berikut: menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu; menguasai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; 

mengembangan keprofesioanalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif; memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dan mengembangkan diri. 

(4) Kompetensi sosial; 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif, dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali, peserta didik dan masyarakat sekitar. 

Kompetensi sosial tersebut, antara lain: bersikap inklusif, bertindak 

obektif, serta tidak diskriminatif; berkomunikasi secara efektif, empatik, 

dan santun; beradaptasi di tempat bertugas; berkomunikasi dengan 

komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau 

bentuk lain. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja guru merupakan suatu prestasi guru 

yang berkaitan dengan seluruh proses pembelajaran dan kompetensi guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2.1.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Piaget dalam Dimyati dan Mujiono (2009: 14) menyatakan bahwa 

perkembangan intelektual melalui tahap-tahap berikut: (1) sensori motor dialami 

usia 0-2 tahun; (2) pra operasional dialami usia 2-7 tahun; (3) operasional konkret 

dialami usia 7-11 tahun; (4) operasi formal dialami usia 11 tahun ke atas. 

Anak usia Sekolah Dasar (SD), berada dalam tahap operasional konkret. 

Pada tahap operasioanl konkret, anak dapat mengembangkan pikiran logis namun 

dalam bentuk benda konkrit. Kemampuan menggolong-golongkan sudah ada 

namun belum bisa memecahkan masalah abstrak. 

Dalam kaitannya dengan usia, Piaget dalam Winataputra (2009: 2.48-9) 

merumuskan perkembangan nilai dan moral pada domain kesadaran dan 

pelaksanaan. Pertama yaitu tahap pada domain kesadaran mengenai aturan (1) 

usia 0-2 tahun merupakan usia saat aturan dirasakan sebagai hal yang tidak 

memaksa, (2) usia 2-8 tahun merupakan usia saat aturan disikapi sebagai suatu hal 

yang bersifat sakral dan  diterima tanpa pemikiran, (3) usia 8-12 tahun merupakan 

usia saat aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. 

Kedua, pada tahap pada domain pelaksanaan aturan (1) usia 0-2 tahun 

merupakan usia saat aturan dilakukan sebagai hal yang hanya bersifat motorik 

saja, (2) usia 2-6 tahun merupakan usia saat aturan dilakukan sebagai perilaku 

yang lebih berorientasi pada diri sendiri, (3) usia 6-10 tahun merupakan usia saat 
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aturan diterima sebagai perwujudan dari kesepakatan, (4) usia 10-12 tahun 

merupakan usia saat aturan diterima sebagai ketentuan yang sudah dihimpun.  

Berdasarkan karakter anak yang telah disebutkan oleh Piaget baik dalam 

tahap perkembangan intelektual maupun tahap perkembangan nilai dan moral, 

dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa kelas IV SD, antara lain: (1) berada 

dalam tahap operasional konkret, dimana  siswa membentuk pengetahuannya 

berdasarkan pengalaman belajar yang diterima, (2) mampu menerima aturan yang 

telah dibuat sebagai suatu kesepakatan bukan paksaan, (3) mampu melaksanakan 

aturan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. 

2.1.6 Pendidikan Kewarganegaraan 

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai hakikat Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn), pembelajaran PKn di SD, ruang lingkup PKn di SD, 

serta karakteristik PKn sebagai pendidikan nilai dan moral. 

2.1.6.1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan 

nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan 

nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang 

diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik (Winataputra 2009: 3.7). Karakteristik PKn 

SD dengan paradigma baru, yaitu bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan 

suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima 

sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang 

dilaksanakan melalui: (1) civic intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar 
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warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial; 

(2) civic responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga 

negara yang bertanggung jawab; (3) civic participation, yaitu kemampuan 

berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, 

sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan (Winataputra 2009: 3.9 - 3.10). 

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian PKn dan paradigma baru PKn, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran PKn merupakan pembelajaran yang penting 

dalam pembentukan pribadi yang tidak hanya cerdas intelegensi, emosional, 

maupun sosial, tetapi juga sadar dan mampu berbartisipasi menjadi warga negara 

yang paham mengenai hak dan kewajibannya. 

2.1.6.2 Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar 

Djojonegegoro dalam Winataputra (2009: 2.17), menyatakan bahwa 

hakikat tujuan PKn, di dalam Undang-undang No.4 Tahun 1950, Bab II, pasal 3 

dirumuskan menjadi “membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara 

yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan 

tanah air”.  

Tujuan PKn tersebut dijabarkan lebih rinci oleh Wahab dan Sapriya (2011: 

315) sebagai berikut: (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

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

jawab , dan bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan; (3) Berkembang 

secara positif dan demokatis 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 
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langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Secara substansial materi PKn di SD sudah mengandung tujuan PKn, yang 

menjadi persoalan adalah model pembelajaran apa yang tepat untuk 

membelajarakan PKn sesuai dengan tujuan PKn tersebut dan karakter siswa SD. 

Dewey dalam Wahab dan Sapriya (2011: 344) mendeklarasikan bahwa model 

dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah kekuatan dan daya tarik anak 

dalam belajar. 

Model pembelajaran yang sesuai dengan hakikat PKn, yakni model 

pembelajaran yang mampu mengembangkan kecerdasan warga negara dalam 

dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Mengembangkan sikap siswa 

agar mampu berpartisipasi sebagai warga negara guna menopang tumbuh dan 

berkembangnya kemajuan negara.  

Pemilihan model pembelajaran PKn yang tepat dapat membekali siswa 

dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta 

pengalaman agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi 

menjadi warganegara yang baik. Oleh karena itu, yang perlu mendapat perhatian 

dari guru dalam pembelajaran PKn adalah penguasaan materi serta penggunaan 

model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran PKn.  

Pemilihan model pembelajaran PKn yang tepat merupakan tugas guru 

sebagai praktisi pendidikan. Guru perlu melakukan inovasi pembelajaran PKn. 

Salah satu tindakan inovasi itu adalah pergeseran dalam penerapan pembelajaran 

PKn dari yang menekankan pada isi ke arah yang lebih menekankan pada proses. 
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Hasil identifikasi Turner dkk, ditemukan bahwa cooperative learning tepat 

diterapkan dalam pembelajaran PKn (Wahab dan Sapriya 2011: 336). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam membelajarkan PKn di SD, 

diperlukan perubahan cara mengajar guru. Guru tidak sekedar memerintahkan 

siswa menghafal dan mengerjakan tugas tetapi diperlukan suatu model 

pembelajaran yang mampu menanamkan nilai dan moral dalam kehidupan 

bermasyarkat serta mengajarkan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses 

pembentukan pengetahuannya. 

2.1.6.3 Ruang Lingkup PKn di Sekolah Dasar 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang 

berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan cenderung pada pendidikan 

afektif. Guru SD perlu mengetahui ruang lingkup pembelajaran PKn SD agar 

tidak terjadi overleap (melebihi batas) materi. Khusus untuk SD/MI lingkup isi 

PKn dikemas dalam Standar Isi dan Kompetensi Dasar.  

Tabel 2.1. Standar Isi dan Kompetensi Dasar PKn SD Kelas IV 

Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar 
(KD) 

3 Mengenal sistem pemerintahan 
tingkat pusat 

 
 

 

3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara 
dalam susunan pemerintahan  tingkat 
pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, 
MA, MK, dan BPK . 

3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan 
tingkat pusat seperti presiden, wakil 
presiden, dan para menteri. 

4  Menunjukkan sikap terhadap 
globalisasi dan lingkungannya 

4.1 Memberikan contoh sederhana 
pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia 
yang pernah ditampilkan dalam misi 
kebudayaan Internasional 

4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh 
globalisasi yang terjadi di 
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lingkungannya. 
2.1.6.4 Karakteristik PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab (Winataputra 2009: 2.15). Beberapa alasan mengapa PKn 

dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral 

antara lain: (1) Materi PKn adalah konsep-konsep Pancasila dan UUD 1945 

beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia; (2) 

Sasaran akhir belajar PKn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam perilaku 

nyata kehidupan sehari-hari; (3) Proses pembelajaran menuntut terlibatnya 

emosional, intelektual, dan sosial dari peserta  didik  dan  guru  sehingga  nilai-

nilai  itu  bukan  hanya dipahami (bersifat kognitif), tetapi dihayati (bersifat 

afektif), dan dilaksanakan (bersifat psikomotor), (Winataputra 2009: 1.38). Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang 

menekankan pada unsur afektif sehingga dalam pembelajarannya guru harus 

memberikan contoh mengenai beberapa sikap yang sesuai dengan konsep 

Pancasila dan UUD 1945. 

2.1.7 Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Dalam sub bab ini akan dibahas pengertian cooperative learning, tujuan, 

prinsip, unsur, komparasi kelompok belajar kooperatif dan kelompok belajar yang 

kurang inovatif. 
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2.1.7.1 Pengertian Cooperative Learning 

Isjoni (2007: 6) menyatakan bahwa cooperative learning merupakan 

belajar bersama-sama saling membantu satu sama lain sebagai satu tim. Stahl 

dalam Solihatin dan Raharjo (2008: 5) menyatakan bahwa model pembelajaran 

cooperative learning menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerja 

sama dalam mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar. Dalam kaitannya 

dengan keberhasilan belajar, Slavin seperti yang dikutip Solihatin dan Raharjo 

(2008: 4) menyatakan bahwa keberhasilan belajar dari kelompok bergantung pada 

kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun 

secara kelompok. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa model cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran 

berkelompok dengan konsep tutor sebaya yang bergantung pada kemampuan 

kelompok dan individu. 

Menurut Johnson & Johnson dalam Ergun et al. (2010: 169) menyatakan 

bahwa: 

Cooperative learning activities are frequently employed in different   
parts of the world in order to enable active learning and realize 
learning as a social activity. The reason lying behind the frequeant 
use of it is that thadisional approaches in teaching and learning do 
not give ample opportunities for students to improve 
simultaneously in different aspects such as knowledge, skill, 
attitude and so on. 
Cooperative learning is an educational process in which speaking, 
listening, writing and reflection as crucial tools of active learning 
take place. In this process, students are asked to use their social 
skills and to cooperate with pers wich in the long run, contribute to 
the development of their cognitive and affective learning out comes. 
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Terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut yaitu bahwa 

kegiatan pembelajaran kooperatif yang sering digunakan di berbagai belahan 

dunia dalam rangka untuk menciptakan pembelajaran aktif dan merealisasikan 

pembelajaran sebagai aktivitas sosial. Alasan penggunaan cooperative learning 

adalah bahwa pendekatan tradisional dalam pengajaran dan pembelajaran tidak 

memberikan kesempatan yang cukup bagi siswa untuk meningkatkan secara 

bersamaan berbagai aspek seperti pengetahuan, sikap keterampilan, dan 

sebagainya. Pembelajaran kooperatif adalah proses pendidikan di mana berbicara, 

mendengarkan, menulis, dan refleksi sebagai alat penting dari belajar aktif 

berlangsung. Dalam proses ini, siswa diminta untuk menggunakan keterampilan 

sosial mereka dan untuk bekerja sama dengan rekan-rekan, dalam jangka panjang, 

memberikan kontribusi pada perkembangan kognitif dan afektif hasil belajar 

mereka. Pernyataan tersebut, sejalan dengan pernyataan dari Jenkins et.al, yang 

telah melakukan studi analisis terhadap beberapa respon para guru di Amerika. 

Jenkins et al. (2003: 283) menyatakan bahwa bahwa: 

Along with contributing to special and remedial education students 
self-esteem and providing a safe learning environment, teachers 
also said cooperative learning resulted in higher success rates and 
better products for special and remedial education students. 
Teachers usually linked better products with feelings of success, 
because students get a lot more work done, their self-esteem is built 
up, and they’re building friendships. 

 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia yaitu berhubungan dengan peran serta 

bagi siswa berkebutuhan khusus dan pembelajaran remidi, penghargaan diri dan 

penyediaan lingkungan belajar yang aman, para guru juga berpendapat bahwa 

pembelajaran koopeartif menghasilkan kesuksesan yang tinggi dan lulusan yang 
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baik untuk siswa berkebutuhan khusus dan pembelajaran remidi. Para guru 

biasanya menghubungkan antara lulusan yang baik dengan perasaan berhasil, hal 

ini dikarenakan jika para siswa mampu menyelesaikan lebih banyak tugas, 

penghargaan terhadap diri sendiri menjadi meningkat, dan mereka mampu 

membangun persahabatan. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa banyak sekali keuntungan yang 

diperoleh dari pembelajaran kooperatif. Keuntungan tersebut tidak hanya 

dirasakan oleh para siswa, namun para guru juga ikut merasakannya. Dengan 

penerapan pembelajaran kooperatif guru mulai terbiasa untuk memperlakukan 

siswa sebagai subjek belajar sehingga siswa mampu menentukan pengetahuan 

yang akan diterimanya. Bagi para siswa, penerapan pembelajaran kooperatif juga 

mampu memotivasi mereka untuk bersosialisasi dengan baik dengan membentuk 

persahabatan melalui komunikasi yang baik dalam kelompok. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa model cooperative learning dapat membantu siswa normal 

maupun siswa yang berkebutuhan khusus dalam menggunakan keterampilan 

sosial dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan kognitif dan 

penghargaan terhadap diri siswa sendiri. 

2.1.7.2 Tujuan Cooperative Learning 

Pada dasarnya pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

tiga tujuan, Isjoni (2010: 27-8). Tiga tujuan tersebut antara lain: 

(1) Pencapaian hasil belajar; 

Pembelajaran kooperatif dapat memperbaiki prestasi siswa. Beberapa 

ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa 
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memahami konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah 

menunjukkan,   model   struktur  penghargaan  kooperatif  telah   dapat 

meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan  perubahan  norma 

yang berhubungan dengan hasil belajar. 

(2) Penerimaan terhadap perbedaan individu; 

Efek penting yang kedua dari model pembelajaran kooperatif ialah 

penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, 

budaya, tingkat sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. 

Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang 

berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu 

sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur 

penghargaan kooperatif, serta belajar untuk saling menghargai satu 

sama lain. 

(3) Pengembangan keterampilan sosial; 

Tujuan penting dari ketiga pembelajaran kooperatif ialah untuk 

mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. 

Keterampilan ini amat penting untuk dimiliki dalam masyarakat, 

banyak kerja orang dewasa dilakukan dalam organisasi yang saling 

bergantung satu sama lain dalam masyarakat meskipun beragam 

budayanya. 

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran kooparatif, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif ditujukan khusus bagi 
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pengembangan kemampuan sosial siswa untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal. 

 

2.1.7.3 Prinsip Cooperative Learning 

Lima prinsip cooperative learning, dalam Asma (2006: 14-5) antara lain: 

(1) Belajar siswa aktif; 

Proses pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning 

berpusat pada siswa, akivitas belajar lebih domain dilakukan siswa, 

pengetahuan yang dibangun dan ditemukan adalah dengan belajar 

bersama-sama dengan anggota kelompok sampai masing-masing siswa 

memahami materi pembelajaran dan mengakhiri dengan membuat 

laporan hasil kelompok dan individual. Dalam kegiatan kelompok, 

sangat jelas aktivitas siswa dengan bekerja sama, melakukan diskusi, 

mengemukakan ide masing-masing anggota dan mengujinya secara 

bersama-sama, siswa menggali seluruh informasi yang berkaitan dengan 

topik yang menjadi bahan kajian kelompok dan mendiskusikan pula 

dengan kelompok lainnya. 

(2) Belajar bekerja sama; 

Proses pembelajaran dilalui dengan bekerja sama dalam kelompok untuk 

membangun pengetahuan yang tengah dipelajari. Prinsip pembelajaran 

inilah yang melandasi keberhasilan penerapan model pembelajaran 

kooperatif. Seluruh siswa terlibat secara aktif dalam kelompok untuk 

melakukan diskusi, memecahkan masalah dan mengujinya secara 
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bersama-sama, sehingga terbentuk pengetahuan baru dari hasil 

kerjasama mereka. Diyakini pengetahuan yang diperoleh melalui 

penemuan-penemuan  dari  hasil   kerjasama   ini   akan   lebih  bernilai 

permanen dalam pemahaman masing-masing siswa. 

(3) Pembelajaran partisipatorik; 

Pembelajaran kooperatif juga menganut dasar pembelajaran 

partisipatorik, sebab melalui model pembelajaran ini siswa belajar 

dengan melakukan sesuatu (learning by doing) secara bersama-sama 

untuk menemukan dan membangun pengetahuan yang menjadi tujuan 

pembelajaran. 

(4) Pembelajaran reaktif (Reactive teaching); 

Guru perlu menciptakan strategi yang tepat agar seluruh siswa 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Motivasi siswa dapat 

dibangkitkan jika guru mampu menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan menarik serta dapat meyakinkan siswa akan manfaat 

pelajaran ini untuk masa depan mereka. Apabila guru mengetahui bahwa 

siswanya merasa bosan, maka guru harus segera mencari cara untuk 

mengantisipasinya. Ciri-ciri guru yang reaktif antara lain: menjadikan 

siswa sebagai pusat kegiatan belajar, pembelajaran dari guru dimulai 

dari hal-hal yang diketahui dan dipahami siswa, selalu menciptakan 

suasana belajar yang menarik bagi siswa, mengetahui hal-hal yang 

membuat siswa menjadi bosan dan segera menanggulanginya. 

(5) Pembelajaran yang menyenangkan; 
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Salah satu ciri pembelajaran yang banyak dianut dalam pembaharuan 

pembelajaran dewasa ini adalah pembelajaran yang menyenangkan, 

begitu juga untuk model pembelajaran kooperatif menganut prinsip 

pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran harus berjalan dalam 

suasana menyenangkan, tidak ada lagi suasana menakutkan dan tertekan. 

Suasana yang menyenangkan harus dimulai dari sikap dan perilaku guru 

di luar maupun di dalam kelas. Guru harus memiliki sikap ramah dengan 

tutur bahasa yang menyayangi siswa-siswanya.  

Kesimpulan dari penjelasan mengenai lima prinsip model cooperative 

learning yaitu bahwa model cooperative learning merupakan model pembelajaran 

yang mengaktifkan guru dan siswa dalam proses pembentukan pengalaman 

belajar siswa, dimana guru perlu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

bagi siswa, memotivasi siswa  dan mengondisikan siswa untuk belajar aktif dalam 

proses perolehan pengetahuan siswa. Kondisi tersebut dapat dalam bentuk 

pembelajaran berkelompok. 

2.1.7.4 Unsur  Cooperative Learning 

Pada pembelajaran kooperatif, terdapat beberapa unsur-unsur yang saling 

terkait satu sama lainnya. Roger dan David Johnson (Lie 2004: 31) 

mengemukakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative 

learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran 

kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut antara lain: 

(1) Saling ketergantungan positif, kegagalan dan keberhasilan kelompok 

merupakan tanggung jawab setiap anggota kelompok oleh karena itu 



32 
 

 
 

sesama anggota kelompok harus merasa terikat dan saling tergantung 

positif. 

(2) Tanggung jawab perseorangan, setiap anggota kelompok bertanggung 

jawab menguasai materi pelajaran, karena keberhasilan belajar 

kelompok ditentukan dari seberapa besar sumbangan hasil belajar secara 

perseorangan. 

(3) Tatap muka, interaksi yang terjadi melalui diskusi akan memberikan 

keuntungan bagi semua anggota kelompok karena memanfaatkan 

kelebihan dan mengisi kekurangan masing-masing anggota kelompok. 

(4) Komunikasi antar anggota, kerena dalam setiap tata muka terjadi 

diskusi, maka keterampilan berkomunikasi antar anggota kelompok 

sangatlah penting. 

(5) Evaluasi proses kelompok, keberhasilan belajar dalam kelompok 

ditentukan oleh proses kerja kelompok. 

Berdasarkan penejelasan mengenai unsur model cooperative learning, 

dapat disimpulkan bahwa dalam model cooperative learning terdapat lima unsur 

pembentuk model cooperative learning, dimana kelima unsure tersebut 

merupakan keterampilan sosial yang mampu mengembangkan kepercayaan diri 

siswa untuk berpikir kritis. 
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2.1.7.5 Komparasi Kelompok Belajar Kooperatif dengan Kelompok Belajar Non 

Inovatif 

Menurut Asma (2006: 22), terdapat komparasi atau perbandingan antara 

kelompok belajar kooperatif dengan kelompok belajar secara non inovatif. 

Komparasi kedua kelompok tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2. Komparasi Kelompok Belajar Kooperatif dan Non Inovatif 

Kelompok belajar secara kooperatif Kelompok belajar non inovatif 
a) Kepemimpinan bersama 
b) Saling ketergantungan yang postif 
c) Keanggotaan yang heterogen 
d) Mempelajari ketermapilan-

keterampilan kooperatif 
e) Tanggung jawab terhadap hasil belajar 

seluruh anggota kelompok 
f) Menekankan pada tugas dan 

hubungan kooperatif 
g) Ditunjang oleh guru 
h) Satu hasil kelompok 
i) Evaluasi kelompok 

a) Satu pemimpin 
b) Tidak saling tergantung 
c) Keanggotaan yang homogen 
d) Asumsi adanya keterampilan 

sosial 
e) Tanggung jawab terhadap hasil 

belajar sendiri 
f) Hanya menekankan pada tugas 
g) Diarahkan oleh guru 
h) Beberapa hasil individual 
i) Evaluasi individual 
 

 

2.1.7.6 Konsep Cooperative Learning 

Asma (2006: 36) menyatakan ada tiga konsep pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning). Tiga konsep tersebut antara lain: 

(1) Konsep UNESCO 

UNESCO merumuskan empat pilar pendidikan yaitu: learning to do,  

learning to know, learning to be, learning to live together. Pendidikan 

seharusnya memberdayakan siswa agar mau dan mampu berbuat untuk 

memperkaya pengetahuan dan pengalaman belajarnya (learning to do) 
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dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungannya baik lingkungan 

fisik, sosial, maupun budaya sehingga mampu membangun pemahaman 

dan pengetahuannya terhadap dunia sekitarnya (learning to know). Hasil 

dari interaksi dengan lingkungan tersebut diharapkan dapat membangun 

pengetahuan serta kepercayaan diri (learning to be). Kesempatan 

berinteraksi dengan kelompok yang bervariasi (learning to live together) 

akan membentuk kepribadiannya untuk memahami keberagaman dalam 

kebersamaan dan melahirkan sikap-sikap positif. 

(2) Konsep Konstruktivistik 

Konsep pembelajaran konstruktivistik adalah bagaimana siswa 

membangun pengetahuannya sendiri. Dengan demikian peran guru 

dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, memotivasi serta 

menyediakan kondisi belajar yang optimal dan menyenangkan agar 

siswa-siswanya berupaya membantu pengetahuan dengan 

pengalamannya sendiri. Salah satu cara yang dapat menciptakan kondisi 

belajar seperti ini adalah dengan metode diskusi. Metode diskusi 

memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk mampu 

mengungkapkan gagasan, pengetahuan, dan pengalamannya sendiri. 

(3) Konsep Pembelajaran Demokratis  

Pengajaran demokrasi adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh 

nilai-nilai demokrasi. Bentuk pembelajaran seperti ini adalah adanya 

penghargaan terhadap kemampuan orang lain (siswa), bersikap adil, 
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menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman, 

etnis, suku, dan agama siswa. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga konsep model cooperative learning 

mengarahkan guru untuk menciptakan pembelajaran yang mampu memotivasi 

siswa untuk belajar aktif dalam memperoleh pengetahuannya sendiri melalui 

konsep UNESCO dan konsep pembelajaran konstruktivitik dan dalam 

mengembangkan keterampilan sosialnya melalui pembelajaran demokratis. 

2.1.8  Students Avhievement Teams Division (STAD) 

Model STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan kolega-koleganya di 

Universitas John Hopkin. Slavin dalam Asma (2006: 51) menjelaskan bahwa 

pembelajaran dengan tipe STAD, siswa ditempatkan dalam kelompok belajar yang 

beranggotakan empat atau lima orang siswa yang merupakan campur kemampuan 

akademik yang berbeda sehingga dalam setiap kelompok terdapat siswa yang 

berprestasi tinggi, sedang, dan rendah atau variasi jenis kelamin, kelompok ras 

dan etnis, atau kelompok sosial lainnya. Asma (2006: 41) menyatakan bahwa 

dalam konteks belajar kooperatif, siswa yang lebih pandai dalam kelompoknya 

dapat merupakan pakar bagi teman-teman dalam kelompoknya.  

Dalam pelaksanaan model cooperative learning tipe STAD, guru lebih 

dahulu menyajikan materi baru dalam kelas, kemudian anggota team mempelajari 

dan berlatih untuk materi tersebut dalam kelompok mereka yang biasanya bekerja 

berpasangan. Mereka melengkapi lembar kerja, bertanya satu sama lain, 

membahas masalah dan mengerjakan latihan. Tugas-tugas mereka itu harus 
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dikuasai oleh setiap anggota kelompok. Pada akhirnya, guru memberikan kuis 

yang harus dikerjakan secara individu. 

Setiap anggota kelompok harus memberikan skor yang terbaik kepada 

kelompoknya dengan menunjukkan peningkatan penampilan dibanding dengan 

sebelumya atau dengan mencapai nilai sempurna. Kelompok yang tanpa memiliki 

anggota-anggota yang meningkat nilainya dan menghasilkan skor yang sempurna 

tidak akan menang atau mendapat penghargaan. 

Jadi dapat disimpukan bahwa dalam model cooperative learning tipe 

STAD, siswa diarahkan untuk saling membantu dan bertanggung jawab kepada 

diri sendiri untuk menghasilkan nilai yang baik sehingga setiap penghargaan yang 

diperoleh kelompok juga merupakan kerja keras dari setiap anggotanya bukan 

hanya kerja keras dari siswa yang pandai dalam kelompok. 

 

2.1.8.1 Langkah-langkah Penerapan STAD dalam Pembelajaran 

Menurut Slavin dalam Asma (2006: 51) kegiatan pembelajaran model 

STAD terdiri dari 7 tahap yaitu: 

(1) Tahap I: Persiapan Pembelajaran yang meliputi materi, pengelompokan 

siswa, dan menentukan skor dasar 

Materi pembelajaran tipe STAD dirancang sedemikian rupa untuk 

pembelajaran secara berkelompok. Sebelum menyajikan materi 

pelajaran, dibuat lembar kegiatan siswa (LKS) yang akan dipelajari 

kelompok.Kemudian menempatkan siswa ke dalam kelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari empat atau enam orang dengan 
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cara mengurutkan siswa dari atas ke bawah berdasarkan kemampuan 

akademiknya dan daftar siswa yang telah diurutkan tersebut di bagi 

empat bagian. Kemudian diambil satu siswa dari tiap kelompok sebagai 

anggota kelompok. Kelompok yang sudah terbentuk diusahakan 

berimbang selain menurut kemampuan akademik juga diusahakan 

menurtut jenis kelamin dan etnis. Skor dasar tiap kelompok merupakan 

skor rata-rata pada kuis sebelumnya. Jika mulai menggunakan STAD 

setelah memberikan tes kemampuan prasyarat/tes pengetahuan awal, 

maka skor tes tersebut dapat dipakai sebagai skor dasar. Selain skor tes 

kemampuan prasyarat/tes pengetahuan awal, nilai siswa pada semester 

sebelumnya juga dapat digunakan sebagai skor dasar. 

(2) Tahap II: Penyajian Materi 

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

Setiap pembelajaran dengan model ini, selalu dimulai dengan penyajian 

materi oleh guru. Sebelum menyajikan materi pelajaran, guru dapat 

memulai dengan menjelaskan tujuan pelajaran, memberikan motivasi 

untuk berkooperatif, menggali pengetahuan prasyarat. Dalam penyajian 

kelas dapat digunakan model pembelajaran yang disesuaikan dengan 

bahan ajar dan kemampuan guru. 

(3) Tahap III: Kegiatan Belajar Kelompok 

Kegiatan belajar kelompok menggunakan lembar kegiatan, lembar 

tugas, dan lembar kunci jawaban masing-masing dua lembar untuk 

setiap kelompok, dengan tujuan agar terjalin kerjasama di antara 
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anggota kelompoknya. Lembar kegiatan dan lembar tugas diserahkan 

pada saat kegiatan belajar kelompok, sedangkan kunci jawaban 

diserahkan setelah kegiatan kelompok selesai dilaksanakan. Setelah 

menyerahkan lembar kegiatan dan lembar tugas, guru menjelaskan 

tahapan dan fungsi belajar kelompok model STAD. Setiap siswa 

mendapat peran memimpin anggota-anggota di dalam kelompoknya, 

dengan harapan bahwa setiap anggota kelompok termotivasi untuk 

memulai pembicaraan dalam diskusi. Pada awal pelaksanaan kegiatan 

kelompok dengan model STAD diperlukan adanya diskusi dengan siswa 

tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam kelompok 

kooperatif. Hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk menunjukkan 

tanggung jawab terhadap kelompoknya, misalnya meyakinkan bahwa 

setiap anggota kelompok telah mempelajari materi, tidak seorang pun 

menghentikan belajar sampai semua anggota menguasai materi, 

meminta bantuan kepada setiap anggota kelompoknya untuk 

menyelesaikan masalah sebelum menanyakan pada gurunya, setiap 

anggota kelompok berbicara secara sopan satu sama lain, saling 

menghormati dan menghargai. 

(4) Tahap IV: Pemeriksaan terhadap Hasil Kegiatan Kelompok 

Pemeriksaan terhadap kegiatan kelompok dilakukan dengan 

mempresentasikan hasil kegiatan kelompok di depan kelas oleh wakil 

dari setiap kelompok. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian. Pada 

tahap ini pula diadakan pemeriksaan hasil kegiatan kelompok dengan 
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memberikan kunci jawaban dan setiap kelompok memeriksa sendiri 

hasil pekerjaanya serta memperbaiki jika masih terdapat kesalahan-

kesalahan. 

(5) Tahap V: Siswa Mengerjakan Soal-soal Tes secara Individual 

Pada tahap ini setiap siswa harus memperhatikan kemampuannya dan 

menunjukkan apa yang diperoleh pada kegiatan kelompok dengan cara 

menjawab soal-soal tes sesuai dengan kemampuannya. Setiap siswa 

dalam tahap ini tidak diperkenankan bekerjasama.  

(6) Tahap VI: Pemeriksaan Hasil Tes 

Pemeriksaan hasil tes dilakukan oleh guru, membuat daftar skor 

peningkatan setiap individu, yang kemudian menjadi skor kelompok. 

Peningkatan rata-rata skor setiap individual merupakan sumbangan bagi 

kinerja pencapaian kelompok. 

(7) Tahap VII: Penghargaan Kelompok 

Setelah diperoleh hasil kuis, kemudian dihitung skor peningkatan 

individual berdasarkan selisih perolehan skor kuis terdahulu (skor 

dasar) dengan skor kuis terakhir. Berdasarkan skor peningkatan 

individual dihitung poin perkembangan dengan menggunakan pedoman 

yang disusun oleh Slavin. Pedoman pemberian skor perkembangan 

individu adalah sebagai berikut: 

 

 

 



40 
 

 
 

Tabel 2.3 Skor Perkembangan Individu 

Skor Tes Skor Perkembangan 
Individu 

1. Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 
2. 10 hingga 1 poin di bawah skor awal 
3. Skor awal sampai 10 poin di atasnya 
4. Lebih dari 10 poin di atas skor awal 
5. Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor 

awal) 

5  
10 
20 
30 
30 

 

Adapun manfaat dari penghitungan skor perkembangan individu  yaitu 

bahwa penghitungan perkembangan skor individu dimaksudkan agar 

siswa terpacu untuk memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan 

kemampuannya Slavin dalam Isjoni (2010: 53). 

(8) Penilaian dalam STAD 

Asma (2006: 54), menyatakan bahwa pemberian penghargaan kepada 

kelompok yang memperoleh poin/skor perkembangan tertinggi 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

N1 =    
    

 

Berdasarkan poin/skor perkembangan yang diperoleh terdapat tiga 

tingkatan penghargaan yang diberikan yaitu: (1) Kelompok yang 

memperoleh poin rata-rata 15, sebagai kelompok baik; (2) Kelompok 

yang memperolerh poin rata-rata 20, sebagai kelompok hebat; (3) 

Kelompok yang memperolerh poin rata-rata 25, sebagai kelompok 

super. 
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Berdasarkan penjelasan mengenai langkah-langkah model cooperative 

learning, dapat disimpulkan bahwa model cooperative learning merupakan 

pembelajaran aktif dan menyenangkan baik bagi siswa maupun guru. Hal ini 

dapat dilihat dari berbagai aktivitas dalam langkah-langkah tersebut yang 

membuat siswa tidak berhenti untuk beraktivitas dalam proses pencapaian tujuan 

belajar dan guru juga dituntut untuk dapat menciptakan pembelajaran yang 

mampu memotivasi siswa untuk berinteraksi multi arah baik kepada siswa dengan 

siswa maupun guru dengan siswa. 

2.1.9 Materi Globalisasi 

Bestari dan Sumiarti (2008: 79) menyatakan definisi tentang globalisasi 

yaitu kata "globalisasi" diambil dari kata globe yang artinya bola bumi tiruan atau 

dunia tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, yang berarti universal atau 

keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya 

warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. 

Globalisasi mempengaruhi hampir semua bidang yang ada di masyarakat, 

termasuk diantaranya bidang sosial budaya. Globalisasi mampu membuat dunia 

menjadi seragam dan mampu melunturkan identitas dan jati diri setiap individu 

serta kebudayaan lokal atau daerah akan tersisih oleh kekuatan kebudayaan 

global. 

Proses globalisasi dapat berlangsung dengan cepat karena didukung oleh 

kemajuan komunikasi maka informasi dari seluruh belahan dunia dapat diketahui 

secara langsung. Kemajuan teknologi mampu mendorong tiap bidang kehidupan 

yang ada bergerak lebih cepat dan tanpa batasan ruang dan waktu. Kemajuan 
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transportasi sangat mendukung pergerakan indivdu dari satu tempat ke tempat lain 

dengan lebih cepat. 

Mata pelajaran PKn materi globalisasi pada kelas empat sekolah dasar 

memiliki tiga kompetensi dasar yaitu: (1) Memberikan contoh sederhana pengaruh 

globalisasi di lingkungannya; (2) Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang 

pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional; (3) Menentukan sikap 

terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya. Manfaat 

mempelajari materi gobalisasi yaitu siswa memahami pengertian globalisasi, 

mampu memilah dampak baik dan dampak buruk dari globalissi sehingga siswa 

mampu bersikap selektif dan tetap mempertahankan identitas dan jati dirinya 

sebagai warga negara Indonesia, serta menumbuhkan rasa bangga dan cinta 

terhadap kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sehingga mereka akan terus 

mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa materi globalisasi merupakan materi yang 

mengajarkan kepada siswa untuk mampu mengenali bentuk-bentuk globalisasi 

yang ada di sekitar siswa. Hal ini bertujuan agar siswa mampu menentukan sikap 

yang tepat dalam menghadapi globalisasi. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Model pembelajaran cooperative learning tipe STAD, pernah digunakan 

dalam penelitian kuantitatif di tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Ike Yunia 

Mekka pada mata pelajara IPS dan terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Data 
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hasil belajar awal penelitian kelompok eksperimen yaitu 58,6 dan kelompok 

kontrol 61,1. Setelah kelompok eksperimen diberikan model cooperative learning 

tipe STAD, hasil belajar meningkat menjadi 82,6 sedangkan pada kelompok 

kontrol diberikan model ceramah. Peningkatan hasil belajar yang terjadi yaitu 

hanya mencapai 75,7. 

Penelitian lain menggunakan model cooperative learning tipe STAD 

dilakukan oleh Ika Pratiwi Ariyanti pada mata pelajaran IPS tahun 2011. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN 02 Tanjungsari Pemalang. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

meningkatnya ketuntasan belajar secara klasikal dari 62,96% menjadi 92,59%. 

Rata-rata kelas meningkat dari 63,45 menjadi 75,74. Melalui model pembelajaran 

cooperative learning tipe STAD aktivitas belajar siswa meningkat dari 55% 

menjadi 60%, serta meningkatnya peformansi guru dari 75% menjadi 92,5%. 

Mengkaji beberapa temuan penelitaian terdahulu, tampaknya model 

cooperative learning menunjukkan efektivitasnya yang sangat tinggi bagi 

perolehan hasil belajar siswa, baik dilihat dari pengaruhnya terhadap penguasaan 

materi pelajaran maupun dari pengembangan dan pelatihan sikap serta 

ketermpilan sosial yang sangat bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

Berdasarkan hasil pengamatan, dalam pembelajaran PKn sebagian siswa 

mengalami kesulitan dalam materi globalisasi. Guru hanya berceramah di depan 

kelas dan siswa hanya mendengarkan, sehingga siswa pasif dan pembelajaran 

kurang bermakna. Hal ini berdampak pada hasil belajar yang dicapai siswa kurang 

optimal. Perolehan rata-rata pada materi ini kurang dari 75, yaitu hanya mencapai 

46,15%. 

Hal tersebut perlu diatasi, maka dibutuhkan suatu model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan aktivitas dan kreatifitas siswa. Alternatif yang 

dikembangkan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran cooperative 

learning tipe STAD. Melalui model pembelajaran cooperative learning tipe STAD 

siswa diajak bekerja sama dan berfikir kritis sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna dan dengan bekerja sama dapat mengembangkan kemampuan sosial 

Penyebab 
Pembelajaran yang kurang inovatif 

Masalah 
siswa pasif dalam pembelajaran, hasil belajar rendah, 
 performansi guru rendah

Solusi 
Penerapan STAD dalam pembelajaran. Melalui STAD siswa dilatih 
bekerjasma dan berpikir kritis.  

Hasil 
Hasil belajar, aktivitas siswa dan performansi guru meningkat. 
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para siswa, hasil belajar pun akan meningkat. Selain itu performansi guru 

meningkat dalam membimbing siswa dan mengutamakan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran. 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

“Dengan menerapkan model cooperative learning tipe STAD pada 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi Globalisasi, maka hasil 

belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru Kelas IV SD Negeri Muarareja 02 

dapat meningkat”.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Rancangan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siswa kelas 

IV SDN Muarareja 02 Tegal, terbagi dalam dua siklus. Masing-masing siklus 

memiliki alokasi waktu sebanyak 4 jam pelajaran. Masing-masing siklus 

dilaksanakan dalam dua pertemuan. Setiap pertemuan dialokasikan 2 jam 

pelajaran (70 menit). Pertemuan I digunakan untuk pembelajaran menggunakan 

model cooperative learning tipe STAD dan pada pertemuan ke II digunakan 

untuk pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe STAD dan 

pelaksanaan tes formatif. Pada penelitian ini, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Arikunto (2008: 16) 

menggambarkan model dan penjelasan untuk masing-masing tahap sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Penelitian Tindakan 
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3.1.1 Perencanaan  

Pada tahap ini, peneliti menjelaskan bagaimana tindakan tersebut 

dilakukan dan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Dalam 

pelaksanaan penelitian, peneliti dapat berkolaborasi dengan pihak lain yang 

mengamati proses. Tujuannya yaitu agar mengurangi unsur subjektivitas 

pengamat serta menjaga mutu amatan yang dilakukan. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu 

mengenakan tindakan di kelas. Keterkaitan antara pelaksanaan dengan 

perencaaan, perlu diperhatikan. Hal ini bertujuan agar keduanya sinkron dengan 

maksud semula. 

3.1.3 Observasi Pengamatan 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

pengamat. Pengamatan ini harus dilakukan pada waktu tindakan sedang 

dilakukan. Pengamatan bertujuan untuk memperoleh data baik berupa data 

aktivitas siswa maupun data performanasi guru.  

3.14 Refleksi 

Istilah refleksi berasal dari bahasa Inggris reflection, yang diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia menjadi pemantulan. Dalam hal ini, guru pelaksana 

sedang memantulkan pengalamannya pada peneliti yang baru saja mengamati 

kegiatannya dalam tindakannya. Refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah peneliti lakukan, mana yang berjalan 

baik dan bagian mana yang belum. 
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3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Perencanaan tahap penelitan berisi rencana kegiatan yang harus 

dilaksanakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Pada bagian perencanaan 

tahap penelitian, akan dibahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi pada siklus I dan siklus II. 

3.2.1 Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dibagi dalam dua pertemuan. Masing-masing 

pertemuan dialokasikan selama dua jam pelajaran (70 menit). Pada setiap 

pertemuan, peneliti akan menggunakan dua jam pelajaran untuk menerapkan 

model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dan pada akhir siklus, 

peneliti akan mengadakan tes formatif. Tindakan yang akan dilaksanakan pada 

siklus I antara lain perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi.  

3.2.1.1 Perencanaan 

Perencanaan dilakukan oleh peneliti sebelum penelitian dilaksanakan. 

Dalam tahap ini, peneliti mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dan 

melaksankan beberapa tindakan untuk mendukung jalannya penelitian.  

Tindakan yang dilaksanakan peneliti pada tahap perencanaan antara lain: 

(1) mengidentifikasi masalah yang dihadapi peneliti dan siswa dalam proses 

pembelajaran; (2) merancang skenario pembelajaran yang mengarah pada model 

cooperative learning tipe STAD siklus I; (3) merancang alat peraga, media, 

lembar kegiatan siswa dan kisi-kisi tes formatif siklus I; (4) menyusun lembar 
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pengamatan akivitas siswa dan performansi guru siklus I; (5) menyusun tes 

formatif siklus I. 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

Tindakan yang dilakukan guru saat pelaksanaan penelitian antara lain: (1) 

menyiapkan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang telah disiapkan, 

dibuat dengan model cooperative learning tipe STAD; (2) menyiapkan media dan 

lembar kegiatan siswa; (3) melakukan presensi siswa sebelum memulai pelajaran; 

(4) memberikan pelajaran PKn materi Globalisasi dengan ceramah diselingi tanya 

jawab; (5) membagi siswa menjadi 4 kelompok sesuai dengan nilai awal siswa; 

(6) membimbing siswa dalam kerja kelompok; (7) mengkonfirmasi jawaban setiap 

kelompok; (8) memberikan kuis dan piagam penghargaan; (9) menyimpulkan 

materi pembelajaran; (10) siswa mengerjakan tes formatif I pada akhir siklus I. 

Pada pembagian kelompok, nilai awal diambil dari nilai tes formatif siswa 

pada prasiklus. Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa yang heterogen. Masing-

masing kelompok akan menerima lembar kegiatan siswa yang berbeda dari 

kelompok lainnya. 

Konfirmasi jawaban setiap kelompok dilaksanakan dengan cara setiap 

kelompok maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok lain 

dipersilakan untuk mengomentari jawaban dari kelompok yang sedang melakukan 

presentasi. Dalam hal ini guru bertugas meluruskan jawaban siswa yang kurang 

tepat. 

Setelah pengkonfirmasian jawaban, guru memberikan kuis. Kuis diberikan 

guru dalam bentuk tes individu dengan mengerjakan soal evaluasi, kemudian dari 
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nilai tes individu tersebut guru menentukan skor perkembangan siswa. Skor 

perkembangan siswa yang baru, digunakan untuk pembentukan kelompok pada 

pertemuan selanjutnya. Kelompok siswa yang memperoleh jumlah skor 

perkembangan 25, 20, dan 15 berhak memperoleh piagam penghargaan. 

3.2.1.3 Pengamatan 

Pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat keberhasilan indikator yang telah ditentukan. Pengamatan 

dilaksanakan oleh peneliti pada setiap pertemuan selama siklus penelitian. Sesuai 

dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan  pada:  

3.2.1.3.1 Hasil belajar  

Pengamatan hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes formatif 1 

yang diberikan guru pada akhir siklus I. Pengamatan hasil belajar ini meliputi: (1) 

nilai rata-rata kelas; (2) banyaknya siswa yang tuntas belajar; (3) persentase tuntas 

belajar klasikal.  

3.2.1.3.2 Aktivitas siswa  

Pengamatan aktivitas siswa meliputi: (1) aktivitas siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru; (2) aktivitas siswa dalam kegiatan berkelompok; 

(3) kemampuan siswa dalam kegiatan hasil kelompok; (4) keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompok; (5) kemampuan siswa dalam 

mengemukakan tanggapan atau pendapat; (6) ketekunan siswa dalam 

mengerjakan tugas individu; (7) kedisiplinan siswa dalam penghargaan kelompok. 
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3.2.1.3.3 Performansi Guru 

Performansi guru dapat diamati dengan dua alat pengukuran kompetensi  

guru yaitu dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (APKG I) dan 

proses pembelajaran (APKG II).  

Pengamatan performansi guru dilaksanakan dengan bantuan guru lain yang 

mengamati jalannya penelitian. Performansi guru dalam pembuatan rencana 

pelaksanaan pembelajaran meliputi: (1) merumuskan kompetensi dasar atau 

indikator; (2) mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media  

pembelajaran, dan sumber belajar; (3) merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran; (4) merancang pengelolaan kelas; (5) merencanakan prosedur, 

jenis, dan menyiapkan alat penilaian; (6) tampilan dokumen rencana pelaksanaan 

pembelajaran.  

Performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi: (1) 

mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran; (2) melaksanakan kegiatan 

pembelajaran; (3) mengelola interaksi kelas; (4) bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar; (5) 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam model pembelajaran ccooperative 

learning tipe STAD; (6) melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar; (7) kesan 

umum kinerja/calon guru. 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan dalam pemberian tindakan saat penelitian berlangsung. Refleksi 

dilakukan dengan menganalisis hasil pengamatan terhadap hasil semua kegiatan 
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pada siklus I dan hasil diskusi yang dilakukan bersama pengamat untuk 

memperoleh gambaran berupa hal apa saja yang perlu diperbaiki 

Melalui pengamatan terhadap tindakan yang sudah dilakukan, dapat 

diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki agar hasil belajar, aktivitas siswa, dan 

performansi guru dapat mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 

Hasil refleksi tersebut digunakan untuk merencanakan tindakan selanjutnya pada 

siklus II.  

3.2.2 Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada bulan Mei dan terbagi dalam dua pertemuan. 

Masing-masing pertemuan dilaksanakan dalam dua jam pelajaran. Tes Formatif 

akan dilaksanakan pada akhir siklus II. Diharapkan pada siklus ke II ini, ada 

peningkatan hingga memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan baik dari 

hasil belajar siswa, aktivitas siswa dalam pembelajaran maupun performansi 

guru. Tindakan yang akan dilaksanakan dalam siklus II ini antara lain 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

3.2.2.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II sama dengan perencanaan pada 

siklus I. Perencanaan pada siklus II lebih dimatangkan agar hasil belajar, aktivitas 

siswa dan performansi guru meningkat hingga memenuhi indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. 

Tindakan yang dilaksanakan peneliti pada tahap perencanaan antara lain: 

(1) merancang skenario pembelajaran yang mengarah pada model cooperative 

learning tipe STAD siklus II (2) merancang alat peraga, media, lembar kegiatan 
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siswa, dan kisi-kisi tes formatif siklus II (3) menyusun lembar pengamatan 

akivitas siswa dan performansi guru siklus II; (4) menyusun tes formatif siklus II 

sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat guru. Tindakan perencanaan disusun 

berdasarkan  refleksi  pada  siklus pertama, sehingga ada perbaikan-perbaikan dari 

siklus I yang akan diterapkan pada siklus ke II. 

3.2.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu menggunakan tindakan kelas. Tindakan yang dilakukan guru saat 

pelaksanaan penelitian antara lain: (1) menyiapkan rencana pembelajaran. 

Rencana pembelajaran yang telah disiapkan dibuat dengan model cooperative 

learning tipe STAD; (2) menyiapkan media dan lembar kegiatan siswa; (3) 

melakukan presensi siswa sebelum memulai pelajaran; (4) memberikan pelajaran 

PKn materi Globalisasi dengan ceramah diselingi tanya jawab; (5) membagi siswa 

menjadi 4 kelompok sesuai dengan nilai awal siswa; (6) membimbing siswa 

dalam kerja kelompok; (7) mengkonfirmasi jawaban setiap kelompok; (8) 

memberikan kuis dan piagam penghargaan; (9) menyimpulkan materi 

pembelajaran; (10) siswa mengerjakan tes formatif  pada akhir siklus II. 

Pada pembagian kelompok berdasarkan nilai awal, diambil dari nilai tes 

formatif siswa pada prasiklus. Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa yang 

heterogen. Masing-masing kelompok akan menerima lembar kegiatan siswa yang 

berbeda dari kelompok lainnya. 

Konfirmasi jawaban setiap kelompok dilaksanakan dengan cara setiap 

kelompok maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok lain 
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dipersilakan untuk mengomentari jawaban dari kelompok yang sedang melakukan 

presentasi. Dalam hal ini guru bertugas meluruskan jawaban siswa yang kurang 

tepat. Setelah pengkonfirmasian jawaban, guru memberikan kuis. Kuis diberikan 

guru dalam bentuk tes individu dengan mengerjakan konfirmasi jawaban soal 

evaluasi, kemudian dari nilai tes individu tersebut guru menentukan skor 

perkembangan siswa. Kelompok siswa yang memperoleh jumlah skor 

perkembangan 25, 20, dan 15 berhak memperoleh piagam penghargaan. 

3.2.2.3 Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan pada siklus II sama seperti yang dilakukan 

pada siklus I. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

perubahan dan perkembangan yang terjadi pada siklus I. Alat pengukuran 

pengamatan juga sama yaitu: hasil belajar siswa menggunakan tes formatif, 

aktivitas belajar siswa menggunakan lembar pengamatan aktivitas siwa 

berdasarkan deskriptor yang telah dibuat peneliti, dan performansi guru 

menggunakan APKG I untuk penyusunan RPP dan APKG II untuk pelaksanaan 

pembelajaran. 

3.2.2.4 Refleksi 

Pada refleksi ini dimaksudkan untuk mengkaji semua tindakan baik pada 

siklus I maupun siklus II. Pada tahap  ini peneliti membandingkan hasil belajar 

siswa, aktivitas siswa, dan performansi guru pada siklus II dengan hasil belajar 

siswa, aktivitas siswa, dan performansi guru pada siklus I. Hasil perbandingan 

tersebut, kemudian dianalisis sebagai upaya untuk mengetahui tingkat perubahan 

yang terjadi selama penelitian. Jika selama proses penelitian terjadi peningkatan 
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hasil belajar siswa sesuai dengan indikator keberhasilan, maka dapat  diartikan 

bahwa penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran PKn materi 

globalisasi. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 

Muarareja 02 Tegal sebanyak  24 siswa. Terdiri dari 9 orang siswa laki-laki dan 

15 orang siswa perempuan. 

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri Muarareja 02 Tegal. Alamat 

tempat penelitian yaitu Jl. Brawijaya Gg. Muara 9 Tegal Telp. (0283) 324022 

kode pos 52117. 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Herrhyanto dan Akib (2008: 1.3), menyatakan bahwa data merupakan 

keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Dari pendapat 

tersebut, dapat diketahui bahwa data merupakan komponen penting dalam 

penelitian. Pada bagian data dan cara pengumpulan data, akan dibahas sumber 

data, jenis data, dan teknik pengumpulan data. 

3.5.1 Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan untuk melaksanakan PTK ini didapat 

melalui: (1) Siswa, melalui pengamatan aktivitas kegiatan pembelajaran dan juga 
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hasil tes formatif; (2) Guru, melalui lembar pengamatan performansi guru; (3) 

Dokumen berupa daftar nama siswa dan daftar nilai siswa. 

3.5.2 Jenis Data 

Data dapat berupa bilangan atau keterangan. Jenis data yang dipakai 

peneliti dalam melaksanakan penelitian tindakan ini yaitu data kuantitatif dan data 

kualitatif. 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan, Simbolon (2009: 2). 

Data kuantitatif dalam Penelitian tindakan Kelas (PTK) ini adalah data yang 

ditemukan peneliti setelah peneliti melakukan tindakan. Data kuantitatif tersebut 

berupa hasil tes belajar dalam mata pelajaran, antara lain data hasil tes formatif 

dan siswa dan hasil tes evaluasi siswa (kuis). 

Tes formatif dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada akhir siklus I dan 

siklus II, setelah siswa mengikuti pembelajaran menggunakan model cooperative 

learning tipe STAD. Dalam tes formatif 1, siswa secara individu mengerjakan 

soal pada mengidentifikasi kebudayaan Indonesia yang pernah ditampilkan dalam 

misi kebudayaan internasional. Sedangkan pada siklus II, siswa mengerjakan soal 

pada materi menentukan sikap terhadap globalisasi di lingkungan sekitar. 

Tes evaluasi pada penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk kuis. Hasil tes 

evaluasi pada setiap pertemuan dijadikan skor dasar dalam pembentukan 

kelompok untuk pertemuan selanjutnya. 
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3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data Kualitatif yaitu data yang berbentuk kategori atau atribut, Simbolon 

(2009: 3). Data kualitatif dalam PTK yang dilaksanakan peneliti berasal dari 

kegiatan observasi yang berupa hasil pengamatan aktivitas siswa dan hasil 

pengamatan performansi guru. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian, seorang peneliti dapat 

menggunakan berbagai teknik. Pengguanaan teknik tes tertentu, tergantung dari 

jenis data yang akan dikumpulkan dan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan teknik non tes, berikut ini akan 

dipaparkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini. 

3.5.3.1 Tes 

Tes merupakan suatu bentuk tugas yang terdiri dari sejumlah pertanyaan-

pertanyaan atau perintah-perintah. Teknik tes ini digunakan untuk mengumpulkan 

data nilai hasil belajar siswa pada setiap siklus. Dalam hal ini peneliti melakukan 

sebanyak dua kali yaitu tes formatif I pada akhir siklus I dan tes formatif II pada 

akhir siklus II.  

Tes formatif dalam setiap siklusnya menggunakan soal yang dibuat oleh 

peneliti dengan panduan kisi-kisi tes formatif. Sedangkan tes evaluasi 

dilaksanakan setiap pertemuan. Hasil perolehan masing-masing siswa pada tes 

evaluasi akan memberikan kontribusi bagi kelompoknya dan menjadi dasar 

pembentukan kelompok pada pertemuan selanjutnya. 
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Dilihat dari bentuk pertanyaan yang diberikan peneliti, peneliti 

menggunakan bentuk tes obyektif. Pada tes formatif peneliti memberikan tes 

pilihan ganda dan pada tes evaluasi peneliti menggunakan isian singkat. 

3.5.3.1 Non tes 

Selain teknik tes, dalam pengumpulan data pada penelitian ini juga 

dilakukan melalui teknik non tes, yaitu teknik observasi dan dokumentasi. Teknik 

obeservasi digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa dan 

penampilan guru selama proses pembelajaran. Dalam hal ini yang diamati dari diri 

siswa yaitu aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran tipe STAD yang 

dilakukan oleh peneliti dan guru mitra sesuai instrumen yang sudah disediakan. 

Observasi terhadap guru dilakukan untuk mengetahui penampilan guru selama 

melakukan proses pembelajaran tipe STAD. Dalam hal ini yang melakukan 

observasi hanya guru mitra menggunakan instrumen Alat Penilaian Kompetensi 

guru (APKG) yang terdiri dari APKG I untuk rencana pelaksanaan pembeajaran 

dan APKG II untuk pelaksanaan pembelajaran. Observasi terhadap aktivitas dan 

performanasi guru dilakukan setiap pertemuan pembelajaran pada setiap siklus, 

kemudian dihitung rata-ratanya. Sedangkan data yang berupa dokumentasi antara 

lain daftar nama dan daftar nilai siswa kelas IV SDN Muarareja 02 Tegal. Daftar 

nama siswa digunakan untuk mengetahui jumlah siswa dan nama siswa yang 

merupakan subjek penelitian. Daftar nilai yang digunakan yaitu daftar nilai tes 

formatif siswa kelas IV tahun ajaran 2010/2011 pada materi globalisasi. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data meliputi analisis data hasil belajar siswa dan analisis 

data observasi yang meliputi hasil aktivitas siswa dan performansi guru berupa 

kemampuan guru dalam membuat RPP (APKG I) dan kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran (APKG II) selama pengamatan. Teknik analisis data 

yang digunakan peneliti sebagai berikut. 

3.6.1 Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

Analisis data hasil belajar siswa dilakukan setelah dilakukan tes formatif 

pada setiap sikus 1 dan 2 yang meliputi: cara menetukan nilai akhir belajar siswa 

individual, menentukan hasil belajar rata-rata nilai, dan menentukan persentasi 

tuntas belajar siswa. 

3.6.1.1 Menentukan nilai akhir belajar individual siswa 

Menurut BSNP (2007: 25), untuk menentukan nilai akhir siswa digunakan rumus: 

  

  

Keterangan : 

NA = Nilai Akhir    

Sm = Skor Maksimal 

Sp = Skor Perolehan  

3.6.1.2 Menentukan hasil belajar rata-rata nilai 

Poerwanti,dkk (2008: 6.25), menyatakan bahwa untuk menentukan rata-rata 

belajar siswa, digunakan rumus: 

100x
Sm
SpNA =
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 ∑   

Keterangan : 

   =  rata-rata 

Σ  = jumlah nilai peserta tes 

n  = jumlah peserta tes 

3.6.1.3 Menentukan persentasi TK (Tuntas Kalsikal) 

Menurut Aqib, dkk (2010: 41), untuk menentukan persentasi tuntas klasikal 

digunakan rumus sebagai berikut: 

P  
∑    

∑   100%  

 

3.6.2  Analisis Data Observasi 

Analisis data observasi meliputi menentukan aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru. Berikut ini akan dipaparkan mengenai rumus yang digunakan. 

3.6.2.1 Menentukan aktivitas belajar siswa 

 Menurut Yonny, dkk (2010: 176), untuk menentukan aktivitas belajar 

siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

∑
100% 

Keterangan : 

P  = Persentase  

∑  = jumlah skor 



61 
 

 
 

Sn = jumlah siswa  

Sm = skor maksimal  

Yoni, dkk (2010: 175) menyatakan bahwa hasil data observasi aktivitas 

siswa dianalisis menggunakan tabel berikut 

Tabel 3.1. Kualifikasi Persentase Aktivitas Siswa 

Persentase Kriteria 
75% - 100% Sangat Tinggi 

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

 

3.6.2.2 Menentukan performansi guru 

Data performansi guru perlu diolah untuk mendapatkan nilai performansi 

guru yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan untuk performansi guru. Pengolahan data dapat dilakukan 

oleh peneliti melalui lembar observasi yang telah dinilai oleh guru lain selaku 

observer selama penelitian dilaksanakan. Beberapa tindakan dalam mengolah data 

performansi guru antara lain: 

Dirjen dikti (1999: 12) menyatakan, skor rata-rata performansi guru dalam 

merancang RPP dihitung menggunakan rumus: 

R = 
A B C D E F 

Keterangan : 

R = Skor APKG I 

A = Merumuskan tujuan pembelajaran 
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B = Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media, dan sumber belajar 

C = Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

D = Merancang pengelolaan kelas 

E  = Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

F = Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

Untuk menentukan skor rata-rata APKG II (pelaksanaan pembelajaran), 

dalam Dirjendikti (1999: 30) digunakan rumus sebagai berikut: 

K = 
P Q R S T U V 

Keterangan: 

K = Skor APKG I 

P = Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Q = Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

R = Mengelola interaksi kelas 

S = Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar 

T = Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu 

U = Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar 

V = Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Untuk menentukan nilai performanasi guru, menurut Aunnurrahman, dkk 

(2009: 9.10) yaitu sebagai berikut. 
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APKG I = 
S  
 S  

 100 

APKG II = 
S  
 S  

 100  

Setelah diperoleh nilai berskala 100, maka proses selanjutnya yaitu 

penghitungan nilai performansi guru untuk setiap siklus. Dengan demikian 

peneliti dapat mengetahui nilai performansi guru di setiap siklus dan mengetahui 

ketercapaian indikator keberhasilan yang  harus dicapai untuk performansi guru. 

Performansi Guru (PG) = 
 R    K  (Pedoman PPL UNNES 2011: 16) 

Untuk menentukan kriteria nilai performansi guru digunakan tabel berikut ini: 

 Tabel 3.2 Kriteria Nilai Performansi Guru  

Nilai Angka Nilai Huruf 
86 – 100 A 
81 – 85 AB 
71 – 80 B 
66 – 70 BC 
61 – 65 C 
56 – 60 CD 
51 – 55 D 
< 50 E 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Model pembelajaran cooperative learning tipe STAD akan dikatakan 

berhasil dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan jika: (1) Pada hasil belajar siswa, rata-rata nilai minimal 75 dan 

persentase tuntas belajar klasikal minimal ≥ 75%; (2) Pada aktivitas siswa, 

menunjukkan keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan belajar menggunakan 

Pedoman akademik UNNES (2011 :62) 
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model cooperative learning tipe STAD mencapai ≥ 70%; (3) Pada performansi 

guru, peneliti memperoleh nilai akhir performansi minimal B. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil tes formatif, hasil observasi 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Pada siklus I dilaksanakan 2 

pertemuan, demikian pula dengan siklus II. Dalam penelitian ini peneliti dibantu 

oleh seorang guru lain sebagai observer. Hasil belajar siswa pada siklus I dan 

siklus II didapat melalui tes formatif yang dilaksanakan pada akhir masing-masing 

siklus untuk mengetahui kemampuan siswa dalam materi Globalisasi. Hasil 

aktivitas siswa dan performansi guru diperoleh dari observasi dalam proses 

pembelajaran dengan menerapkan metode cooperative learning  tipe STAD. 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian secara rinci. 

4.1.1  Deskripsi Data Pelaksanaan Hasil Siklus I 

Penelitian yang dilakukan dari bulan April hingga bulan Mei di SDN 

Muarareja 02 Tegal, memperoleh data hasil belajar siswa melalui tes formatif, 

data aktivitas siswa, dan performansi guru di setiap siklusnya. Tes formatif 

dilakukan 1 kali setiap siklus. Data aktivitas siswa dan peformansi guru diperoleh 

melalui observasi yang dilaksanakan pada setiap pembelajaran. Data performansi 

guru, diperoleh melalui observasi dengan bantuan guru lain sebagai observer 

dalam proses pengambilan datanya. Berikut ini akan dijelaskan hasilnya. 
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4.1.1.1 Paparan Data  Hasil Belajar 

Pelaksanaan tes formatif siklus I dilakukan setelah pembelajaran materi 

Globalisasi dengan Kompetensi Dasar Mengidentifikasi Jenis Budaya Indonesia 

yang Pernah Ditampilkan dalam Misi Kebudayaan Internasional menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Berdasarkan tes formatif I diketahui 

data nilai rata-rata kelas dan persentase ketuntasan belajar. Adapun rincian 

paparan hasil tes formatif siklus I dapat dilihat  pada tabel berikut ini. 

 Tabel 4.1 Data Nilai Tes Formatif 1 

 

 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa melalui pelaksanaan tes formatif  

siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas mencapai 73,33. Sesuai indikator 

keberhasilan, diketahui bahwa siswa dapat dikatakan tuntas belajar jika siswa 

memperoleh nilai ≥ 75. Jika kurang dari 75, maka siswa tersebut dikatakan tidak 

tuntas belajar. Pada pelaksanaan siklus I diketahui jumlah siswa yang tuntas 

belajar sebanyak 13 siswa dengan persentase 54,16%, sedangkan 11 siswa tidak 

tuntas belajar dengan persentase 45,84%. Pencapaian target ketuntasan belajar 

siswa pada  siklus I dapat digambarkan pada diagram berikut. 

No.  X i  Xi 
1 40 4 160 
2 50 2 100 
3 60 2 120 
4 70 3 210 
5 80 3 240 
6 90 7 630 
7 100 3 300 

Jumlah  24 1760 
Rata-rata 73,33 

Tuntas belajar klasikal 54,16 
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Berdasarkan tabel 4.2, rata-rata persentase aktivitas siswa pada siklus I 

mencapai 66,48%. Perolehan tersebut belum mancapai ketuntasan klasikal pada 

indikator keberhasilan yaitu ≥ 75%.  

Observasi terhadap performansi guru pada siklus I, dilakukan mulai dari 

awal sampai akhir pembelajaran baik pada pertemuan I maupun pertemuan II. 

Lembar observasi diisi oleh rekan guru yang ditunjuk sebagai observer saat 

peneliti melakukan penelitian. Observasi performansi guru meliputi rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang diukur dengan alat pengukuran kempetensi 

guru 1 (APKG 1) dan pelaksanaan pembelajaran yang diukur dengan alat 

pengukuran kompetensi guru 2 (APKG 2). Adapun hasil observasi performansi 

guru dapat dilihat pada tabel rekapitulasi APKG di bawah ini. 

Tabel 4.3 Rekapitulasi APKG I (RPP) Siklus I 

No. Aspek yang dinilai 
Pertemuan 

ke- 
1 2 

1. Merumuskan kompetensi dasar/ indikator 4 4 
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar 2,6 2,7 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 2,4 3,2 
4. Merancang pengeloalaan kelas 2,5 3 
5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat 

penilaian 4 4 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 4 
Skor APKG 1 Siklus I 3,25 3,48 
Rata-rata APKG 1 3,365 
Nilai APKG 1 Siklus I 84,13 
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Tabel 4.4 Rekapitulasi APKG 2 (Pelaksanaan Pembelajaran) Siklus I 

No. Aspek yang dinilai 
Pertemuan 

ke- 
1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 2,5 3 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 2,7 2,7 
3. Mengelola interaksi kelas 3 2,8 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 2,8 2,8 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 
pembelajaran tertentu 2,6 3 

6. Melaksanakan eveluasi proses dan hasil belajar 4 3 
7. Kesan umum kinerja/calon guru 2,57 3 

Skor APKG 2 Siklus I 2,907 2,9 
Rata-rata APKG 2 2,9 
Nilai APKG 2 Siklus I 72,5 

 

Nilai yang diperoleh kemudian diolah untuk mendapatkan nilai 

performansi guru (PG) dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui apakah nilai 

performansi guru yang diperolehnya pada siklus I sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditetapkan atau belum. 

Tabel 4.5 Hasil Performansi Guru Siklus I 

NO. PENILAIAN NILAI BOBOT NILAI AKHIR 
1. APKG I 84,13 1 84,13 
2. APKG II 72,5 2 145 

Jumlah  3 229,13 
Performansi Guru (PG) 76,37 
Kriteria B 

 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai performansi guru yang 

diperoleh sudah memenuhi indikator pencapaian yaitu 76,37 dengan kriteria B. 

Namun, peningkatan hasil performansi guru harus tetap ditingkatkan untuk setiap 

aspeknya. 
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4.1.1.3 Refleksi 

Penerapan model cooperative learning tipe STAD pada materi Globalisasi 

pada siklus I belum menunjukkan adanya keberhasilan yang memuaskan bagi 

peneliti. Hal ini disebabkan dari perolehan hasil tes yang mengukur hasil belajar, 

aktivitas siswa, dan performansi guru yang kurang optimal.  

Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus I dapat diketahui perolehan tes 

yang mengukur hasil belajar dan perolehan observasi terhadap aktivitas siswa, 

serta performansi guru. Perolehan data rata-rata nilai hasil belajar sebesar 73,33 

dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 54,17%. Sedangkan kriteria yang 

ditentukan adalah rata-rata nilai 75 dengan persentase tuntas klasikal 75%.  

Paparan hasil tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan 

guru pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Hal 

ini disebabkan beberapa hal antara lain:  

(1) Siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran STAD yang lebih 

memfokuskan pada pengetahuan yang dibentuk dengan bekerja 

kelompok. Hal ini terlihat pada saat pengerjaan soal secara 

berkelompok, kegiatan masih didominasi oleh siswa yang cerdas dalam 

kelompok, dan belum nampak adanya kerja sama yang baik dalam 

kelompok. Siswa yang kurang pandai cenderung pasif dan tidak mau 

mengambil peran dalam kelompoknya. Sehingga saat peneliti 

mengadakan evaluasi, hanya siswa tertentu saja yang tuntas memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal. Pada siklus II, hendaknya peneliti 

menunjukkan hasil skor perkembangan pada setiap kelompok, agar 
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mereka termotivasi untuk membantu teman satu kelompok dalam 

meningkatkan pemahaman materi, agar kelompok mereka mendapat 

penghargaan. 

(2) Perhatian siswa yang rendah saat konfirmasi jawaban. Hal ini terjadi 

karena siswa yang lebih senang bercerita sendiri tanpa memperhatikan 

teman yang sedang maju mempresentasikan jawaban kelompoknya. 

Penyelesaian untuk masalah ini yaitu dengan menerapkan sinyal 

kebisingan nol. Dalam bukunya, Slavin (2010: 260-1) menyatakan 

bahwa sinyal kebisingan nol yaitu sebuah sinyal yang diberikan kepada 

para siswa untuk berhenti bicara, untuk membuat mereka memberi 

perhatian penuh kepada guru, dan untuk membuat tangan dan tubuh 

mereka diam. Peneliti memilih sinyal kebisingan nol dengan cara 

mengangkat tangan atau jari sebagai sinyal bahwa guru memerlukan 

perhatian dari siswa untuk memberikan pengumuman. Pada siklus 

selanjutnya, peneliti membuat perjanjian dengan masing-masing 

kelompok, apabila ada kelompok yang tidak tertib dan tidak patuh 

dengan sinyal kebisingan nol, maka peneliti akan mengurangi skor 

perolehan kelompok tersebut. 

(3) Pemaparan materi yang diberikan guru terlalu singkat. Dengan paparan 

materi yang singkat dan dilakukan dengan cara yang kurang interaktif, 

membuat siswa tidak memahami materi yang sedang diajarkan dan 

pengetahuan yang peneliti gali dari siswa sedikit. Untuk mengatasi hal 

ini, pada siklus II peneliti akan memaparkan materi dengan lengkap dan 
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dengan cara yang interaktif, yaitu dengan menyajikan beberapa 

pertanyaan yang terkait dengan materi  

Selain hasil tes yang mengukur hasil belajar, dalam pembelajaran ini juga 

diperoleh hasil aktivitas siswa. Adapun persentase hasil observasi aktivitas belajar 

siswa selama proses pembelajaran. Pada siklus I pertemuan I persentase aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran STAD sebesar 63,92%. Pada siklus I 

pertemuan 2, persentase aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran STAD 

sebesar 69,03%. 

Paparan hasil observasi di atas masih kurang dari indikator keberhasilan 

yang diharapkan yaitu 75%. Hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan selama 

proses pembelajaran. Hambatan dalam kegiatan pembelajaran Globalisasi antara 

lain:  

(1) Dalam proses pembelajaran masih terdapat beberapa indikator aktivitas 

belajar siswa yang memperoleh hasil kurang baik yaitu keaktifan siswa 

dalam memperhatikan penjelasan dari peneliti. Perhatian siswa dalam 

kegiatan pemberian materi sangat kurang karena ceramah yang 

dilakukan peneliti kurang interaktif, sehingga siswa tidak terpancing 

untuk menjawab pertanyaan atau bertanya pada peneliti. Untuk siklus 

selanjutnya, peneliti akan memberikan pertanyaan terbuka seputar 

materi pembelajaran yang sedang dipelajari, sehingga ada interaksi 

multi arah baik dari siswa kepada guru maupun antar siswa dengan 

siswa yang lain untuk dapat meningkatkan aktivitas dalam 

pembelajaran. 
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(2) Kurangnya keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau 

pendapat pada kelompok lain juga menjadi penyebab rendahnya 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. Hal disebabkan karena siswa tidak 

terbiasa aktif dalam pembelajaran. Pada siklus selanjutnya, peneliti 

diharapkan mampu meningkatkan motivasi siswa untuk bertanya dan 

mengungkapkan pendapat. Peningkatan tersebut dapat dilakukan guru 

dengan pemberian lencana bintang pada siswa yang berani menjawab 

pertanyaan, bertanya pada guru seputar materi pelajaran yang sedang 

dipelajari, dan berani mengemukakan pendapat atau tanggapan pada 

kelompok lain. 

(3) Siswa masih beranggapan bahwa setiap mengerjakan soal harus 

dikerjakan sendiri dengan cepat dan tepat, maka siswa tersebut akan 

memeperoleh nilai yang tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip 

pembelajaran STAD di mana siswa harus bekerja sama dalam kelompok 

untuk menggali pengetahuannya. Untuk mengatasi hal ini, siswa perlu 

diajarkan pembagian soal dalam kelompok. 

(4) Kemampuan siswa dalam memeriksa hasil kelompok juga masih 

rendah. Siswa kurang teliti dalam memeriksa setiap hasil kerja 

kelompoknya dan masih ditemukan jawaban hasil kerja kelompok yang 

salah tidak dibetulkan. Hal ini terjadi karena siswa tidak memperhatikan 

presentasi kelompok dan penjelasan guru saat meluruskan jawaban 

yang salah. Pada siklus selanjutnya, peneliti akan memastikan terlebih 

dahulu setiap lembar kerja siswa yang akan dikumpulkan. Peneliti tidak 
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akan menerima hasil kelompok siswa yang belum direvisi sesuai 

dengan jawaban yang telah dikonfirmasikan guru dengan siswa. 

Pengurangan skor kelompok juga akan diberikan jika ada kelompok 

yang tetap tidak merevisi jawaban pada lembar kerja kelompok. 

Dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, peneliti 

memperoleh nilai performansi guru sebesar 84,13 dan pada pelaksanaan 

pembelajaran peneliti memperoleh nilai performansi guru sebesar 72,5 Setelah 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus performansi guru, maka 

diperoleh hasil akhir performnasi guru untuk siklus I sebesar 76,37 dengan kriteria 

B. Hasil perolehan tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

diharapkan yaitu memperoleh nilai B. Namun, masih ada beberapa indikator yang 

dinilai rendah karena tidak telitinya guru saat melakukan kegiatan pembelajaran 

menggunakan STAD, sehingga masih ada beberapa deskriptor yang dinilai rendah.  

Adapun kekurangan dari penelitian sendiri antara lain: 

(1) Kurangnya kemampuan peneliti dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Ada beberapa langkah dalam 

pembelajaran STAD yang belum peneliti laksanakan dengan maksimal. 

Sebagai persiapan untuk melaksanakan siklus II, peneliti hendaknya 

membaca ulang deskriptor pada APKG 2 poin mendemonstrasikan 

kemampuan khusus dalam pembelajaran STAD. Hal ini bertujuan agar 

peneliti dapat melaksanakan secara maksimal langkah-langkah 

pembelajaran STAD. 
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(2)  Penggunaan media pembelajaran dari peneliti kurang mengaktifkan 

siswa dan belum menunjang kegiatan pembelajaran. Pada pembelajaran 

di siklus II, peneliti akan menggunakan media yang lebih menarik. 

Peneliti akan menggunakan wayang kartun sebagai media untuk 

menyampaikan materi pembelajaran secara menarik melalui cerita 

pendek dan siswa akan mengidentifikasi beberapa dampak negatif 

adanya globalisasi dan mengidentifikasi sikap yang baik dalam 

mencegah dampak negatif dari globalisasi. Peneliti juga menggunakan 

skala sikap dan gambar tempel agar proses pembelajaran berlangsung 

aktif. 

(3) Peneliti kurang mampu mengelola waktu yang dialokasikan dalam 

pembelajaran dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran 

peneliti melebihi waktu yang telah dialokasikan. Waktu terkuras banyak 

saat siswa mengerjakan tugas kelompok. Hambatan ini akan 

ditanggulangi saat siklus ke II yaitu dengan menentukan alokasi waktu 

untuk kegiatan berkelompok. 

(4) Daftar skor perkembangan kelompok, tidak ditampilkan di depan siswa 

saat pemberian penghargaan sehingga siswa tidak termotivasi untuk 

meningkatkan nilainya pada setiap evaluasi. Hal ini berakibat siswa 

yang memperoleh nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimal tidak 

mengetahui seberapa besar kontribusinya dalam kegiatan berkelompok. 

Sedangkan pembelajaran STAD menghendaki adanya motivasi dari 

siswa untuk memberikan kontribusi yang banyak bagi kelompoknya 



76 
 

 
 

dari hasil evaluasi. Maka pada siklus II, peneliti akan membuat daftar 

perkembangan kelompok yang ditampilkan kepada siswa saat 

penghargaan kelompok. 

Paparan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada siklus 

I masih banyak terdapat kekurangan baik dilihat dari hasil belajar, aktivitas siswa, 

maupun dari performansi guru. Hasil refleksi pada siklus I ini akan dijadikan 

landasan untuk melakukan perbaikan pada pelaksanaan pembelajaran siklus II 

agar pembelajaran pada siklus II berjalan lebih baik dari siklus I. 

4.1.1.4 Revisi 

Hasil belajar yang diperoleh pada siklus I sebesar 54,17%, menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa pada siklus I masih belum mencapai kriteria yang sudah 

ditetapkan pada indikator keberhasilan, sehingga perlu ditingkatkan agar 

mencapai persentase kriteria ketuntasan minimal dari ketuntasan belajar klasikal. 

Ketuntasan belajar klasikal yang ditetapkan dalam indikator keberhasilan sebesar 

75%, artinya dari 24 siswa subjek penelitian, harus ada 18 siswa yang mendapat 

nilai ≥ KKM (75). Sedangkan perolehan hasil belajar siswa pada siklus I 

menunjukkan hanya terdapat 11 siswa yang lulus KKM, sisanya 13 siswa tidak 

lulus KKM. Demikian pula dengan rata-rata nilai hasil belajar siswa. Rata-rata 

nilai hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 73,33 perlu ditingkatkan agar 

mencapai kriteria ketuntasan rata-rata nilai pada indikator keberhasilan sebesar 

75. 

Data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran, menunjukkan 

perolehan persentase yang belum mencapai indikator keberhasilan yang 
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ditetapkan. Untuk meningkatkan persentase siswa dari 66,48% menjadi  75%, 

diperlukan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran agar pada siklus II, aktivitas 

siswa meningkat dan mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Perbaikan-

perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan refleksi yang telah dibuat peneliti. 

Performansi guru dalam pembelajaran siklus I sebesar 76,37 dengan 

kriteria B. Perolehan nilai dinyatakan sudah memenuhi indikator keberhasilan 

yang ditetapkan peneliti. Meskipun demikian, perolehan nilai tersebut masih perlu 

ditingkatkan baik nilai pada aspek APKG 1 maupun APKG 2. Hal ini bertujuan 

agar peneliti dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga berdampak 

pada peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa. 

4.1.2  Deskripsi Data Pelaksanaan Hasil Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada bulan Mei. Pengambilan data hasil belajar 

pada siklus ke II dilaksanakan menggunakan alat pengumpulan data berupa tes 

formatif 2. Pada tes formatif 2, siswa mengerjakan soal dengan materi Sikap Kita 

terhadap Globalisasi. Tes formatif 2 akan dilaksanakan pada akhir pertemuan 

siklus ke II. Sedangkan data observasi aktivitas siswa diperoleh melalui 

pengamatan menggunakan lembar aktivitas siswa dalam pembelajaran. Demikian 

pula pada data observasi performansi guru, diperoleh menggunakan lembar 

pengamtan APKG yang meliputi APKG I untuk menilai RPP dan APKG II untuk 

menilai pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan aktivitas siswa dan performansi 

guru, dilaksanakan selama pembelajaran. 

 

 



78 
 

 
 

4.1.2.1 Paparan Data Hasil Belajar 

Setelah   dilakukan    perbaikan-perbaikan   pada    penerapan    model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, maka diperoleh data hasil belajar siswa pada 

siklus II. Perolehan data hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.6 Data Nilai Tes Formatif 2 

No. X i xi 
1. 100 6 600 
2. 90 3 270 
3. 80 9 720 
4. 70 2 140 
5. 60 2 120 

Jumlah  22 1850 
Rata-rata nilai 84,09 
Persentase Tuntas Klasikal 81,81%

 

Tabel 4.6, menujukkan perolehan rata-rata nilai tes formatif siswa pada 

siklus II sebesar 84,09 dengan persentase ketuntasan klasikal mencapai 81,81%. 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dinyatakan bahwa rata-rata nilai tes formatif siswa 

dan persentase ketuntasan klasikal pada siklus II telah mencapai kriteria 

ketuntasan kalsikal yang ditetapkan pada indikator keberhasilan. 

Jika dibandingkan dengan data hasil belajar pada siklus I, perolehan hasil 

belajar siswa pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan baik pada rata-rata 

nilai tes formatif siswa maupun persentase ketuntasan klasikal. Rata-rata nilai tes 

formatif  siswa pada siklus I hanya sebesar 73,33 dengan persentase ketuntasan 

klasikal mencapai 54,17%. Sedangkan rata-rata nilai tes formatif siswa pada 

siklus II sebesar 84,09 dengan persentase ketuntasan klasikal mencapai 81,81%. 
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4.1.2.2 Deskripsi Data Hasil Observasi dalam Pembelajaran 

Observasi terhadap proses pembelajaran dilakukan untuk memperoleh 

hasil aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dan untuk 

mengetahui perolehan performansi guru pada siklus ke II. 

Persentase aktivitas siswa pada pembelajaran kooperatif tipe STAD di 

siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata persentase aktivitas siswa 

hanya mencapai 66,48% sedangkan pada siklus ke II rata-rata persentase aktivitas 

siswa meningkat menjadi 72,63%. Peningkatan pada siklus ke II menunjukkan 

bahwa persentase aktivitas siswa pada pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah 

memenuhi syarat ketuntasan pada indikator keberhasilan yaitu sebesar ≥ 75%. 

Paparan hasil aktivitas siswa akan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini. 

 Tabel 4.7 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Aspek yang diamati 
Hasil  Rata-

rata Pertemuan 
1 

Pertemuan  
2 

1. Keaktifan siswa dalam 
memperhatikan penjelasan materi 
dari guru 

68,17% 79,52% 73,85% 

2. Keaktifan siswa dalam kegiatan 
berkelompok 76,12% 78,4% 77.26% 

3. Kemampuan siswa dalam 
pemeriksaan hasil kelompok 73,85% 78,4% 76,13% 

4. Keberanian siswa dalam 
mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya 

64,75% 75% 69,87% 

5. Kemampuan siswa dalam 
mengemukakan tanggapan atau 
pendapat 

67,03% 78,4% 72,72% 

6. Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas individu 88,62% 86,35% 87,48% 

7. Keaktifan siswa dalam 
penghargaan kelompok 100% 100% 100% 
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Persentase tingkat aktifitas siswa ( %) 76,95 82,30  
Rata-rata Persentase Aktivitas Siswa 
Siklus II 79,62% 

 

Rata-rata persentase pada setiap siklus digunakan untuk menilai 

peningkatan aktivitas belajar siswa. Peningkatan aktivitas belajar siswa dapat 

dilihat pada tabel berukut ini. 

Tabel 4.8 Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

No. Aspek yang diamati 
Ketercapaian Peningkat-

an (%) Siklus   
I 

Siklus   
II 

1. Keaktifan siswa dalam memperhatikan 
penjelasan materi dari guru 65,10% 73,85% 8,75% 

2. Keaktifan siswa dalam kegiatan 
berkelompok 58,85% 77.26% 18,41% 

3. Kemampuan siswa dalam pemeriksaan 
hasil kelompok 55,21% 76,13% 20,92% 

4. Keberanian siswa dalam mempresentasikan 
hasil kerja kelompoknya 49,48% 69,87% 20,39% 

5. Kemampuan siswa dalam mengemukakan 
tanggapan atau pendapat 52,6% 72,72% 20,12% 

6. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan 
tugas individu 83,85% 87,48% 3,63% 

7. Keaktifan siswa dalam penghargaan 
kelompok 100% 100% 0% 

Rata-rata persentase aktivitas belajar siswa 66,48% 79,62% 13,14% 
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa setiap aspek yang diamati dalam observasi 

aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan. Peningkatan perolehan persentase 

ketuntasan klasikal aktivitas siswa antara siklus I dan siklus II dapat dilihat pada 

diagram berikut ini. Dengan meningkatnya setiap aspek yang diamati dalam 

observasi aktivitas siswa, maka secara otomatis rata-rata persentase aktivitas 

belajar siswa juga meningkat sebesar 13,14%. Peningkatan rata-rata persentase 

aktivitas belajar siswa dapat digambarkan pada diagram berikut ini. 
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Diagram 4.4 Peningkatan Persentase Rata-rata Ketuntasan Klasikal Aktivitas 

Siswa 

Observasi terhadap performansi guru dilakukan pada setiap kegiatan 

pembelajaran, baik pada pertemuan pertama maupun kedua. Observasi ini 

dilakukan oleh guru lain yang mengamati peneliti selama melakukan kegiatan 

pembelajaran. Berikut ini hasil performansi guru siklus II. 

 

Tabel 4.9 Rekapitulasi APKG I (RPP) Siklus II 

No. Aspek yang dinilai Pertemuan ke- 
1 2 

1. Merumuskan kompetensi dasar/ indikator 3 3,5 
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran, dan sumber belajar 3,1 3 

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

penilaian 3,5 3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 4 
Skor APKG 1 Siklus II 3,27 3,33 
Rata-rata APKG 1 Siklus II 3,3 
Nilai APKG 1 Siklus II 82,5 

 

Tabel 4.10 Rekapitulasi APKG 2 (Pelaksanaan Pembelajaran) Siklus II 

No. Aspek yang dinilai Pertemuan ke- 
1 2 

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

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 
belajar 

3 3,2 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus 
dalam pembelajaran tertentu 3,5 3,4 

6. Melaksanakan eveluasi proses dan hasil 
belajar 3 3,5 

7. Kesan umum kinerja/calon guru 3 3,3 
Skor APKG 2 Siklus II 3,14 3,41 
Rata-rata APKG 2 Siklus II 6,55 
Nilai APKG 2 Siklus II 81,87 

 

Rata-rata nilai APKG 1 dan 2 pada siklus II, diolah untuk mengetahui nilai 

performansi guru pada siklus II. Berikut ini hasil performansi guru yang disajikan 

dalam bentuk tabel. 

Tabel 4.11 Hasil Performansi Guru Siklus II 

NO. ASPEK 
PENILAIAN NILAI BOBOT 

NILAI 
AKHIR 

1. APKG I 82,5 1 82,5 
2. APKG II 81,87 2 163,74 

Jumlah  3 246,24 
Performansi Guru 82,08 
Kriteria AB 

 

Tabel 4.11 menunujukkan hasil performansi guru pada siklus II. 

Performansi guru pada siklus II meningkat dari 76,37 dengan kriteria B pada 

siklus I menjadi 82,08 dengan kriteria AB pada siklus II. Peningakatan 

performansi guru akan digambarkan pada diagram berikut. 
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Diagram 4.5. Peningkatan Performansi Guru 

4.1.2.3 Refleksi 

Perolehan hasil belajar menunjukkan bahwa dalam tes formatif pada siklus 

II, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 84,09 dan persentase ketuntasan belajar 

mencapai 81,81% dengan jumlah siswa yang tuntas KKM (75) meningakat dari 

13 siswa menjadi 18 siswa. Kriteria ketuntasan klasikal yang ditentukan dalam 

indikator keberhasilan adalah rata-rata nilai 75 dengan persentase tuntas klasikal 

 75%. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pembelajaran pada siklus II. 

Persentase hasil observasi aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran sebesar 79,62%. Pada observasi performansi guru, peneliti 

memperoleh nilai 82,08 dengan kriteria AB. Perolehan nilai ini menunjukkan 

adanya ketercapaian indikator keberhasilan pada aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru. 

Perbaikan tindakan yang sudah dilakukan oleh peneliti ternyata dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I rata-rata nilai hasil belajar siswa 

73,33 dapat meningkat menjadi 84,09 pada siklus II. Kenaikan ini menunjukkan 
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bahwa pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Peningkatan hasil, baik hasil belajar, persentase aktivitas siswa, dan nilai 

performansi guru pada siklus II dikarenakan peneliti sudah membiasakan anak 

untuk memahami aturan dan langkah-langakah dalam pembelajaran STAD, 

bertanya kepada guru, menanggapi pendapat yang disampaikan oleh kelompok 

lain, dan bekerja sama dalam satu kelompok, serta bersaing untuk mendapatkan 

penghargaan melalui prestasi. Anggota kelompok yang belum memahami  materi 

yang disampaikan oleh guru, dapat dijelaskan oleh teman satu kelompoknya. 

Perbaikan pada peneliti sendiri, dilakukan  dengan cara menerapkan secara 

maksimal langkah-langkah pembelajaran STAD yang sudah disiapkan, 

pengelolaan waktu secara efektif dan efisien, serta menerapkan pembelajaran 

yang menyenangkan dengan media yang menarik dan interaktif. 

4.1.2.4 Revisi 

Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus II dapat diketahui perolehan 

nilai tes menunjukkan bahwa dalam tes formatif nilai rata-rata kelas sebesar 84,09 

dan persentase ketuntasan belajar mencapai 81,81% . Sedangkan kriteria yang 

ditentukan adalah rata-rata nilai 75 dengan persentase tuntas klasikal 75%. 

Aktivitas siswa pada indikator keberhasilan dikatakan tuntas apabila 

mencapai ≥ 75%. Pada siklus II, aktivitas siswa mencapai 79,62%. Demikian pula 

dengan performansi guru, meningkat dari 76,37 pada siklus I menjadi 82,08 pada 

siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran mengguanakan model 

cooperative learning tipe STAD pada siklus II dapat dinyatakan berhasil. 
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4.2 Pembahasan 

Penelitian yang telah dilaksanakan peneliti, menghasilkan data hasil 

belajar, data observasi aktivitas siswa, dan performansi guru yang meningkat pada 

siklus II. Pada siklus I, perolehan data hasil belajar, data observasi aktivitas siswa 

dan performansi guru belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Ketercapaian indikator keberhasilan baik pada hasil belajar, ativitas siswa maupun 

performansi guru terjadi pada siklus ke II. Hal ini menunujukkan bahwa penelitian 

yang dilaksanakan selama dua siklus terhadap siswa kelas IV SDN Muarareja 02 

Tegal, pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi dapat ditingkatkan 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. 

Penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning pada mata pelajaran PKn kelas IV materi 

globalisasi ini, telah membuktikan beberapa teori yang mendasarinya. Pembuktian 

terebut akan dibahas pada pemaknaan temuan penelitian berikut ini. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Selama pelaksanaan penelitian, diketahui bahwa dalam membelajarkan 

materi mata pelajaran PKn, guru menyisipkan nilai-nilai moral yang terkait 

dengan materi yang sedang diajarkan. Pelaksanaan pembelajaran yang demikian, 

menjawab teori hakekat PKn yaitu bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana 

untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang 
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diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik 

(Winataputra 2009: 3.7). Dalam pelaksanaan pembelajaran PKn, guru 

menggunakan model yang sesuai dengan karakteristik materi PKn dan 

karakteristik siswa. Model yang guru gunakan yaitu model cooperative learing 

tipe STAD. Penggunaan model cooperative learing dalam pembelajaran PKn, 

sesuai dengan teori Turner dkk, bahwa cooperative learning tepat diterapkan 

dalam pembelajaran PKn (Wahab dan Sapriya 2011: 336). 

Dalam proses pembelajaran PKn menggunakan model cooperative learing 

tipe STAD, diketahui bahwa siswa menjadi lebih tertarik mengikuti pembelajaran. 

Ketertarikan ini ditunjukkan dengan perolehan persentase aktivitas siswa yang 

meningkat dari 64,48% menjadi 79,62%. Langkah-langkah STAD yang 

menyenangkan, mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa, terutama dengan adanya sistem penghargaan, siswa menjadi lebih 

bersemangat dalam berupaya untuk mendapatkan skor perkembangan yang tinggi 

sehingga dapat meraih penghargaan dari guru. Hal ini menjawab teori dari Slavin 

dalam Isjoni (2010: 53) bahwa penghitungan perkembangan skor individu 

dimaksudkan agar siswa terpacu untuk memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan 

kemampuannya.  

 Ketertarikan dalam mengikuti pembelajaran sebagai hasil dari 

penggunaan model pembelajaran, menjawab teori dari Dewey dalam Wahab dan 

Sapriya (2011: 344) bahwa model dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah 

kekuatan dan daya tarik anak dalam belajar. Ketertarikan siswa dalam proses 

pembelajaran, ditunjukkan dengan semangat siswa mengikuti aturan yang telah 
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dihimpun dan disepakati dalam pembelajaran serta semangat siswa melaksanakan 

langkah-langkah pembelajaran yang harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan. 

Hal ini, menjawab teori perkembangan anak oleh Piaget pada domain pelaksanaan 

dan penerimaan aturan, bahwa usia 8-12 tahun merupakan usia saat aturan 

diterima sebagai hasil kesepakatan dan pada usia 10-12 tahun merupakan usia saat 

aturan diterima sebagai ketentuan yang sudah dihimpun Winataputra (2009: 2.48-

9). 

Pada proses pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe 

STAD, siswa dibiasakan untuk berinteraksi dengan guru, baik bertanya, 

berpendapat, maupun menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Pemberian 

motivasi dalam bentuk simbolis maupun isyarat mampu membangkitkan rasa 

kepercayaan diri siswa untuk mengulangi kegiatannya dalam berinteraksi dengan 

guru pada saat pembelajaran. Hal ini menjawab teori mengenai proses 

pembelajaran yaitu bahwa dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan faktor 

penyebab belajar namun juga memperlancar belajar dan hasil belajar (Rifa’I dan 

Anni 2009: 160). Dengan pembiasaan tersebut siswa tidak lagi menjadi canggung 

untuk bertanya apabila ada materi yang belum dipahaminya, berpendapat apabila 

ada yang tidak sesuai dengan pikirannya, dan menjawab apabila guru bertanya.  

Interaksi yang terjadi tidak hanya antara guru dengan siswa, melainkan 

antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Interaksi antar siswa terjadi saat 

kegiatan kerja kelompok. Dimana siswa berusaha menyelesaikan tugas kelompok 

dengan anggota kelompok. Siswa yang pandai membantu temannya yang kurang 

padai dalam memahami materi sehingga dapat bersama-sama menyelesaikan 
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tugas kelompok. Hal ini membuktikan teori dari Asma (2006: 41) bahwa dalam 

konteks belajar kooperatif, siswa yang lebih pandai dalam kelompoknya dapat 

merupakan pakar bagi teman-teman dalam kelompoknya.  

Tugas kelompok yang diberikan kepada siswa merupakan tugas yang 

dapat diselesaikan dengan cara diskusi sehingga antar anggota kelompok dapat 

bekerja sama mencari penyelesaiannya. Asma (2006: 36) menyatakan bahwa, 

salah satu cara yang dapat menciptakan kondisi belajar yang berdasar pada 

pengalaman siswa, yaitu dengan diskusi. Teori ini terbukti benar, melalui diskusi 

kelompok, interaksi siswa dengan sesama anggota kelompok menjadi meningkat. 

Mereka saling memberi pengalaman yang diketahui sebelumnya. Dengan kegiatan 

diskusi kelompok dalam menyelesaikan tugas kelompok, siswa dapat membangun 

pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman yang diperolehnya dan 

berdampak pada hasil belajar siswa. Hal ini menjawab teori yang dikemukakan 

oleh Slameto (2010: 36) bahwa bila siswa menjadi partisipasi yang aktif, maka ia 

memiliki ilmu/pengetahuan yang baik. Dengan proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan yang baik, siswa dapat meningkatkan nilainya pada tes evaluasi dan 

tes formatif.  

Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II ditunjukkan 

dengan perolehan data hasil belajar siswa pada rata-rata kelas sebesar 73,33 

meningkat menjadi 84,09 dan pada persentase ketuntasan klasikal dari 54,16% 

meningkat menjadi 81,81%. Peningkatan perolehan hasil belajar hingga mencapai 

indikator keberhasilan pada hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi 

globalisasi, menunjukkan adanya proses belajar yang mengakibatkan perubahan 
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perilaku siswa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Perubahan perilaku 

membuktikan teori yang dikemukakan oleh Rifa’I dan Anni (2009: 82) yang 

menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar di sekolah, perubahan perilaku itu 

mengacu pada kemampuan mengingat atau menguasai berbagai bahan belajar dan 

kecenderungan perserta didik memiliki sikap dan nilai-nilai yang diajarkan 

pendidik, sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan peserta didik. Berdasarkan 

hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model cooperative learning dapat 

meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran PKn materi Globalisasi. 

Peningkatan hasil belajar tersebut menjawab teori yang dikemukakan oleh Isjoni 

(2010: 27) bahwa model cooperative learning dapat memperbaiki prestasi siswa, 

dengan model struktur penghargaan, cooperative learning dapat meningkatkan 

nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan 

dengan hasil belajar.  

Pengamatan dalam pelaksanaan model cooperative learning tipe STAD 

yang tidak hanya difokuskan dalam perolehan hasil belajar siswa, namun 

difokuskan juga pada aktivitas siswa. Hal ini membuktikan teori yang 

dikemukakan oleh Sudjana (2010: 61) bahwa penilaian proses belajar mengajar 

terutama adalah melihat sejauh mana aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. 

Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran menggunakan model 

cooperative learning tipe STAD, diamati dari awal hingga akhir pembelajaran. 

Aktivitas siswa menggunakan cooperative learning tipe STAD, mengalami 

peningkatan persentase dari siklus I ke siklus II. Peningkatan aktivitas siswa 
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dalam proses pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe STAD 

ditunjukkan dengan perubahan perilaku siswa, dari malu untuk bertanya, 

berpendapat, dan menjawab menjadi berani untuk  bertanya, berpendapat, dan 

menjawab pertanyaan guru. Selain itu, peningkatan aktivitas siswa ditunjukkan 

dari kerjasama kelompok dalam  mematuhi aturan dalam pemberlajaran STAD. 

Peningkatan aktivitas siswa terjadi karena proses pembiasaan yang dilakukan oleh 

guru pada siswa dengan melaksanakan langkah-langkah model cooperative 

learning tipe STAD dalam setiap pertemuan, dan memberikan motivasi kepada 

siswa agar siswa mau mengubah perilakunya. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa model cooperative learning tipe STAD efektif untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn. Peningkatan aktivitas siswa ini 

menjawab teori konsep-konsep pembelajaran kooperatif (cooperative learning). 

Konsep tersebut antara lain: konsep UNESCO, konsep pembelajaran 

konstruktivisme, dan konsep pembelajaran demokratis (Asma 2010: 36). Dengan 

adanya ketiga konsep pembelajaran tersebut, pembelajaran lebih menekankan 

pada aktivitas siswa dalam membentuk pengalaman belajar sendiri, pengetahuan, 

dan sikap positif dalam proses pembelajaran. 

Peningkatan hasil belajar dan aktivitas hingga mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, dipengaruhi oleh performansi guru dalam 

pembelajaran. Hal ini menjawab teori yang dikemukakan oleh Ismail (2009), 

bahwa untuk mendapatkan proses dan hasil belajar siswa yang berkualitas tentu 

memerlukan kinerja guru yang maksimal. Performansi guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran model cooperative learning tipe STAD, diamati dan dinilai 



92 
 

 
 

dari mulai proses pembuatan RPP, pelaksanaan pembelajaran, hingga proses 

evaluasi. Hal ini membuktikan teori yang dikemukakan oleh Sanjaya dalam Ismail 

(2009) yang menyatakan bahwa kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, 

pengelolaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. 

Peningkatan hasil belajar siswa pada penelitian ini, berkaitan dengan 

performansi guru dalam menguasai bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa 

termasuk memilih model pembelajaran yang tepat. Performansi guru juga 

berkaitan dengan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dengan kemampuan guru 

dalam menguasai bahan ajar dan mengelola pembelajaran, hasil belajar dan 

aktivitas siswa dapat ditingkatkan. Hubungan antara performansi guru dan 

peningkatan hasil belajar serta aktivitas siswa ini menjawab teori yang 

dikemukakan oleh Ismail (2009) bahwa tugas guru dalam pembelajaran menuntut 

penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan dan penguasaan tentang bagaimana 

mengajarkan bahan ajar yang menjadi pilihan dan peran guru dalam mengelola 

pembelajaran karena pengelolaan pembelajaran berkaitan langsung dengan 

aktivitas belajar siswa. Dengan teori tersebut menunjukkan apabila hasil belajar 

dan aktivitas siswa meningkat, maka performansi guru juga mengalami 

peningkatan. 

Perolehan data observasi performansi guru menunjukkan bahwa dengan 

penerapan model cooperative learning tipe STAD, dapat meningkatkan hasil 

belajar dan aktivitas siswa.  Dengan peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa  

performansi guru juga meningkat. Peningkatan performansi guru ditunjukkan 

dengan perolehan nilai performansi guru pada siklus I sebesar 76,37 meningkat 
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pada siklus II menjadi 82,08. Hal ini menjawab teori performansi guru oleh Isjoni 

(2010: 61) bahwa dalam pelaksanaan model cooperative learning dibutuhkan 

kemauan dan kemapuan serta kreativitas guru dalam mengelola lingkungan kelas, 

sehingga guru harus lebih aktif terutama saat menyusun rencana pembelajaran 

secara matang, pengaturan kelas saat pelaksaaan, dan membuat tugas untuk 

dikerjakan siswa bersama kelompoknya. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Dalam penelitian yang telah dilaksanakan guru selama dua siklus, 

membuktikan bahwa dalam pelaksanaan cooperative learning tipe STAD, 

dibutuhkan kinerja guru yang optimal. Jika kinerja guru dalam pembelajaran 

dilaksanakan secara optimal, maka akan terbentuk  hasil dan proses pembelajaran 

yang berkualitas (Ismail: 2009). Kinerja guru berkaitan dengan pengelolaan 

pembelajaran, pemilihan media pembelajaran yang tepat, dan kemapuan dalam 

menejemen kelas. Berikut ini akan dijelaskan implikasi hasil penelitian yang 

berkaitan dengan kinerja atau performansi guru. 

Keberhasilan model cooperative learning dalam meningkatkan hasil 

belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru dipengaruhi oleh kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran. Jika guru memiliki kemampuan pengelolaan 

pembelajaran yang baik, maka guru dapat menciptakan pembelajaran yang efektif 

dan efisien. Pengelolaan pembelajaran dapat dilakukan guru dengan penggunaan 

secara efektif alokasi waktu yang telah ditentukan. Pengelolaan pembelajaran juga 

berkaitan dengan kemapuan guru dalam perencanaan dan penguasaan skenario 

pembelajaran, penyampaikan materi pelajaran, serta penguasaan bahan ajar. 
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Pembelajaran kooperatif (cooperative learning), dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa jika dalam pelaksanaannya disertai dengan media pembelajaran yang 

menarik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dengan adanya 

media yang menarik, akan memudahkan guru menarik perhatian siswa, sehingga 

perhatian siswa saat pemberian materi hanya tertuju pada guru. Selain sebagai 

penarik perhatian, media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, akan 

memudahkan siswa memahami materi yang sedang dijelaskan, sehingga siswa 

dapat mengikuti dengan mudah tahap selanjutnya dalam langkah-langkah STAD. 

Penentu keberhasilan model cooperative learning dalam meningktakan 

hasil belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru juga dipengaruhi oleh 

kemampuan guru dalam mengelola kelas. Jika guru memiliki pengelolaan kelas 

yang baik, maka ia dapat menanggulangi masalah-masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran. Masalah yang biasa terjadi dalam pembelajaran cooperative 

learning tipe STAD antara lain: kebisingan, motivasi yang rendah dalam 

mengikuti pembelajaran, dominasi siswa yang pandai, dll. Hal-hal semacam ini 

dapat diatasi dengan menejemen kelas yang baik seperti membuat kesepakatan 

dengan siswa mengenai aturan-aturan yang berlaku saat pembelajaran 

berlangsung, pemberian motivasi baik secara simbolis maupun isyarat, dan 

dengan memacu siswa untuk terdorong meningkatkan prestasinya, misalnya 

dengan menunjukkan skor perkembangan siswa. 

Performansi guru dalam pembelajaran juga dapat ditingkatkan jika guru 

mau mengubah sudut pandangnya mengenai pembelajaran dari pembelajaran yang 

berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan 
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mengutamakan proses pembelajaran. Guru dapat mencoba menerapkan model 

pembelajaran modern mulai dari yang sederhana. Hal ini bertujuan agar siswa 

mudah menyesuaikan diri dengan konsep model pembelajaran yang baru dan agar 

guru mudah menguasai model pembelajaran tersebut. Misalnya dengan model 

cooperative learning tipe STAD. Model cooperative learning tipe STAD, 

merupakan model pembelajaran yang paling sederhana dan merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang paling banyak digunakan dalam 

pembelajaran kooperatif. Keberhasilan guru menerapkan model cooperative 

learning tipe STAD dalam pembelajaran, dapat dilakukan oleh guru pada mata 

pelajaran lain di kelas yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin (2010: 

45) bahwa ”pengaruh STAD secara konsisten terlihat positif pada semua pelajaran, 

STAD terbukti positif diterapkan pada siswa semua umur dan para siswa di 

sekolah dengan tipe yang berbeda”.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri Muarareja 02 Tegal pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan materi Globalisasi. Adapun kesimpulan dari 

penelitian tersebut sebagai berikut: 

(1) Peningkatan Hasil Belajar 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn 

materi Globalisasi, diperlukan upaya guru dalam penerapan model 

cooperative learning. Upaya tersebut antara lain dengan menerapkan 

langkah-langkah model cooperative learning tipe STAD secara 

maksimal, pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas yang baik, 

serta penggunaan media pembelajaran yang tepat. Dengan pembelajaran 

yang demikian, maka akan terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada 

siklus I dan siklus II. Peningkatan tersebut ditunjukkan pada perolehan 

data hasil belajar pada siklus I dan siklus II.  

Rata-rata nilai siswa pada pra siklus yaitu 69,23 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 46,16%. Setelah dilaksanakan tindakan berupa 

penerapan model cooperative learning tipe STAD, diperoleh hasil 

penelitian siklus I berupa data rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 
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73,33 dengan persentase ketuntasan klasikal mencapai 54,16%, artinya 

sejumlah 13 siswa dari 24 siswa memperoleh nilai ≥ KKM sebesar 75. 

Peningkatan hasil belajar dari pra siklus ke siklus I, belum mencapai 

indikator keberhasilan, maka dilaksanakan siklus II dengan perbaikan-

perbaikan pada pembelajaran. Perolehan rata-rata nilai hasil belajar 

siswa pada siklus ke II sebesar 84,09 dengan persentase ketuntasan 

klasikal mencapai 81,81%, artinya dari 24 siswa sebanyak 18 siswa 

memperoleh nilai  75. Data hasil belajar siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi 

Globalisasi. Peningkatan ini telah mencapai indikator keberhasilan. 

(2) Peningkatan Aktivitas Siswa 

Dengan menerapkan model cooperative learning tipe STAD, aktivitas 

siswa dalam pembelajaran dapat meningkat. Hal ini dikarenakan model 

cooperative learning tipe STAD, memiliki konsep pembelajaran yang 

menekankan pada proses pembelajaran, sehingga guru hanya berperan 

sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Pembelajaran 

yang demikian, mampu meningkatkan aktivitas siswa. Peningkatan 

persentase aktvitas siwa dibuktikan dengan perolehan data observasi 

aktivitas siswa. Pada siklus I, perolehan persentase aktivitas siswa 

sebesar 66,48%, dinilai belum memenuhi indikator keberhasilan sebesar 

≥ 75%. Ketercapaian indikator keberhasilan aktivitas siswa, terjadi pada 

siklus II. Pada siklus II, perolehan persentase aktivitas siswa meningkat 

menjadi 79,62%. Hal ini menunjukkan keberhasilan model cooperative 
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learning tipe STAD dalam meningkatkan aktivitas siswa peda 

pembelajaran PKn materi Globalisasi. 

(3) Peningkatan Performansi Guru 

Penerapan model cooperative learning tipe STAD dalam proses 

pembelajaran, menjadikan guru lebih aktif baik dalam merencanakan 

pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran. Aktivitas guru yang 

meningkat pada pembelajaran, mengakibatkan peningkatan nilai pada 

perolehan performansi guru. Performansi guru pada siklus I sebesar 

76,37 dengan kriteria B. Perolehan tersebut sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan. Namun, untuk keberhasilan pembelajaran, 

performansi guru harus tetap ditingkatkan. Peningkatan nilai 

performansi guru terjadi pada siklus II. Pada siklus II, perolehan nilai 

performansi guru meningkat menjadi 82,08 dengan kriteria AB. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa peneliti sudah mampu merencanakan 

pembelajaran yang tepat dan melaksanakan pembelajaran dengan 

maksimal seperti penguasaan langkah-langkah model cooperative 

learning tipe STAD, pengelolaan pembelajaran yang maksimal serta 

pengelolaan kelas yang optimal. 

5.2  Saran  

Saran yang peneliti berikan berkaitan dengan penerapan model 

cooperative learning tipe STAD. Saran ini dapat digunakan guru dan sekolah 

dalam menerapkan model cooperative learning tipe STAD pada pembelajaran 

selanjutnya dengan mata pelajaran yang berbeda dan siswa yang berbeda kelas. 
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Saran ini dimaksudkan agar pada penelitian selanjutnya, guru dan sekolah dapat 

mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model cooperative learning tipe STAD, dengan demikian 

pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe STAD, akan 

mengalami keberhasilan. Saran tersebut antara lain: 

(1) Bagi Siswa 

Siswa sebagai subjek penelitian, hendaknya lebih aktif dalam belajar 

dan  dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi. 

(2) Bagi guru 

Jika guru menemui kondisi kelas yang sama dengan guru, maka 

hendaknya guru menerapkan model cooperative learning tipe STAD 

dalam proses pembelajaran PKn. Dalam penerapan model ini, guru 

hendaknya mampu menjadi motivator yang baik bagi siswa, dengan 

selalu memberikan dorongan kepada siswanya untuk aktif dalam 

pembelajaran. Selain itu, keberhasilan model cooperative learning tipe 

STAD juga dipengaruhi oleh kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

Kinerja guru tersebut dapat berupa kemapuan perencanaan dan 

pengelolaan pembelajaran yang baik, serta kemampuan menejemen 

kelas yang baik.  Penerapan model cooperative learning tipe STAD, 

mampu membantu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk 

memahami materi yang sedang diajarkan, bekerja sama dengan 

kelompok lain untuk saling mengahargai dan bersaing secara sportif 
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dalam meningkatkan prestasi, mendorong siswa untuk terbiasa 

mengemukakan pendapat dan berani bertanya kepada guru. Sehingga 

dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar, aktivitas 

siswa, dan performansi guru. 

(3) Bagi sekolah  

Model cooperative learning tipe STAD dapat dijadikan sebagai alternatif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Keberhasilan penerapan model 

cooperative learning tipe STAD membutuhkan ketersediaan sarana dan 

prasarana pembelajaran. Hal ini disebabkan model pembelajaran 

tersebut membutuhkan pengelolaan kelas yang tepat dan tersedianya 

media pembelajaran yang mendukung. Pengelolaan kelas dan 

ketersediaan media pembelajaran akan menciptakan suasana yang 

kondusif antara guru dan siswa, sehingga mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 

Sekolah juga hendaknya memberikan motivasi pada guru-guru yang ada 

untuk mengubah cara pembelajarannya menjadi pembelajaran yang 

lebih menekankan proses pengalaman belajar dan berpusat pada siswa. 
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Lampiran 1 PEMERINTAH KOTA TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN 

  UPPD KECAMATAN TEGAL BARAT 
SEKOLAH DASAR NEGERI MUARAREJA 02 

Jl. Brawijaya Gg.Muara 9  52117 ℡ (0283) 324022 
 
 

DAFTAR NILAI SISWA KELAS IV  
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 
Kelas/Semester : IV/ 2 
 

 
No 

 
Nama Siswa Nilai Tes Formatif 

Tertulis 

Kategori  

Tuntas  Belum 
Tuntas 

1 Siti Mutmainah 70  √ 
2 Anis Rusminah 70  √ 
3 Kaerul Amin 80 √  
4 Laeli Cahyatun 80 √  
5 Lusi Anita 80 √  
6 Mizan Al Hayat 60  √ 
7 Nur Cholim 70  √ 
8 Putri Ayu Sari 80 √  
9 Rizky Amalia Safitri 80 √  
10 Melly Sofiana 90 √  
11 Karmila 60  √ 
12 Sindi Amelia 80 √  
13 Sindi Mega Saputri 70  √ 
14 Sisi Luasiana 50  √ 
15 Slamet Imam Subekhi 50  √ 
16 Tedy Ardiyansyah 80 √  
17 Tiara Dewi Apriliani 80 √  
18 Tomi Prayitno 60  √ 
19 Vicka Anisah 90 √  
20 Wahyu Amiranto 40 √ 
21 Widya Puspita Sari 50  √ 
22 Wike Nurjanah 60  √ 
23 Windi Saputri 50  √ 
24 Wiwit Zulfikar 90 √  
25 Muhammad Wahyu 80 √  
26 Rikho Antoniyo 50 √ 

Jumlah 1800 12 14 
Nilai Rata-rata 69,23 

Prosentase Tuntas 46,16% 
Prosentase Belum Tuntas 53,84% 

 
Tegal, 2 Januari 2012 

ttd 
 Kiswanto, S.Pd, SD. 

       NIP. 19580720 197802 1 004 
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Lampiran 2   
SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Muarareja 02 Tegal 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas/ Semester  : IV/ 2 

STANDAR KOMPETENSI : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar Materi 
Pokok dan 

Uraian 
Materi 

Pengalaman Belajar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber/ bahan/ Alat 
Jenis 

Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

4.1 Memberikan 
contoh 
sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya. 

• Arti dan 
sejarah 
globalisa-
si 

• Kita di 
tengah-
tengah 
globaisa-si 

• Sikap kita 
terhadap 
globalisasi 

• Memahami manusia 
sebagai makhluk 
sosial (hidup 
bersama dengan 
manusia lain). 

• Memahami arti 
globalisasi. 

• Mengetahui sejarah 
globalisasi dan 
perkembangannya. 

• Menceritakan 
pengaruh globalisasi 
pada makanan, 
permainan, dan 
kebudayaan. 

• Menjelaskan sikap 
kita terhadap 
pengaruh 
globalisasi. 

• Menceritakan proses 
globalisasi. 

• Mengidentifikasi contoh 
globalisasi di lingkungan 
sekitar. 

•  Menyebutkan pengaruh 
positif dan negatif globalisai 
di masyarakat. 
 

 

Tugas 
Individu 

• Peilaian lisan. 
• Penilaian unjuk 

kerja(keberani-
an untuk 
menyampaikan 
pendapat) 

• Penilaian lisan 
(keberanian 
untuk 
menyampaikan 
pendapat) 

• Penilaian tulisan 
• Penilaian sikap 

(pengamatan 
perilaku) 

• Mengapa 
globalisai 
terjadi? 

• Buatlah 
tabel 
mengenai 
makanan 
impor apa 
saja yang 
digemari di 
Indonesia 

• Mengapa 
ada 
permainan 
playstation 
atau game 
di 
Indonesia? 

4 x 35 
menit 

• Buku paket (buku 
Pendidikan Kewargane-
garaan untuk Sekolah Dasar 
Kelas IV, terbitan ESIS, 
karangan Dra. Dyah 
Sriwilujeng, M.Pd. hlm. 85-
90, 91-96, 97-98) atau buku 
PKn lain yang relevan 

• Orang tua 
• Teman 
• Lingkungan rumah 

(keluarga, sekolah, dst) 
 
 

 
 Karakter siswa yang diharapkan: Dapat dipercaya (Trustworthines), Rasa Hormat dan Perhatian (respect), Tekun (diligent), Tanggung jawab(responsibility) 

Berani (courage), Integritas (integrity),Peduli (caring), Jujur (fairnes), dan Kewarganegaraan (citizenship). 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Kompetensi Dasar Materi 
Pokok dan 

Uraian 
Materi 

Pengalaman Belajar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber/ bahan/ Alat 
Jenis 

Tagihan 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

4.2 Mengidentifikasi 
jenis budaya 
Indonesia yang 
pernah 
ditampilkan 
dalam misi 
kebudayaan 
internasional 

 • Menyebutkan 
contoh-contoh 
kebudayaan 
Indonesia (tarian 
tradisional) dan 
asing. 

• Menampilkan 
dampak positif 
globalisasi seperti 
mengirimkan misi 
kebudayaan 
Indonesia ke luar 
negeri. 

• Mengidentifikasi 
kebudayaan Indonesia 

• Mengidentifikasi budaya 
daerah yang ditampilkan di 
luar negeri. 

• Menyebutkan manfaat kerja 
sama perkenalan budaya 
negara Indonesia dengan 
negara lain. 

 
 

Tugas 
Individu 

• Penilaian tulisan 
• Pengamatan 

sikap 
(pegamatan 
perilaku) 

• Buatlah 
daftar 
mengenai 
jenis 
budaya 
asing  yang 
kini popular 
di Indonesia 

4 x 35 
menit 

• Buku paket (buku 
Pendidikan Kewargane-
garaan untuk Sekolah Dasar 
Kelas IV, terbitan ESIS, 
karangan Dra. Dyah 
Sriwilujeng, M.Pd. hlm. 85-
90, 91-96, 97-98) atau buku 
PKn lain yang relevan 

• Orang tua 
• Teman 
• Lingkungan rumah 

(keluarga, sekolah, dst) 
 

4.3 Menentukan 
sikap terhadap 
pengaruh 
globalisasiyang 
terjadi di 
lingkungannya. 

Sikap kita 
terhadap 
globalisasi 

• Menyebutkan 
dampak negatif dan 
positif dari 
globalisasi 

• Menyebutkan 
contoh-contoh 
dampak positf dan 
negatif globalisasi 

• Menentukan sikap 
kita terhadap 
pengaruh globalisasi 

• Menentukan sikap terhadap 
pengaruh globalisasi 

• Menentukan contoh budaya 
asing yang harus ditolak dan 
yang harus diterapkan. 

Tgas 
individu 

• Penilaian tulisan 
• Pengamatan 

sikap 
(pegamatan 
perilaku 

• Mengisi 
kolom skala 
sikap 

4 x 35 
menit 

• Buku paket (buku 
Pendidikan Kewargane-
garaan untuk Sekolah Dasar 
Kelas IV, terbitan ESIS, 
karangan Dra. Dyah 
Sriwilujeng, M.Pd. hlm. 85-
90, 91-96, 97-98) atau buku 
PKn lain yang relevan 

• Orang tua 
• Teman 
• Lingkungan rumah 

(keluarga, sekolah, dst) 

 
Mengetahui, 

Kepala SDN Muarareja 02 Tegal   
 

ttd 
 

DARTO, S.Pd.I 
NIP. 19600714 198405 1 001 

 

 
Tegal, …………………… 
 Guru Kelas IV 

 
ttd 

 KISWANTO, S.Pd. SD 
  NIP. 19580720 197802 1 004 
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Lampiran 3 

PROGRAM SEMESTER 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 
Nama Sekolah : SDN MUARAREJA 02 TEGAL 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)  
Kelas/ Semester : IV/ 2 
Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 
Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Pokok 
AW Januari  Februari  Maret  April  Mei Juni  

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4.1 Memberikan 

contoh sederhana 
pengaruh 
globalisasi di 
lingkungannya 

• Menjelaskan arti globalisasi 
• Mengidentifikasi contoh-contoh 

globalisasi di lingkungannya 
• Membandingkan kehidupan 

masyarakat sebelum dan sesudah 
globalisasi 

Pengaruh 
globalisasi 

4 x 35 
menit 
(4JP) 

          

U
T
S 

 X      U
A
N

    

U
J
I
A
N
 

S 
E
M
E
S
T
E
R 

   

4.2 Mengidentifikasi 
jenis budaya 
Indonesia yang 
pernah 
ditampilkan 
dalam misi 
kebudayaan 
Internasional 

• Mengidentifikasi kebudayaan 
Indonesia 

• Mengidentifikasi kebudayaan 
Indonesia yang ditampilkan di 
luar negeri 

• Menyebutkan manfaat kerja sama 
perkenalan budaya negara 
Indonesia dengan negara lain. 

Misi 
kebudaya-
an 
internasio-
nal 

4 x 35 
menit 
(4JP) 

              X
X

          

4.3 Menentukan 
sikap terhadap 
pengaruh 
globalisasi yang 
terjadi di 
lingkungannya 

• Menentukan sikap terhadap 
pengaruh globalisasi 

• Menentukan contoh budaya saing 
yang harus ditolak dan yang 
harus diterapkan. 

Sikap 
terhadap 
pengaruh 
globalisasi 

4 x 35 
menit 
(4JP) 

                 X
X

       

Uji Kompetensi 2 x 35’                    X       
Remidial dan Pengayaan 2 x 35’                    X      
Uji Kompetensi Akhir 2 x 35’                     X     
   

Tegal, 01 November 2011 
Guru Kelas 

 
ttd 

KISWANTO, S.Pd.SD 
NIP. 19580720 197802 1 004 

Mengetahui 
Kepala SDN Muarareja 02 Tegal 

 
Ttd 

DARTO, S.Pd.I 
NIP. 19600714 198405 1 001 
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Lampiran 4 
PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 
  UPPD KECAMATAN TEGAL BARAT 

SEKOLAH DASAR NEGERI MUARAREJA 02 
Jl. Brawijaya Gg.Muara 9  52117 ℡ (0283) 324022 

 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 

NO. NAMA SISWA JENIS 
KELAMIN 

1. Munirudin  L 
2. Neli Cornelita P 
3. Nila Dwi Astuti P 
4. Nova Eva. S P 
5. Nurfaziyah. S P 
6. Nur Iksan L 
7. Nur Safitri P 
8. Riska Aling. P P 
9. Sahrul. Y  L 
10. Sarah Yesinda P 
11. Seno Riski. M L
12. Sindi Triya. A P 
13. Suci Rokhayati P 
14. Sahiful Akmal L 
15. Sukmawati P 
16. Tiara Puspitawati P 
17. Trisna Indri. S  P 
18. Wina Nur Indah. S  P 
19. Winarti P 
20. Yoga Septianto L 
21. Yusuf Andriyan L 
22. Saiful Ali Fajar L 
23. Hervina Nur Sela P 
24. Rehan Nur. R L 

L: 9 

P: 15 

 Tegal, 16 April 2012 
 

Mengetahui 
Kepala SDN Muarareja 02 Tegal Peneliti 

 
ttd ttd 
 

Darto, S.Pd.I  Nina Agustiana 
NIP. 19600714 198405 1 001 NIM. 1402408297 
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Lampiran 5 
DAFTAR NILAI PRASIKLUS (SKOR AWAL)  

SISWA KELAS IV SD NEGERI MUARAREJA 02 TEGAL 
 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar : Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di  

  lingkungannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Tegal,    April 2012 
        
       Peneliti 
 ttd 

       Nina Agustiana 
       NIM.1402408297

No. Nama Siswa Nilai 

Kriteria  

Lulus Tidak  
Lulus  

1. Munirudin  70  √ 
2. Neli Cornelita 70  √ 
3. Nila Dwi Astuti 80 √  
4. Nova Eva. S 70   
5. Nurfaziyah. S 80 √  
6. Nur Iksan 80 √  
7. Nur Safitri 60  √ 
8. Riska Aling. P 80 √  
9. Sahrul. Y  80  √ 
10. Sarah Yesinda 60  √ 
11. Seno Riski. M 70  √ 
12. Sindi Triya. A 70  √ 
13. Suci Rokhayati 70  √ 
14. Sahiful Akmal 70  √ 
15. Sukmawati 70  √ 
16. Tiara Puspitawati 70  √ 
17. Trisna Indri. S  70  √ 
18. Wina Nur Indah. S  70  √ 
19. Winarti 70 √ 
20. Yoga Septianto 70  √ 
21. Yusuf Andriyan 80 √  
22. Saiful Ali Fajar 70  √ 
23. Hervina Nur Sela 60  √ 
24. Rehan Nur. R 60  √ 

Jumlah 1700 5 19 Rata-rata nilai 70,83 
Tuntas Belajar Klasikal (%) 20,83 
Prosentase belum tuntas (%) 79,16 
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Lampiran 6 
Jadwal Penelitian 

 

Kegiatan 

Bulan dan Minggu ke 

Des Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

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

Menyusun Proposal x x x x x x x x x                         

Seminar Proposal          x                        

Revisi Proposal           X x                      

Penyusunan Instrumen             x x X x x                 

Pelaksanaan Penelitian 

a. Siklus I 

b. Siklus II 

c. Analisis Data 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

x 

 

  

 

x

 

 

 

 

X

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x 

         

Penyusunan Laporan 

a. Bab 1, 2, dan 3 

b. Bab 4 dan 5 

                      

   

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

   

Ujian Skripsi                                 x 
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Lampiran 7 
DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV  

SD NEGERI MUARAREJA 02 TEGAL 
SIKLUS I 

 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 
Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 
Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah  
  ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegal, 19 April 2012 
 

Mengetahui 
Kepala SDN Muarareja 02 Tegal Peneliti 

 
ttd ttd 
 

Darto, S.Pd.I  Nina Agustiana 
NIP. 19600714 198405 1 001 NIM. 140240829

No. Nama Siswa 
Kehadiran Keterangan  

Petemuan 
I 

Pertemuan 
II S I A 

1. Munirudin  √ √    
2. Neli Cornelita √ √    
3. Nila Dwi Astuti √ √    
4. Nova Eva. S √ √    
5. Nurfaziyah. S √ √    
6. Nur Iksan √ √    
7. Nur Safitri √ √    
8. Riska Aling. P √ √    
9. Sahrul. Y  √ √    
10. Sarah Yesinda √ √    
11. Seno Riski. M √ √    
12. Sindi Triya. A √ √    
13. Suci Rokhayati √ √    
14. Sahiful Akmal √ √    
15. Sukmawati √ √    
16. Tiara Puspitawati √ √    
17. Trisna Indri. S  √ √    
18. Wina Nur Indah. S  √ √    
19. Winarti √ √    
20. Yoga Septianto √ √    
21. Yusuf Andriyan √ √    
22. Saiful Ali Fajar √ √    
23. Hervina Nur Sela √ √    
24. Rehan Nur. R √ √    

Jumlah 24 24    
Persentase kehadiran (%) 100 100    
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 
 

A. Identitas 

Nama Sekolah : SD Negeri Muarareja 02 Tegal 

 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

 Kelas / Semester : IV / II 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 Hari/tanggal : Rabu, 18 April 2012 

 Materi : Kebudayaan Indonesia dalam misi kebudayaan  

   internasional 

Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan 

dalam misi kebudayaan internasional. 

  Karakter yang diharapkan dalam pembelajaran PKn : 

a. dapat dipercaya (trustworthines) 

b. rasa hormat (respect) 

c. tekun (diligence) 

d. tanggung jawab (responsibility) 

 

Indikator  : Mengidentifikasi kebudayaan Indonesia. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan guru mengenai kebudayaan Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi 

jenis kebudayaan Indonesia. 

2. Melalui penjelasan guru mengenai kebudayaan asing, siswa dapat mengklasifikasikan 

mana yang termasuk kebudayaan Indonesia mana yang termasuk kebudayaan asing. 

3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menyebutkan 4 jenis kebudayaan yang bukan 

kebudayaan Indonesia. 

4. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menyebutkan 4 jenis kebudayaan Indonesia 

ketegori modern. 
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5. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menyebutkan 4 jenis kebudayaan Indonesia 

ketegori tradisional. 

6. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menyebutkan 4 contoh kebudayaan Indonesia. 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

Kebudayan Indonesia 

Jenis kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku 

bangsa Indonesia antara lain: 

Kategori Tradisional Kategori Modern 

1. Tarian daerah 

2. Lagu daerah 

3. Rumah daerah 

4. Pakaian daearah 

5. Upacara adat 

6. Musik daerah 

7. Alat musik daerah 

8. Senjata daerah 

9. Patung 

10. Sastra/tulisan 

11. Makanan dan minuman 

1. Musik dangdut contoh seniman dangdut 

Indonesia yaitu Elvie Sukaesih, Rhoma 

Irama, Ikke Nurjanah, dll. 

2. Musik pop, contoh: group band pop 

Indonesia. 

3. Film Indonesia, contoh: Film “Daun di Atas 

Bantal” yang meraih penghargaan film 

terbaik di Asia Pacific Film Festival di 

Taipei. 

4. Sastra Pujangga Baru 

 

D. METODE, MEDIA, DAN SUMBER BELAJAR 

1. Metode : ceramah, tanya jawab, pemberian tugas 

2. Media : gambar contoh globalisasi di lingkungan sekitar. 

3. Sumber  : Ressi. Pendidikan Kewarganegaraan 4. Halaman 43-45. BSE 

  Bestari,Prayoga, dkk. Menjadi Warga Negara yang Baik. Halaman 79-83. 

BSE 

  Sarjan. Bangga menjadi Insan Pancasila. Halaman 95-97. BSE 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Kegiatan Guru  

1) Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

2) Memberi salam. 

3) Meminta siswa yang piket untuk meyiapkan dan memimpin doa. 

4) Mengecek kehadiran siswa. 
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5) Menyiapkan peralatan, seperti: spidol dan penghapus, buku paket, media 

pembelajaran yang berupa gambar.  

6) Membuat apersepsi, seperti: 

a) Siapa yang pernah melihat upacara adat larung saji? 

b) Bagaimana prosesnya? 

c) Apakah larung saji termasuk kebudayaan Indonesia? 

7) Memberi penguatan kepada siswa yang telah menjawab pertanyaan. 

8) Menyampaikan tujuan pembelajaran serta pokok bahasan yang akan dibahas. 

b. Kegaiatan Siswa : 

1) Memberi salam kepada guru. 

2) Berdoa bersama-sama. 

3) Menyiapkan peralatan, seperti: buku tulis, buku paket, dan alat tulis. 

4) Memperhatikan dan menjawab pertanyaan guru. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Mengulas jawaban-jawaban siswa terhadap pertanyaan pada saat apersepsi. 

b) Menjelaskan kebudayaan Indonesia. 

c) Mengadakan tanya jawab mengenai kebudayaan Indonesia. 

d) Membimbing siswa menglasifikasikan mana yang bukan budaya Indonesia. 

2) Kegiatan Siswa: 

a) Mendengarkan penjelasan guru mengenai kebudayaan Indonesia. 

b) Menjawab pertanyaan guru globalisasi kebudaayan Indonesia. 

c) Mengklasifikasikan budaya yang bukan budaya Indonesia. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Membagi siswa menjadi 4 kelompok. 

• Kelompok Sumatera : menyebutkan 4 contoh yang  

bukan termasuk kebudayaan Indonesia 

• Kelompok Jawa  : menyebutkan 4 jenis  

kebudayaan Indonesia kategori modern. 

• Kelompok Kalimantan : menyebutkan 4 jenis  

kebudayaan Indonesia kategori tradisional. 

• Kelompok Sulawesi : menyebutkan 4 contoh kebudayaan Indonesia 
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b) Menjelaskan aturan dalam bekerja kelompok, sebagai berikut: 

• Meyakinkan bahwa setiap anggota kelompok telah mempelajari 

materi. 

• Tidak seorang pun menghentikan belajar sampai semua anggota 

menguasai materi. 

• Meminta bantuan kepada setiap anggota kelompoknya untuk 

menyelesaikan masalah sebelum menanyakan pada gurunya. 

• Setiap anggota kelompok berbicara secara sopan satu sama lain, 

saling menghormati dan menghargai. 

c) Membagikan LKS dan lembar jawab kepada masing-masing kelompok. 

d) Mengawasi jalannya kerja kelompok. 

e) Membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. 

2) Kegiatan Siswa: 

a) Mendengarkan dan mematuhi aturan dalam kerja kelompok. 

b) Mengerjakan LKS yang telah dibagikan guru. 

c) Memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah memahami materi yang 

diberikan guru. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Guru memberikan kunci jawaban pada setiap kelompok. 

b) Salah satu perwakilan kelompok maju mempresentasikan jawaban hasil 

kerja kelompok. 

c) Guru dan siswa lain mengamati dan membenarkan jawaban pada lembar 

jawab jika ada jawaban yang salah. 

d) Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling mengemukakan 

pendapat saat presentasi kelompok. 

e) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami siswa. 

f) Menghitung skor masing-masing kelompok. 

2) Kegiatan Siswa: 

a) Mengoreksi setiap jawaban kelompok 

b) Memilih salah satu anggota kelompok untuk maju mempresentasikan hasil 

kerja kelompok. 

c) Mengamati setiap siswa yang maju dan mengemukakan pendapat jika ada 

jawaban yang tidak sama. 
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d) Bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 

 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Kegiatan Guru 

1) Bersama dengan siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas yaitu 

tentang budaya Indonesia dalam misi kebudayaan internasional. 

2) Guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa. 

3) Bersama siswa mengoreksi setiap jawaban pada soal evaluasi yang telah 

dikerjakan siswa. 

4) Menentukan skor siswa pada evaluasi dan dengan  membuat tabel 

perkembangan individu yang kemudian menjadi skor kelompok. Penilaian 

individu ditetapkan dengan berpedoman pada skor perkembangan individu 

sebagai berikut: 

Skor Tes Skor Perkembangan 

Individu 

6. Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

7. 10 hingga 1 poin di bawah skor awal 

8. Skor awal sampai 10 poin di atasnya 

9. Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

10. Nilai sempurna (tidak berdasarkan 

skor awal) 

5 

10 

20 

30 

30 

 

5) Menghitung skor kelompok dengan perhitungan sebagai berikut: 

N1 =    
    

 

6) Memberikan penghargaan berupa piagam pada kelompok yang berhasil meraih skor 

tinggi dengan kriteria sebagai berikut. 

 

Kriteria Rata-rata Tim Panghargaan 

15 

20 

25 

TIM BAIK 

TIM SANGAT BAIK 

TIM SUPER 

 

7) Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. 

b. Kegiatan Siswa: 
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1) Mengerjakan soal evaluasi. 

2) Memeriksa hasil evaluasi bersama-sama. 

3) Bergabung dengan kelompoknya 

4) Bagi kelompok yang berhasil memperoleh skor tertinggi, akan menerima 

penghargaan berupa piagam kelompok. 

 

F. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses dan hasil. 

2. Jenis penilaian : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes objektif   

4. Alat penilaian : isian singkat untuk tes evaluasi 

soal pilihan ganda untuk tes formatif 

5. Kunci jawaban : (Terlampir) 

6. Skor Penilaian :  

Keterangan :  

NA= Nilai Akhir    

Sm = Skor Maksimal 

Sp  = Skor Perolehan  

    Tegal, 18 April 2012 

  Mengetahui,        

Kepala SDN Muarareja 02 Tegal Pengajar 

 

ttd  ttd 

 

Darto, S.Pd,I Nina Agustiana 

NIP. 19600714 198405 1 001 NIM. 1402408297 

    

100x
Sm
SpNA =
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Lampiran 9 

SOAL EVALUASI  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 
1. Musik dangdut dan film Indonesia merupakan kebudayaan Indonesia kategori …. 
2. Rumah adat, pakaian tradisional, dan tari-tarian adat merupakan kebudayaan Indonesia 

kategori … 
3. Angklung adalah jenis alat musik yang berasal dari … 
4. Larung saji adalah jenis …. 
5. Tarian daerah yang berasal dari kota tegal adalah tari … 
6. Rumah adat khas Jawa Tengah yaitu …. 

7. Tari Saman berasal dari …. 

8. Senjata khas provinsi Jawa Tengah yaitu … 

9. Ngaben merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Pulau ….  

10. Gambang Suling merupakan lagu daerah yang berasal dari ….  

 
Kunci jawaban: 
1. modern 
2. tradisional 
3. Jawa Barat 
4. upacara adat 
5. Endel 
6. Joglo 
7. Aceh 
8. Keris 
9. Bali 
10. Jawa Tengah 

Catatan : 

1. Soal yang dijawab salah, bernilai 0 

2. Nilai Akhir:  
 

Keterangan :  

NA = Nilai Akhir    

Sm = Skor Maksimal 

Sp = Skor Perolehan  

 

 

100x
Sm
SpNA =
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Lampiran 10 

SOAL KELOMPOK SUMATERA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Kelompok : I     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu :  
Petunjuk  : Kerjakan tugas di bawah ini dengan kelompokmu! 
Carilah dengan cermat 4 contoh kegiatan dilingkungan sekitar yang BUKAN  ciri khas budaya 
Indonesia. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel yang telah disediakan.! 
 

 S A S O R I G A M I K G A B A R Z 

G F R D T E S W A Q S E R D F H X 

B A H A S A I N G G R I S G N M D 

L O P N F I L M I N D O N E S I S 

A Z X G E N G M O T O R J B T Y E 

T R N D H U J T H Y J G N G B D W 

M A K A N A N C E P A T S A J I F 

K L M T D R E S A W T F G J I K R 

 

No.  Jenis Kebudayaan yang bukan kebudayaan 
Indoenesia 

1.  
2.  
3.  
4.  

  

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 
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SOAL KELOMPOK JAWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Kelompok : II     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu :  
 
Petunjuk  : Kerjakan tugas di bawah ini dengan kelompokmu! 
Carilah dengan cermat 4 contoh kebudayaan Indonesia kategori modern  kemudian tuliskan 
hasilnya pada tabel yang telah disediakan.! 
 

 S A S T A P U J A N G G A B A R U 

G F R D T E S W A Q S E R D F H J 

I V T A S T R O G H T Y U I N M J 

L O P N F I L M I N D O N E S I A 

A Z X G A Z W E R D F C V B T Y N 

T R N D H U J T H Y J G N G B D F 

X Z M U S I K P O P F R E T S D F 

K L M T D R E S A W T F G J I K O 

 

No.  Jenis Kebudayaan Indonesia Kategori 
Modern 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 
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SOAL KELOMPOK KALIMANTAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Kelompok : III     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu :  
 
Petunjuk  : Kerjakan tugas di bawah ini dengan kelompokmu! 
Carilah dengan cermat 4 contoh kebudayaan Indonesia kategori tradisional  kemudian tuliskan 
hasilnya pada tabel yang telah disediakan.! 
 

U P A C A R A A D A T G A B A R U 

T A R I D A E R A H H T J G R T Y 

I V T A S T R U M A H A D A T E R 

L O P N S E N J A T A A D A T N M 

A Z X G A Z W E R D F C V B T Y N 

T R N D H U J T H Y J G N G B D F 

X Z M U S I K P O P F R E T S D F 

K L M T D R E S A W T F G J I K O 

 

No.  Jenis Kebudayaan Indonesia Kategori 
Tradisional 

1.  
2.  
3.  
4.  

  

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 
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SOAL KELOMPOK SULAWESI 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Kelompok : III     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu :  
 
Petunjuk  : Kerjakan tugas di bawah ini dengan kelompokmu! 
Kerjakan tugas di bawah ini dengan kelompokmu! 
Carilah dengan cermat 4 contoh kebudayaan Indonesia. Kemudian tuliskan jawabannya pada 
tabel yang sudah di sediakan. 
 

 O R I G A G I R A N G G A B A R U 

G F W A Y A N G K U L I T D F H J 

I V T A S M R O G H T Y U I N M J 

L O P N F E T A R I P I R I N G H 

A Z X G A L W E R D F C V B T Y N 

T R N D H A J T H Y J G N G B D F 

G A Y A H N D U P D E R F T Y U I 

R U M A H J O G L O T F G J I K O 

 

No.  Contoh Kebudayaan Indonesia 
1.  
2.  
3.  
4.  

 

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 
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Lampiran 11  

SKOR PERKEMBANGAN KELOMPOK PKn 
MATERI GLOBALISASI 
SIKLUS I PERTEMUAN I 

Keterangan  

   

 

NO. NAMA 
KELOMPOK NAMA SISWA 

SKOR 
AWAL 

SKOR 
PER-

OLEHAN 

SKOR PER-
KEMBANGAN N1 

1 Sumatera • Nila Dwi Astuti 
• Munirudin 
• Sahrul. Y 
• Neli Cornelita 
• Nova Eva. S 
• Nur Safitri 

80 
 

70 
80 
70 
70 
60 

80 
 

80 
80 
60 
60 
40 

20 
 

20 
20 
10 
10 
5 

14,1 

Jumlah Skor   85 
2 Jawa • Nurfaziyah. S  

• Sukmawati 
• Sindi Triya. A 
• Nur Iksan 
• Saiful Ali Fajar 
• Sarah Yesinda 

80 
70 
70 
80 
 

70 
60 

90 
90 
70 
80 
 

80 
80 

30 
30 
20 
20 

 
20 
30 

25 

Jumlah Skor   150 
3 Kalimantan  • Riska Aling. P 

• Tiara Puspasari 
• Trisna Indri. S 
• Seno Riski. M  
• Rehan Nur. R  
• Suci Rokhayati 

80 
70 
 

70 
70 
60 
 

70 

80 
70 
 

70 
70 
60 
 

70 

20 
20 

 
20 
20 
20 

 
20 

20 

Jumlah Skor   120 
4 Sulawesi • Yusuf 

Andriyan 
• Winarti 
• Hervina Nur 

Sela 
• Sahiful Akmal 
• Yoga Septianto 
• Wina Nur 

Indah 

80 
 

70 
60 
 

70 
 

70 
 

70 

70 
 

70 
70 
 

70 
 

60 
 

60 

10 
 

20 
20 

 
20 

 
10 

 
10 

15 

Jumlah Skor   90 

= Tim Super 
= Tim Sangat Baik 
= Tim Baik 
= Tidak mendapat penghargaan 
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 

A. Identitas 

Nama Sekolah : SD Negeri Muarareja 02 Tegal 

 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

 Kelas / Semester : IV / II 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 Hari/tanggal : Kamis, 19 April 2012 

 Materi : Kebudayaan Indonesia dalam misi kebudayaan  

   internasional 

Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan 

dalam misi kebudayaan internasional. 

  Karakter yang diharapkan dalam pembelajaran PKn : 

a. dapat dipercaya (trustworthines) 

b. rasa hormat (respect) 

c. tekun (diligence) 

d. tanggung jawab (responsibility) 

 

Indikator  :  

1. Mengidentifikasi budaya daerah yang ditampilkan di luar negeri. 

2. Menyebutkan manfaat kerja sama perkenalan budaya Indonesia dengan negara lain 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan guru mengenai budaya daerah yang ditampilkan di luar negeri, siswa 

dapat menyebutkan 2 macam kebudayaan Indonesia yang pernah ditampilkan di luar 

negeri 

2. Melalui telaah buku paket PKn, siswa dapat mengidentifikasi 6 tim kesenian Indonesia 

yang tampil di luar negeri. 

3. Melalui kerja kelompok siswa dapat mengidentifikasi 3 manfaat yang diperoleh bangsa 

Indonesia dari misi kebudayaan internasional. 
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4. Melalui kerja kelompok, siswa dapat mendeskripsikan peran tim kesenian Jaipong dan 

Rampak gendang dalam misi kebudayaan Internasional 

5. Melalui kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi 3 misi/tujuan kebudayaan 

Internasional. 

6. Melalui kerja kelompok, siswa dapat mendeskripsikan seorang tokoh yang berjasa dalam 

perwujudan misi kebudayaan internasional. 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Budaya Daerah yang Ditampilkan di Luar Negeri 

Melalui tim kesenian Indenesia, kebudayaan Indonesia dapat dikenal di luar negeri. Tim 

kesenian tersebut antara lain: 

Tim Kesenian Kesenian yang 
ditampilkan 

Negara tempat kesenian di 
tampilkan 

Tim kesenian Bougenville 
(Kalimantan Barat) 

Perunjukkan kesenian 
Melayu dipadu dengan 
kesenian Dayak 

Madrid Spanyol 
dalam acara Festival Asia 

Tim kesenian Sumatera Selatan Musik menggunakan 
Gendang 

Malaysia  
dalam acara Festival Gendang 
Nusantara 

Tim kesenian Nanglang 
Danasih 

Kesenian Tradisional 
Indonesia 

Roma, Italia dalam acara 
festival Seni Internasional 

Tim kesenian Bali Sejumlah tari Bali, tari 
Saman (Aceh), tari 
Maengket (Sulawesi) 

Peru dan Chili 
 

Tim kesenian Jaipong dan 
Rampak gendang 

Tarian Jaipong dan musik 
dari gendang rampak 

Irak  dalam acara Festival 
Internasional Babylon, dan di 
India 

Tim kesenian Bali Sendratari Ramayana India dalam rangka Festival 
Seni Internasional 

Ki Manteb Sudarsono 
Peraih penghargaan 
UNNESCO Award di Paris dan 
Nikkei Asia Prize di Jepang 

Wayang kulit dengan 
cerita: Dasamuka Leno, 
Sesaji Raja Surya, Begawan 
Cipitong. 

 Asia, Paris dan beberapa 
Negara Eropa 

 

2. Misi/tujuan tim kesenian Indonesai di luar negeri antara lain: 

a. Dapat memperkenalkan kebudayaan indonesia yang beraneka ragam kepada dunia 

Interasional sehingga mampu menarik wisatawan asing untuk mengunjungi 

Indonesia. 

b. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan negara luar dalam bidang kesenian. 

c. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain. 
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3. Keuntungan Kerjasama Pengenalan Kebudayaan Indonesia ke Luar Negeri. 

Keuntungan yang diperoleh dari kerja sama tersebut banyak sakali. Adapun keuntungan 

yang diperoleh bagi negara Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain. 

b. Mempererat hubungan dengan negara lain. 

c. Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan kebudayaan tinggi. 

 

D. METODE, MEDIA, DAN SUMBER BELAJAR 

1. Metode : ceramah, tanya jawab, pemberian tugas 

2. Media : gambar contoh globalisasi di lingkungan sekitar. 

3. Sumber  : Ressi. Pendidikan Kewarganegaraan 4. Halaman 43-45. BSE 

  Bestari,Prayoga, dkk. Menjadi Warga Negara yang Baik. Halaman 79-83. 

BSE 

  Sarjan. Bangga menjadi Insan Pancasila. Halaman 95-97. BSE 

 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Kegiatan Guru  

1) Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

2) Memberi salam. 

3) Meminta siswa yang piket untuk meyiapkan dan memimpin doa. 

4) Mengecek kehadiran siswa. 

5) Menyiapkan peralatan, seperti: spidol dan penghapus, buku paket, media 

pembelajaran yang berupa gambar.  

6) Membuat apersepsi, seperti: 

Penunjukkan media disertai pertanyaan sebagai berikut Siapa yang pernah 

melihat foto orang ini? (Ki Manteb Sudarsono), di mana ia biasa tampil? Apa 

keahliannya? 

7) Memberi penguatan kepada siswa yang telah menjawab pertanyaan. 

8) Menyampaikan tujuan pembelajaran serta pokok bahasan yang akan dibahas. 

b. Kegaiatan Siswa : 

1) Memberi salam kepada guru. 

2) Berdoa bersama-sama. 

3) Menyiapkan peralatan, seperti: buku tulis, buku paket, dan alat tulis. 
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4) Memperhatikan dan menjawab pertanyaan guru. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Mengulas jawaban-jawaban siswa terhadap pertanyaan pada saat apersepsi. 

b) Menjelaskan materi kebudayaan Indonesia yang ditampilkan di luar negeri. 

c) Mengadakan tanya jawab mengenai kebudayaan Indonesia yang pernah 

ditampilkan di luar negeri. 

d) Membimbing siswa mengidentifikasi nama-nama tim kesenian Indonesia 

yang pernah menampilkan kesenian Indonesia di luar negeri. 

2) Kegiatan Siswa: 

a) Mendengarkan penjelasan guru mengenai kebudayaan Indonesia yang 

pernah tampil di luar negeri. 

b) Menjawab pertanyaan guru mengenai kebudyaan indoneia yang pernah 

ditampilkan di uar negeri. 

c) Mengidentifikasi nama-nama tim kesenian Indonesia yang pernah 

menampilkan kesenian Indonesia di luar negeri. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Membagi siswa menjadi 4 kelompok. 

• Kelompok Sumatera : mengidentifikasi 3 tujuan  

misi kebudayaan interna-sional 

• Kelompok Jawa  : mendeskripsikan peranan  

tim kesenian jaipong dan rampak gendang 

dalam misi kebudayaan internasional. 

• Kelompok Kalimantan : mengidentifikasi 3  

misi/tujuan kebudayaan internasional. 

• Kelompok Sulawesi : mendeskripsikan seorang  

tokoh yang berjasa dalam misi kebudayaan 

internasional 

b) Menjelaskan aturan dalam bekerja kelompok, sebagai berikut: 

• Meyakinkan bahwa setiap anggota kelompok telah mempelajari 

materi. 
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• Tidak seorang pun menghentikan belajar sampai semua anggota 

menguasai materi. 

• Meminta bantuan kepada setiap anggota kelompoknya untuk 

menyelesaikan masalah sebelum menanyakan pada gurunya. 

• Setiap anggota kelompok berbicara secara sopan satu sama lain, 

saling menghormati dan menghargai. 

c) Membagikan LKS dan lembar jawab kepada masing-masing kelompok. 

d) Mengawasi jalannya kerja kelompok. 

e) Membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. 

2) Kegiatan Siswa: 

a) Mendengarkan dan mematuhi aturan dalam kerja kelompok. 

b) Mengerjakan LKS yang telah dibagikan guru. 

c) Memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah memahami materi yang 

diberikan guru. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Guru memberikan kunci jawaban pada setiap kelompok. 

b) Salah satu perwakilan kelompok maju mempresentasikan jawaban hasil 

kerja kelompok. 

c) Guru dan siswa lain mengamati dan membenarkan jawaban pada lembar 

jawab jika ada jawaban yang salah. 

d) Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling mengemukakan 

pendapat saat presentasi kelompok. 

e) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami siswa. 

f) Menghitung skor masing-masing kelompok. 

2) Kegiatan Siswa: 

a) Mengoreksi setiap jawaban kelompok 

b) Memilih salah satu anggota kelompok untuk maju mempresentasikan hasil 

kerja kelompok. 

c) Mengamati setiap siswa yang maju dan mengemukakan pendapat jika ada 

jawaban yang tidak sama. 

d) Bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Kegiatan Guru 
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1) Bersama dengan siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas yaitu 

tentang budaya Indonesia dalam misi kebudayaan internasional. 

2) Guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa. 

3) Bersama siswa mengoreksi setiap jawaban pada soal evaluasi yang telah 

dikerjakan siswa. 

4) Menentukan skor siswa pada evaluasi dan dengan  membuat tabel 

perkembangan individu yang kemudian menjadi skor kelompok. Penilaian 

individu ditetapkan dengan berpedoman pada skor perkembangan individu 

sebagai berikut: 

Skor Tes Skor 

Perkembangan 

Individu 

1. Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

2. 10 hingga 1 poin di bawah skor awal 

3. Skor awal sampai 10 poin di atasnya 

4. Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

5.Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal) 

5 

10 

20 

30 

30 

 

5) Menghitung skor kelompok dengan perhitungan sebagai berikut: 

N1 =    
    

 

6) Memberikan penghargaan berupa piagam pada kelompok yang berhasil meraih 

skor tinggi dengan kriteria sebagai berikut. 

 

7) Memberikan tes formatif kepada siswa. 

8) Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. 

 

b. Kegiatan Siswa: 

1) Mengerjakan soal evaluasi. 

2) Memeriksa hasil evaluasi bersama-sama. 

3) Bergabung dengan kelompoknya 

Kriteria Rata-rata Tim Panghargaan 

15 

20 

25 

TIM BAIK 

TIM SANGAT BAIK 

TIM SUPER 



127 
 

 
 

4) Bagi kelompok yang berhasil memperoleh skor tertinggi, akan menerima 

penghargaan berupa piagam kelompok. 

5) Mengerjakan tes formatif yang diselenggarakan guru 

 

F. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses dan hasil. 

2. Jenis penilaian : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes objektif   

4. Alat penilaian : isian singkat untuk tes evaluasi 

soal pilihan ganda untuk tes formatif 

5. Kunci jawaban : (Terlampir) 

6. Skor Penilaian :  

Keterangan :  

NA = Nilai Akhir    

Sm = Skor Maksimal 

Sp = Skor Perolehan  

 

   Tegal, 19 April 2012  

  Mengetahui,         

Kepala SDN Muarareja 02 Tegal Pengajar 

 

ttd  ttd 

 

Darto, S.Pd,I Nina Agustiana 

NIP. 19600714 198405 1 001 NIM. 1402408297 

 

    

      

 

 

  

 

100x
Sm
SpNA =



128 
 

 
 

Lampiran 13 

SOAL EVALUASI  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 
1. Ki Manteb Sudarsono terkenal sebagai dalang …. 
2. Kelompok kesenian …. merupakan kelompok kesenian yang diundang ke Madrid. 
3. Kesenian Jaipong dan Rampak Gendang menunjukkan kesenian Indonesia di …. 
4. Dalam rangka Festival Seni Internasional di India tim Kesenian Bali menampilkan 

kesenian …. 
5. Dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam kepada dunia 

Interasional sehingga mampu menarik wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia, 
merupakan salah satu …. tim kesenian Indonesia di luar negeri 

6. Dasamuka Leno adalah salah satu cerita pewayangan yang dibawakan oleh …. 
7. Ki Manteb Sudarsono menerima penghargaan …. di Paris, Perancis 
8. Festival Gendang Nusantara pernah diikuti Tim kesenian Sumatera Selatan, yang 

bertempat di negara …. 
9. Tim kesenian Bougenville berasal dari propinsi…. 
10. Tim kesenian Nanglang Danasih, menampilkan kesenian Indonesia di negara …. 

 
Kunci jawaban: 

1. Wayang kulit 

2. Bougenville 

3. Irak 

4. Sendra Tari Ramayana 

5. Misi/tujuan 

6. Ki Manteb Sudarsono 

7. UNNESCO awward 

8. Malaysia 

9. Kalimantan Barat 

10. Roma, Italia 

Catatan : 

Nilai Akhir:  
Keterangan :  

NA = Nilai Akhir    

Sm = Skor Maksimal 

Sp = Skor Perolehan  

 

 

100x
Sm
SpNA =
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Lampiran 14 

SOAL KELOMPOK SUMATERA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Kelompok : I     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu : 10 menit 
Petunjuk  : Kerjakan tugas di bawah ini dengan kelompokmu! 

 
Perhatikan gambar di atas! 

Apakah keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia dengan adanya pengenalan kebudayaan 

Indonesia di luar negeri? 

 

 

 

 

 

  

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 

 

 



130 
 

 
 

 

 

SOAL KELOMPOK JAWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Kelompok : II     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu : 10 menit 
 
Petunjuk  : Kerjakan tugas di bawah ini dengan kelompokmu! 
 

 

 

  

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Dari manakah kedua kesenian di atas berasal? 

Apakah mereka pernah menampilkan keseniannya di luar negeri? Jika ya, dimanakah negara 

tujuan dari tim keenian tersebut? 

Ceritakanlah perjalanannya! 

 

 

 

 

 

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 

   
Tari Jaipong  Rampak gendang 
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SOAL KELOMPOK KALIMANTAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Kelompok : III     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu : 10 menit  
 
Petunjuk  : Kerjakan tugas di bawah ini dengan kelompokmu! 
  

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Penyambutan tamu negara dengan tarian daerah merupakan misi/tujuan kebudayaan 

internasional. Coba sebutkan misi/tujuan Indonesia melakukan misi kebudayaan 

internasional! 

 

 

 

 

 

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

 
Penyambutan tamu negara dengan tarian daerah 
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6. ………………… 

 

 

SOAL KELOMPOK SULAWESI 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Kelompok : III     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu :  
 
Petunjuk  : Kerjakan tugas di bawah ini dengan kelompokmu! 
Kerjakan tugas di bawah ini dengan kelompokmu! 
Ceritakanlah mengenai keahlian mendalang orang di bawah ini. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 

 

Penceritaan meliputi: 
1. Nama tokoh tersebut,  
2. Apa keahliannya,  
3. Penghargaan yang pernah diterimanya 
4. Dimana ia meraih penghargaan tersebut 
5. Cerita apa saja yang pernah 

dibawakannya saat mendalang di luar 
negeri 
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Lampiran 15 

SKOR PERKEMBANGAN KELOMPOK PKn 
MATERI GLOBALISASI 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Keterangan  

 

 

NO. NAMA 
KELOMPOK NAMA SISWA 

SKOR 
AWAL 

SKOR 
PER-

OLEHAN 

SKOR PER-
KEMBANG-AN N1 

1 Sumatera • Nila Dwi Astuti 
• Munirudin 
• Sindi Triya. A 
• Neli Cornelita 
• Sahiful Akmal 
• Tiara Puspasari 

80 
 

80 
70 
60 
70 

 
70 

80 
 

70 
70 
80 
70 

 
70 

20 
 

20 
20 
30 
20 

 
20 

21,3 

Jumlah Skor 130 
2 Jawa • Sahrul. Y 

• Trisna Indri. S 
• Nova Eva. S 
• Nur Iksan 
• Seno Riski. M  
• Yoga Septianto 

80 
70 
60 
80 
70 
 

60 

80 
90 
70 
80 
80 
 

50 

20 
30 
20 
20 
20 

 
10 

20 

Jumlah Skor   120 
3 Kalimantan  • Saiful Ali Fajar 

• Suci Rokhayati 
• Wina Nur 

Indah 
• Sarah Yesinda 
• Yusuf 

Andriyan 
• Rehan Nur. R  

80 
 
 

70 
 

60 
80 
 

70 
60 

70 
 
 

50 
 

60 
60 
 

80 
70 

10 
 
 
5 
 

20 
5 
 

20 
20 

13,3 

Jumlah Skor   80 
4 Sulawesi • Riska Aling. P 

• Nurfaziyah. S 
• Sukmawati 
• Winarti 
• Hervina Nur 

Sela 
• Nur Safitri 

80 
90 
80 
70 
70 
 

40 

90 
80 
70 
70 
60 
 

50 

20 
10 
10 
20 
10 

 
20 

15 

Jumlah Skor   90 

= Tim Super 
= Tim Sangat Baik 
= Tim Baik 
= Tidak mendapat penghargaan 
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Lampiran 16 
KISI-KISI SOAL FORMATIF SIKLUS I 

Jenis Sekolah : Sekolah Dasar Alokasi waktu :      menit 
Kelas/Semester : IV/2 Jumlah Soal : 10 soal  
Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 
 

No Kompetensi 
Dasar Indikator Indikator Soal Nomor dan 

Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
Kriteria Soal Jumlah 

(%) M Sd Sl 
1. Menentukan sikap 

terhadap pengaruh 
globalisasi yang 
terjadi di 
lingkungannya 

1.1 Menjelaskan budaya 
daerah di Indonesia 

Disajikan suatu kegiatan siswa sedang belajar menarikan tarian 
yang berasal dari Kota Tegal, siswa dapat menanggapi kegiatan 
siswa tersebut.

1 
Pilgan C3  √ 

 

20 Disajikan contoh  nama permain-an tradisional  congklak, siswa 
dapat mengidentifikasi alasan permainan tradisional tersebut  jarang 
dimainkan oleh anak-anak Indonesia. 

2 
Pilgan C2  √  

1.2 Mengiden-tifikasi 
budaya daerah yang 
ditampilkan di luar 
negeri. 

Siswa dapat menyebutkan kelompok kesenian yang tampil di 
Madrid dalam acara Festival Asia 

3 
Pilgan C1 √   

60 

Siswa dapat menyebutkan jenis kesenian yang dibawakan oleh Tim 
Kesenian Bali ketika tampil di india 

4 
Pilgan C1  √  

Siswa dapat menanggapi adanya budaya daerah yang ditampilkan 
di luar negeri 

5 
Pilgan C3  √  

Siswa dapat mengidentifikasi dimanakah tim kesenian Nanglang 
Danasih tampil.

6 
Pilgan C2   √ 

Siswa dapat mengidentifikasi jenis kesenian yang dibawakan oleh 
Ki Manteb Sudarsono 

7 
Pilgan C2 √   

Disajikan seuah cerita, siswa dapat mengidentifikasi dari manakan 
kesenian jaipong berasal 

8 
Pilgan C2  √  

1.5 Menyebutkan 
keuntungan kerja 
sama perkenalan 
budaya negara 
Indonesia dengan 
negara lain. 

Siswa dapat mengidentifikasi misi tim kesenian Indonesia di luar 
negeri 

9 
Pilgan C2   √ 

20 Siswa dapat mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh negara 
Indonesia dari kegiatan pengenalan budaya dengan negara lain. 10 

Pilgan C2 

 

√  

Jumlah (%) 20 60 20 100 
Keterangan:  
C1: ingatan, 
C2: pemahaman,  
C3: aplikasi
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Lampiran 17 

SOAL TES FORMATIF I 
SILKUS I 

 
Nama : ………………….. 
Kelas/ semester : IV/ 2 
Hari / tanggal : ………………….. 
Waktu :     menit 
Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di jawaban yang kamu anggap paling 
benar! 
 

1. Seorang anak sedang mempelajari suat tarian tradisional khas Kota Tegal. 
Bagaimanakah tanggaanmu dengan kegiatan siswa tersebut? 
a. Kegiatan tersebut sudah banyak diikuti orang, jadi kita tidak perlu ikut 

mempelajarinya. 
b. Mempelajari tarian itu sangat baik demi melestarikan kebudayaan Kota Tegal. 
c. Belajar tarian tersebut  tersebut hanya mambuang waktu dan tidak mengasyikkan. 
d. Kegiatan tersebut sangat membosankan karena tidak modern. 

2. Apa yang menyebabkan permainan tradisional seperti congklak jarang dimankan oleh 
anak zaman sekarang? 
a. Permaian tersebut sudah kuno dan membuat anak-anak cepat bosan 
b. Susah dan repot memainkannya sehingga membuat anak-anak tidak maju 
c. Permainan tersebut tidak menarik dan langka di pasaran 
d. Beredar permainan baru dan canggih seperti playstation dan game online 

3. Kelompok kesenian yang tampil di Madrid dalam acara Festival Asia yaitu kelompok 
kesenian…. 
a. Rampak Gendang 
b. Nanglang Danasih 
c. Bougenville 
d. Bali 

4. Jenis kesenian yang dibawakan oleh Tim Kesenian Bali ketika tampil di india 
yaitu…. 
a. Sendratari Ramayana 
b. pertunjukkan gendang 
c. Tari Saman 
d. wayang kulit 

5. Bagaimana tanggapanmu dengan adanya budaya daerah yang ditampilkan di luar 
negeri? 
a. Hal tersebut sangat membahayakan bagi kebudayaan Indonesia karena memicu 

pertikaian antar bangsa. 
b. Dengan adanya kegiatan tersebut, kita dapat mengenalkan kebudayaan Indonesia 

ke luar negeri. 
c. Kegiatan tersebut dapat membuat bangsa-bangsa di dunia menjadi bersaing dalam 

hal kebudayaan. 
d. Kegiatan tersebut membuat kebudayaan kita kalah dengan budaya asing. 

6. Dimanakah tim kesenian Nanglang Danasih tampil? 
a. Perancis 
b. Roma 
c. Bali 
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d. Belanda 
7. Jenis kesenian apakah yang ditampilkan Ki Manteb Sudarsono? 

a. Wayang golek 
b. Tari topeng 
c. Wayang kulit 
d. Wayang rumput 

8. Maria tinggal di Irak, suatu ketika ia diajak ibunya menyaksikan tim kesenian dari 
Indonesia menampilkan tarian Jaipong. Tahukah kalian dari asal tarian Jaipong itu? 
a. Jawa Barat 
b. Jawa Tengah 
c. Jawa Timur 
d. Kalimantan barat 

9. Manakah yang termasuk misi tim kebudayaan Indonesia? 
a. Mempersatukan kebudayaan masing-masing daerah di Indonesia 
b. Meningkatkan kerjasama yang baik antar bangsa di bidang kesenian 
c. Memperkecil kesempatan budaya asing masuk ke Indonesia 
d. Mengalahkan kebudayaan yang ada di luar negeri 

10. Manakah yang termasuk keuntungan yang diperoleh  negara Indonesia dengan adanya 
kegiatan pengenalan kebudayaan dengan negara lain? 
a. Kebudayaan Indonesia dikenal bangsa lain 
b. Kebudayaan Indonesia diambil bangsa lain 
c. Meningkatkan persaingan budaya antar bangsa 
d. Memudarkan kerjasama antar bangsa 
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Lampiran 18 
 

Kunci Jawaban Tes Formatif 1 
 
Pilihan ganda 

1. b 
2. d 
3. c 
4. a 
5. b 
6. b 
7. c 
8. a 
9. b 
10. a 

 
Penilaian 

a. Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 1 
b. Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 
c. Skor maksimal yaitu 10 
 
 
 
Keterangan: 

NA = Nilai Akhir    
Sm = Skor Maksimal 

 Sp = Skor Perolehan 

100x
Sm
SpNA =
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Lampiran 19 
DAFTAR NILAI SISWA KELAS IV  

SD NEGERI MUARAREJA 02 TEGAL 
TES FORMATIF SIKLUS I 

 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 
Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 
Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan 

dalam misi kebudayaan internasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Tegal, 20 April 2012 
 
       Peneliti 
 ttd 

       Nina Agustiana 
       NIM.140240829 
 

 

 

No. Nama Siswa Nilai  Tuntas  Tidak 
Tuntas 

1. Munirudin  60  √ 
2. Neli Cornelita 80 √  
3. Nila Dwi Astuti 90 √  
4. Nova Eva. S 90 √  
5. Nurfaziyah. S 90 √  
6. Nur Iksan 60  √ 
7. Nur Safitri 40  √ 
8. Riska Aling. P 100 √  
9. Sahrul. Y  80 √  
10. Sarah Yesinda 40  √ 
11. Seno Riski. M 90 √  
12. Sindi Triya. A 70  √ 
13. Suci Rokhayati 40  √ 
14. Sahiful Akmal 70  √ 
15. Sukmawati 100 √  
16. Tiara Puspitawati 70  √ 
17. Trisna Indri. S  100 √  
18. Wina Nur Indah. S  40  √ 
19. Winarti 80 √  
20. Yoga Septianto 50  √ 
21. Yusuf Andriyan 90 √  
22. Saiful Ali Fajar 90 √  
23. Hervina Nur Sela 50  √ 
24. Rehan Nur. R 90 √  

Jumlah 1760 
Rata-rata nilai 73,33 

Tuntas Belajar Klasikal (%) 54,17 
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Lampiran 20 

DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN AKTIVITAS  SISWA  
PADA MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

 
1. Aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan materi dari guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Siswa mencurahkan seluruh perhatiannya pada guru saat pembelajaran. 
b. Siswa berani menjawab setiap pertanyaan mengenai materi yang guru berikan. 
c. Siswa berani bertanya kepada guru mengenai materi yang diajarkan. 
d. Siswa temotivasi untuk mengemukakan pendapat saat pembelajaran. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
2. Aktivitas siswa dalam kegiatan berkelompok 

a. Bekerja sama dengan pembagian tugas yang adil 
b. Saling membantu sesama rekan dalam kelompok untuk memahami tugas 

kelompoknya 
c. Saling tukar pendapat antar anggota kelompok 
d. Membantu sesama rekan dalam kelompok untuk mengemukakan pendapat 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
3. Aktivitas siswa dalam pemeriksaan hasil tugas  kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
Skala Penilaian Keterangan 

1 Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru saat pemeriksaan 
jawaban pada tugas kelompok. 

2 Siswa memperhatikan penjelasan guru saat pemeriksaan 
jawaban pada tugas kelompok naming kurang teliti dalam 
memeriksa setiap jawaban pada tugas kelompok. 

3 Siswa memperhatikan penjelasan guru dan meneliti jawaban 
pada lembar tugas kelompok dengan teliti. 

4 Siswa memperhatikan penjelasan guru dan meneliti tugas 
kelompok dengan teliti serta mau memperbaiki kesalahan-
kesalahan jawaban pada lembar tugas kelompok. 

 
4. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Mempresentasikan hasil kerja menurut kesadaran sendiri (tanpa ditunjuk guru). 
b. Menjelaskan presentasi hasil kerjanya dengan runtut. 
c. Mempresentasikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
d. Memperhatikan giliran berbicara 

 
 



140 
 

 
 

 
Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
5. Kemampuan siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Sebelum mengemukakan pendapat, siswa mengacungkan jari terlebih dahulu. 
b. Siswa mengemukakan pendapat dengan sopan, saling menghargai, dan 

menghormati. 
c. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah. 
d. Siswa mengemukakan pandapat/tanggapan yang logis 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

  
6. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas individu  . 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru. 
b. Siswa bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas tanpa bantuan kelompok. 
c. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 
d. Siswa mampu memberikan sumbangan nilai untuk kelompokknya dengan 

mencetak nilai yang baik dalam tugas individu. 
Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
7. Aktivitas siswa dalam penghargaan kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Siswa menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya. 
b. Disiplin (tidak gaduh dan memperhatikan penjelasan guru) saat pemberian 

penghargaan. 
c. Siswa memberikan pujian/ ucapan selamat kepada setiap anggota kelompok yang 

telah berusaha dengan baik untuk kelompoknya. 
d. Saling menerima hasil prestasi kelompok 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 21  
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Skor TK 

(%) A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1 Munirudin   √    √    √    √    √     √     √ 17 60,71 
2 Neli Cornelita   √   √    √    √   √       √     √ 17 60,71 
3 Nila Dwi Astuti   √   √    √      √ √        √    √ 20 71,42 
4 Nova Eva. S  √    √   √     √     √     √    √ 18 64,28 
5 Nurfaziyah. S   √    √    √   √     √     √    √ 22 78,57 
6 Nur Iksan   √   √     √    √    √    √     √ 21 75,00 
7 Nur Safitri  √   √    √     √   √     √      √ 13 46,42 
8 Riska Aling. P   √    √    √     √   √    √     √ 23 82,14 
9 Sahrul. Y    √   √    √     √    √    √     √ 20 71,42 
10 Sarah Yesinda  √   √ √ √ √  √ √ 12 42,85
11 Seno Riski. M  √   √    √     √    √       √    √ 16 57,14 
12 Sindi Triya. A  √    √     √   √    √      √     √ 18 64,28 
13 Suci Rokhayati  √   √    √    √    √     √      √ 12 42,85 
14 Sahiful Akmal   √   √    √    √    √     √     √ 18 64,28 
15 Sukmawati   √    √    √    √    √     √    √ 23 82,14 
16 Tiara Puspitawati   √  √ √ √  √  √ √ 19 67,85
17 Trisna Indri. S    √  √ √ √  √  √ √ 19 67,85
18 Wina Nur Indah. S   √   √    √    √    √     √      √ 13 46,42 
19 Winarti   √    √  √     √     √     √    √ 19 67,85 
20 Yoga Septianto   √   √    √    √   √      √      √ 16 57,14 
21 Yusuf Andriyan   √   √    √    √   √        √    √ 18 64,28 
22 Saiful Ali Fajar   √    √    √   √   √        √    √ 20 71,42 
23 Hervina Nur Sela   √   √    √    √   √      √      √ 16 57,14 
24 Rehan Nur. R   √    √   √    √   √        √    √ 19 67,85 

Jumlah Nilai 64 50 47 52 44 76 96 429 1532,1 
Rata-rata 2,667 2,083 1,958 2,167 1,833 3,167 4 17,9 63.92 
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Keterangan: 

A. Aktifitas siswa dalam memperhatikan penjelasan materi guru 

B. Aktifitas siswa dalam kegiatan berkelompok 

C. Kemampuan siswa dalam pemeriksaan hasil kelompok 

D. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

E. Kemampuan siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

F. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas individu 

G. Aktifitas siswa dalam penghargaan kelompok  

   

 

 

  Tegal, 18 April 2012 

  Peneliti 

 ttd 

  Nina Agustiana 

  NIM. 1402408297 
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Lampiran 22 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  TK 

(%) A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1 Munirudin    √    √    √    √     √     √    √ 20 71,42 
2 Neli Cornelita   √     √    √    √    √       √    √ 22 78,57 
3 Nila Dwi Astuti   √     √   √   √      √       √    √ 19 67,85 
4 Nova Eva. S  √    √    √    √    √     √     √ 17 60,71 
5 Nurfaziyah. S   √  √ √ √   √ √ √ 24 85,71
6 Nur Iksan   √     √   √    √    √    √     √ 23 82,14 
7 Nur Safitri  √    √    √   √     √     √     √ 16 57,14 
8 Riska Aling. P   √      √    √   √    √     √    √ 25 89,28 
9 Sahrul. Y    √    √     √    √   √       √     √ 20 71,42 
10 Sarah Yesinda  √      √   √   √     √      √     √ 17 60,71 
11 Seno Riski. M  √     √    √   √        √     √    √ 18 64,28 
12 Sindi Triya. A  √     √     √  √    √       √    √ 18 64,28 
13 Suci Rokhayati  √      √   √   √     √      √     √ 17 60,71 
14 Sahiful Akmal  √      √   √    √    √       √    √ 19 67,85 
15 Sukmawati   √    √    √   √     √    √     √ 21 75,00 
16 Tiara Puspitawati  √    √    √    √    √      √     √ 17 60,71 
17 Trisna Indri. S    √    √   √   √        √     √    √ 20 71,42 
18 Wina Nur Indah. S   √    √    √   √     √     √      √ 16 57,14 
19 Winarti   √   √     √   √     √    √    √ 21 75,00 
20 Yoga Septianto  √     √    √   √     √       √    √ 17 60,71 
21 Yusuf Andriyan  √      √   √   √       √       √    √ 18 64,28 
22 Saiful Ali Fajar   √    √    √    √     √       √    √ 19 67,85 
23 Hervina Nur Sela   √    √    √    √     √     √     √ 18 64,28 
24 Rehan Nur. R   √     √   √      √     √     √    √ 22 78,57 

Jumlah Nilai 61 63 59 43 57 85 96 464 1657,1 
Rata-rata 2,541 2,625 2,458 1,791 2,375 3,541 4 19,33 69,03 
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Keterangan: 

A. Aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan materi guru 

B. Aktivitas siswa dalam kegiatan berkelompok 

C. Aktivitas siswa dalam pemeriksaan hasil kelompok 

D. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

E. Kemampuan siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

F. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas individu 

G. Aktivitas siswa dalam penghargaan kelompok   

   

  Tegal, 19 April 2012 

  Peneliti 

 ttd 

     Nina Agustiana 

     NIM. 1402408297 
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Lampiran 23 
 

REKAPITULASI PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

 

No. Aspek yang diamati 
Hasil  

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

1. Keaktifan siswa dalam 
memperhatikan penjelasan materi dari 
guru 

2,667 2,541 

2. Keaktifan siswa dalam kegiatan 
berkelompok 2,083 2,625 

3. Kemampuan siswa dalam 
pemeriksaan hasil kelompok 1,958 2,458 

4. Keberanian siswa dalam 
mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya 

2,167 1,791 

5. Kemampuan siswa dalam 
mengemukakan tanggapan atau 
pendapat 

1,833 2,375 

6. Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas individu 3,167 3,541 

7. Keaktifan siswa dalam penghargaan 
kelompok 4 4 

Presentase tingkat aktifitas siswa (TK) % 63,92 69,03 
   
   
 
 
 
 
 
  Tegal, 24 April 2012 
 
 Peneliti 
 
 ttd 
 
     Nina Agustiana 
     NIM. 1402408297 
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Lampiran 24 
DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 1)  
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
1. Merumuskan tujuan pembelajaran 
 Indikator : 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK). 
 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan tujuan khusus dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 
menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan tujuan khusus dinyatakan lengkap, bila memenuhi rambu-
rambu: 
• Subjek belajar (A= audience) 
• Tingkah laku yang diharapkan dapat diamati dan diukur (B= 

behaviour) 
• Kondisi (C= condition) 
• Kriteria keberhasilan (D= degree) 

c.  Tujuan khusus 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 
 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

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

  
 Indikator : 1.2 Merancang karakter yang diharapkan dalam pembelajaran  
     PKn 
 Penjelasan :  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 

a. dapat dipercaya (trustworthines) 
b. rasa hormat (respect) 
c. tekun (diligence) 
d. tanggung jawab (responsibility) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor nampak 
Dua deskriptor nampak 
Tiga deskriptor nampak 
Empat deskriptor nampak 
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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). 
Selanjutnya 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 

 
 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), tidak termasuk papan tulis, penghapus, 
kapur dan sejenisnya. 

    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 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan guru, 
observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, melakukan percobaan, 
membaca, dan sebagainya. 
Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat diharapkan 
dengan maksud agar perbedaan individual siswa dapat dilayani dan 
kebosanan siswa dapat dihindari. 

    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 (multi metode), 
g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang direncanakan, 
h. memungkinkan keterlibatan siswa 

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 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap pembelajaran yang 
direncanakan guru sejak awal sampai akhir pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 

2 
 
 
3 

 
 
 

4 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti dan 
penutup tetapi tidak dirinci 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci tetapi tidak sesuai dengan 
tujuan dan materi pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan atau 
sesuai dengan materi pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 
penutup secara rinci sesuai dengan tujuan dan 
materi pembelajaran 

 
  Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk setiap 
tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu bagi kegiatan 
pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai 
berikut. 
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Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 
Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 
pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak 
proporsional. 
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 
waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-
langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 

  
 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa belajar secara 
aktif. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 
    cara memotivasi siswa  

a. Mempersiapkan bahan pengait (termasuk apersepsi) yang menarik bagi 
siswa 

b. Mempersiapkan media 
c. Menetapkan jenis kegiatan yang menarik 
d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 
Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 
pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

  
 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat mencakup 
(1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut kemampuan mengingat dan 
(2) pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut kemampuan memahami, 
menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. 
Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk berbagai tujuan. 
Guru menyiapkan pertanyaan untuk menilai/memotivasi siswa pada tahap 
pembukaan, selama proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 

3 
 
 

4 

Terdapat pertanyaan ingatan saja 
Terdapat pertanyaan ingatan dan pemahaman 
Terdapat pertanyaan ingatan, pemahaman, dan 
penerapan namun tidak sesuai dengan materi 
pembelajaran. 
Terdapat pertanyaan ingaan, pemahaman, dan 
penerapan yang sesuai dengan materi 
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pembelajaran. 
4. Merancang pengelolaan kelas 
 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (seting)  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 (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 
b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 
c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan kondisi kelas. 

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.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor 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 dalam proses 
    - penilaian akhir 
    Jenis penilaian meliputi : 
    - tes tertulis 
    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
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Skala 

Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak 
sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai 
dengan tujuan. 
Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 
antaranya sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya sesuai 
dengan tujuan. 

 
Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar observasi, 
sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban yang benar atau rambu-
rambu jawaban. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
 
 
4 
 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 
memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 
memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 
penggunaan bahasa yang efektif disertai pencantuman 
kunci jawaban 

 
6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 
 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 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 
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

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 25 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 1) 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 
 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon guru ketika 
mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 
menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 
 
1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator    1  2           3      4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran  
khusus (TPK) 

1.2 Merancang karakter yang diharapkan  
dalam PKn                                                                                             

 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 
3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 
3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 
3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 
3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 
3.5 Menyiapkan pertanyaan 

1. NAMA GURU/ CALON GURU :  Nina Agustiana 
2. SEKOLAH : SDN Muarareja 02 Tegal 
3. KELAS : IV (empat) 
4. MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
5. TANGGAL : 18 April 2012 

4 

2,6 

√ 

√ 

√ 

√

√ 

√ 

√

√ 

√

√
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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 jawab 

 

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 
 

 
 
Rata-rata  APKG 1 = R 
 R  =   A + B + C + D + E + F   
        
                               6   

      =    4 + 2,6 + 2,4 + 2,5 + 4 + 4        

                               6 

      = 3,25 
 
 
 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegal, 18 April 2012 
Observer 
 
ttd 
 
KISWANTO, S.Pd.SD 
NIP. 19580720 197802 1 004 

 

 

 

 

2,4 

2,5 

4 

4 

√ 

√

√ 

√ 

√ 

√ 
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Lampiran 26 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 1) 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 

 

 

 

 

PETUNJUK 
Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon guru ketika 
mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 
menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 
1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator    1  2           3      4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran  
khusus (TPK) 

1.2 Merancang karakter yang diharapkan  
dalam PKn                                                                                             

 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 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 
pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 
pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  
pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 
memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

1. NAMA GURU/ CALON GURU :  Nina Agustiana 
2. SEKOLAH : SDN Muarareja 02 Tegal 
3. KELAS : IV (empat) 
4. MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
5. TANGGAL : 19 April 2012 

4 

2,7 

√ 

√ 

√ 

√ 

√

√

√ 

√ 

√ 

√ 
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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 

 
 
 
Rata-rata  APKG 1 = R 
 R  =   A + B + C + D + E + F  
         
                               6   

      =  4 + 2,7 + 3,2 + 3 + 4 + 4 

                               6 

      = 3,48 
 
 
 
                            
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tegal, 19 April 2012 
Observer 

ttd 

KISWANTO, S.Pd.SD 
NIP. 19580720 197802 1 004 

 

 

3 

4 

3,2 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

4 

√ 
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Lampiran 27 
DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 2)  
 DALAM 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. Ruang, media, dan sumber belajar tidak tersedia. 
b. Ruang, media, dan sumber belajar tersedia tetapi tidak dapat dimanfaatkan. 
c. Ruang, media, dan sumber belajar tersedia dan mudah dimanfaatkan 
d. Ruang, media, dan sumber belajar tersedia, mudah dimanfaatkan, dan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

  
 Indikator : 1.2     Melaksanakan tugas harian kelas. 

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak berhubungan 
langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas harian kelas yang efektif 
dan efisien sangat menunjang proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/calon guru memeriksa dan 
menindaklanjuti hal-hal berikut. 
a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 
b. Pengecekan kehadiran siswa. 
c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 
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 

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). 
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c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan kegiatan. 
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 
Untuk menilai butir ini, digunakan skala penilaian sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

           Satu deskriptor tampak 
           Dua deskriptor tampak 
           Tiga deskriptor tampak 
           Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.2   Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan,   kondisi 
siswa, situasi kelas, dan lingkungan. 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis kegiatan 
pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, perubahan 
situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan /atau 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 kooperatif. 

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. 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 
pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas, tidak termasuk papan 
tulis, kapur/spidol, dan penghapus. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
4 

Guru menggunakan sendiri alat bantu pembelajaran 
Siswa dilibatkan dalam penggunaan alat bantu 
pembelajaran 
Siswa dikelompokkan untuk menggunakan alat bantu 
pembelajaran 
Pada hampir seluruh kegiatan inti siswa mendapat 
kesempatan menggunakan alat bantu pembelajaran 
secara berkelompok atau individual 
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Indikator : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang logis.  

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat memilih dan 
mengatur secara logis kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan satu 
dengan dengan yang lain merupakan tatanan yang runtun. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 
b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 
c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 
d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada akhir 

pelajaran. 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
4 

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

 
Indikator : 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, kelompok 

atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, kelompok 
atau klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi perbedaan 
individual siswa dan/ atau membentuk dampak pengiring. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 
a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai dengan tujuan/ 

materi/kebutuhan siswa. 
b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan waktu dan 

fasilitas pembelajaran. 
c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke kelompok atau 

sebaliknya berlangsung dengan lancar. 
d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) yang 

sedang dikelola. 
e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa terlibat secara 

optimal. 
f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi stagnasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 
Indikator : 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal waktu 
pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 
a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 
b. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 
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c. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 
d.  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. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan tidak 
ada usaha untuk mengurangi kebingungan siswa. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 
usaha untuk mengurangi kebingungan tetapi tidak efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha 
guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sudah 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. 
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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.   

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. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
 
2 
 
 
3 

 
 

4 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 
ulang materi pembelajaran secara lisan saja tetapi 
tidak lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 
ulang materi pembelajaran secara lisan saja dan 
lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 
ulang materi pembelajaran dengan lisan kemudian 
menuliskannya di papan tulis dengan lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 
ulang materi pembelajaran dengan lisan melalui 
tanya jawab dengan siswa kemudian menuliskannya 
pada papan tulis secar lengkap. 

 
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. 
a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 
b. mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku kurang 

sopan/negatif *) 
c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *) 
d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara guru dengan 

siswa. *) 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

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

dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut dilakukannya 
tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  indikator 4.1. ini, 
mohon dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) apabila keadaan tidak menuntut 
tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka 
praktikan dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal 
yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga salah satu atau 
lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi nilai 1 untuk setiap tindakan 
tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, 
namun ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka 
praktikan dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak 
diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  
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Indikator : 4.2 Menunjukkan kegairahan belajar. 

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 
   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, suara, 

gerakan, isyarat, dan sebagainya. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru menunjukkan 
kesungguhan dengan : 
a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 
b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 
c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 
d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

  

Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan serasi. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-hal yang 
dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi kesulitan. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 
Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 
membutuhkan. 
Memberikan bantuan kepada siswa yang 
membutuhkan. 
Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya 
sendiri. 
Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 
membutuhkan.  

*) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan,   nilai untuk 
butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 
Indikator : 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam menerima 
kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 
a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 
b.  Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan penyimpangan (misalnya 

cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 
c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam belajar 

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

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
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3 
4 

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. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam model pembelajaran koopertif tipe 

STAD 
Indikator : 5.1 Guru melakukan persiapan pembelajaran tipe STAD 

Penjelasan : Indikator ini untuk mengukur kesiapan guru dalam menjalankan 
pembelajaran tipe STAD. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Tersedianya bahan pembelajaran, LKS, dan lembar jawaban. 
b. Menempatkan siswa dalam kelompok. 
c. Menentukan skor dasar. 
d. Memotivasi siswa untuk belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
Indikator : 5.2 Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
Penjelasan : Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru dalam menjelaskan materi 

pembelajaran. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
b. Menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. 
c. Menjelaskan materi diselingi tanya jawab dengan siswa. 
d. Menggunakan alat peraga sesuai dengan materi pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Indikator     :  5.3 Mengadakan kegiatan belajar kelompok. 
Penjelasan : Indikator ini mencakup sistematika pembagian kelompok belajar. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor  berikut. 
a. Membagi siswa dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 siswa 

dalam satu kelompok dengan tingkat kemampuan dan jenis kelamin yang berbeda. 
b. Setiap kelompok diberi identitas. 
c. Menjelaskan petunjuk dan aturan dalam belajar kelompok. 
d. Membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 5.4 Guru memeriksa hasil belajar kelompok. 
Penjelasan : Indikator ini mencakup tentang kegiatan pemeriksaan hasil belajar 

kelompok. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor  berikut: 
a. Mempersilakan salah satu perwakilan siswa mempresentasikan hasil belajar 

kelompoknya. 
b. Mempersilakan siswa untuk berpendapat mengenai hasil belajar pada kelompok lain. 
c. Mengendalikan jalannya pemaparan dan diskusi hasil belajar kelompok. 
d. Memberikan kunci jawaban kepada masing-masing kelompok. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
Indikator : 5.5 Guru mengadakan tes individu. 
Penjelasan : Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam pelaksanaan tes individu. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor  berikut: 
a. Memberikan lembar soal kepada setiap siswa. 
b. Tes yang diberikan guru sesuai dengan tujuan dan kemampuan siswa. 
c. Membacakan petunjuk pengerjaan soal. 
d. Mengawasi jalannya tes individu agar tidak terjadi kerjasama antar siswa dalam 

pengerjaan soal tes. 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Indikator : 5.6    Guru memeriksa hasil tes individu. 
Penjelasan : Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam memberikan pengarahan 

pada siswa tentang hasil tes individu yang akan menjadi hasil belajar 
kelompok dan mengukur kemampuan guru dalam memeriksa hasil tes 
individu. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor  berikut: 
a. Menerangkan aturan dalam penilaian hasil tes individu. 
b. Membuat daftar skor peningkatan setiap individu. 
c. Mengajak siswa untuk mengoreksi hasil tes individu masing-masing siswa dengan 

menukar setiap lembar jawaban siswa dengan siswa lain. 
d. Terampil memasukkan skor individu menjadi skor kelompok. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 5.7 Guru memberi penghargaan sesuai hasil yang diperoleh setiap siswa 
dalam kelompok. 

Penjelasan : Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam memberikan penghargaan 
pada akhir pelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa 
dalam kelompoknya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor  berikut: 
a. Menunjukkan daftar skor perkembangan siswa. 
b. Menunjukkan kriteria kelompok yang berhak memperoleh pengargaan. 
c. Menunjukkan nilai evaluasi masing-masing siswa. 
d. Memberi penghargaan berupa piagam sesuai predikat yang diperoleh dalam 

kelompoknya. 
Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

Indikator : 5.8 Guru menyimpulkan materi yang dipelajari. 

Penjelasan : Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam menyimpulkan materi 
pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor  berikut: 
a. Menyimpulkan materi pembelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. 
b. Menyimpulkan materi pembelajaran dengan melibatkan siswa. 
c. Menyimpulkan materi pembelajaran dengan ekspresi yang meyakinkan. 
d. Menyimpulkan materi pembelajaran dengan tepat sesuai materi yang diajarkan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 
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2 
3 
4 

Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 
6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

Indikator : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan balikan 
mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut. 
 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 

 
4 
 

Tidak melakukan penilaian selama proses 
pembelajaran. 
Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas 
kepada siswa 
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 
ditunjukkan siswa. 
Menilai penguasaan siswa melalui kinerja 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 3 sesuai dengan tujuan. 
Sebagian besar soal tes akhir 7 sesuai dengan tujuan. 
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

  
7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator : 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam mengelola 
pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
a. Pembelajaran lancar. 
b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 
c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 
d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada kesempatan bagi 

siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 
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 
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Indikator : 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam menggunakan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 
b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 
c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah atau asing). 
d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 7.3   Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 
Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan berbahasa, agar 

siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Rasa 
peka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara seperti menegur, menyuruh, 
memperbaiki atau menanyakan kembali. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 
2 
 
3 

 
 

4 

Guru menegur siswa yang melakukan kesalahan dalam berbahasa. 
Guru memberi contoh berbahsa yang baik dan benar kepada siswa yang 
melakukan kesalahan berbahasa. 
Guru meminta siswa yang melakukan kesalahan berbahasa untuk 
menirukan contoh berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan contoh 
dari guru 
Guru mengarahkan siswa untuk selalu berbahsa Indonesia yang baik dan 
benar dalam kehidupan sehari-hari. 

*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan berbahasa, nilai 
untuk butir ini adalah nilai maksimal 

 
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 Satu deskriptor tampak 
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2 
3 
4 

Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 28 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 2) 

 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS I PERTEMUAN I 

 
 

 

 

 

 

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. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran, 

pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

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

1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran 
dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  
                       
       
  Rata-rata butir 1 = P 
 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  
 sesuai dengan tujuan dan situasi. 
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 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 
2.6 Mengelola waktu pembelajaran  
 secara efisien.   Rata-rata butir 2 = Q 
 

1. NAMA GURU/ CALON GURU :  Nina Agustiana 
2. SEKOLAH : SDN Muarareja 02 Tegal 
3. KELAS : IV (empat) 
4. MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
5. TANGGAL : 18 April 2012 

2,5 

√

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√

2,7 
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3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  
yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

                                                                                         
   
  Rata-rata butir 3 = R 
 
4.  Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  
 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 
hangat, luwes, terbuka, penuh  
pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 
4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 
4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 
4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 
                                                                                         Rata-rata butir 4 = S 
 
 
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  
 dalam model pembelajaran koopertif tipe STAD 

5.1 Persiapan pembelajaran tipe STAD 
5.2 Menjelaskan materi pembelajaran 
5.3 Membimbing siswa dalam kegiatan 

kelompok 
5.4 Memeriksa hasil kerja kelompok 
5.5 Mengadakan tes individu 
5.6 Memeriksa tes individu 
5.7 Memberi penghargaan kepada siswa 

 sesuai hasil yang diperoleh kelompok 
5.8 Menyimpulkan pembelajaran  

         
   Rata-rata butir 5 = T  
                

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 
 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  
proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 
 

2,8 

4 

2,6 

3 

√ 

√

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√

√ 

√

√ 

√ 

√ 

√

√ 

√

√

√

√ 

√ 
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7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 
7.1 Keefektifan proses pembelajaran 
7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 
 
    
     Rata-rata butir 7 = V 
 
 
 
 

 
 
Rata-rata APKG 2 = P 
  P = P + Q + R + S + T + U + V 
 7            

 =  2,5 + 2,7 + 3 + 2,8 + 2,6 + 4 + 2,75   
        7 

= 2,907 
 

           
 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegal, 18 April 2012 
Observer 
 
ttd 
 
KISWANTO, S.Pd.SD 

NIP. 19580720 197802 1 004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,75 

√

√

√ 

√ 
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Lampiran 29 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 2) 
 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. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran, 

pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 
 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

1    2 3        4 
1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran 
 dan sumber belajar. 
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas       
                  
  Rata-rata butir 1 = P 
 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  
 sesuai dengan tujuan dan situasi. 
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 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

1. NAMA GURU/ CALON GURU :  Nina Agustiana 
2. SEKOLAH : SDN Muarareja 02 Tegal 
3. KELAS : IV (empat) 
4. MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
5. TANGGAL : 19 April 2012 

3 

√ 

√ 

√ 

√

√ 

√ 

√

√ 
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2.6Mengelola waktu pembelajaran secara efisien.  
    
  Rata-rata butir 2 = Q 
 

 
3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  
yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 
3.3 Menggunakan ekspresi, lisan, isyarat,  

dan gerakan badan. 
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

                                                                                         
   
  Rata-rata butir 3 = R 
 
4.  Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  
 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, 
luwes, terbuka, penuh pengertian,  
dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 
4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 
4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 
4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri  

    
   Rata-rata butir 4 = S 
 
 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  
 dalam model pembelajaran koopertif tipe STAD 

5.1 Persiapan pembelajaran tipe STAD 
5.2 Menjelaskan materi pembelajaran 
5.3 Membimbing siswa dalam kegiatan  

kelompok 
5.4 Memeriksa hasil kerja  

kelompok 
5.5 Mengadakan tes individu 
5.6 Memeriksa tes individu 
5.7 Memberi penghargaan kepada siswa 

 sesuai hasil yang diperoleh kelompok 
5.8 Menyimpulkan pembelajaran  

  
    Rata-rata butir 5 = T  
  
                                   
6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

2,8 

3 

2,8 

2,7 

√

√ 

√ 

√ 

√ 

√

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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proses pembelajaran. 
6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran  

 Rata-rata butir 6 = U 
 
 
 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 
7.1 Keefektifan proses pembelajaran 
7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 
 
    
     Rata-rata butir 7 = V 
 
 
 
 

 
 
Nilai APKG 2 = P 
  P = P + Q + R + S + T + U + V 
 7            

 = 3 + 2,7 + 2,8 + 2,8 + 3 + 3 + 3 
       7  

=  2,9 
 
    

 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegal, 19 April 2012 
Observer 
 
ttd 
 
KISWANTO, S.Pd.SD 

NIP. 19580720 197802 1 004 

3 

√ 

√ 

3 

√ 

√

√ 
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Lampiran 30 
DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV  

SD NEGERI MUARAREJA 02 TEGAL 
SIKLUS II 

 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 
Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 
Kompetensi Dasar : Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi  
 di lingkungannya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

Tegal, 4 Mei 2012 
  

Mengetahui 
Kepala SDN Muarareja 02 Tegal Peneliti 

 
ttd ttd 
 

Darto, S.Pd.I  Nina Agustiana 
NIP. 19600714 198405 1 001 NIM. 1402408297

No. Nama Siswa 
Kehadiran Keterangan  

Petemuan 
I 

Pertemuan 
II S I A 

1. Munirudin  √ √    
2. Neli Cornelita √ √    
3. Nila Dwi Astuti √ √    
4. Nova Eva. S √ √    
5. Nurfaziyah. S √ √    
6. Nur Iksan √ √    
7. Nur Safitri ‐  ‐  √   
8. Riska Aling. P √ √    
9. Sahrul. Y  √ √    
10. Sarah Yesinda √ √    
11. Seno Riski. M √ √    
12. Sindi Triya. A √ √    
13. Suci Rokhayati √ √    
14. Sahiful Akmal √ √    
15. Sukmawati √ √    
16. Tiara Puspitawati √ √    
17. Trisna Indri. S  √ √    
18. Wina Nur Indah. S  ‐  ‐  √   
19. Winarti √ √    
20. Yoga Septianto √ √    
21. Yusuf Andriyan √ √    
22. Saiful Ali Fajar √ √    
23. Hervina Nur Sela √ √    
24. Rehan Nur. R √ √    

Jumlah 23 23 2 - - 
Persentase Kehadiran (%) 95,83 95,83     
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Lampiran 31 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

A. Identitas 

Nama Sekolah : SD Negeri Muarareja 02 Tegal 

 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

 Kelas / Semester : IV / II 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 Hari/tanggal : 3 Mei 2012 

 Materi : Sikap Terhadap Pengaruh Globalisasi 

Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi  

  yang terjadi di lingkungannya. 

  Karakter yang diharapkan dalam pembelajaran PKn : 

a. dapat dipercaya (trustworthines) 

b. rasa hormat (respect) 

c. tekun (diligence) 

d. tanggung jawab (responsibility) 

 

Indikator  : Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan guru mengenai sikap terhadap pengaruh globalisasi, siswa 

dapat menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi 

2. Melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat mengidentifikasi perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari yang mampu mencegah pengaruh negatif globalisasi. 

3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi sikap yang tepat untuk 

mencegah pengaruh negatif globalisasi di lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat, dan pemerintah 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Menyikapi pengaruh globalisasi 
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Pengaruh globalisasi yang positif berarti telah disaring oleh Pancasila, sehingga 

dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengaruh yang positif 

juga dapat membawa kemajuan suatu bangsa. Sedangkan pengaruh negatif dari 

globalisasi berarti tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga tidak perlu 

kita terapkan melainkan harus kita hindarkan, karena dapat merusak bahkan 

membawa pengaruh yang lebih buruk bagi perkembangan bangsa. Meskipun 

globalisasi terus berjalan kita tidak harus selalu mengikuti. 

 

2. Upaya mencegah pengaruh negatif di lingkungan sekolah 

a. perlu ditekankan pelajaran budi pekerti dan pengetahuan tentang globalisasi. 

b. Kerja sama yang baik antara guru dan orang tua siswa dalam mengawasi 

kegiatan siswa. 

c. Siswa perlu mematuhi peraturan sekolah dengan disiplin. 

 

3. Upaya mencegah pengaruh negatif di lingkungan keluarga 

a. Orang tua selalu menekankan rasa tanggung jawab pada anak. 

b. Mematuhi peraturan dalam keluarga secara disiplin. 

c. Meningkatkan kasih sayang antar anggota keluarga. 

d. Mengembangkan potensi diri kearah yang positif. 

e. Adanya kesopan santunan kepada kedua orang tua. 

 

4. Upaya mencegah pengaruh negatif di lingkungan pemerintah 

a. Menegakkan hukum dengan adil. 

b. Membuat peraturan-peraturan, misal: larangan merokok, larangan 

mengkonsumsi narkoba, minum-minuman, dll. 

c. Membentuk lembaga peradilan, polisi, dll. 

d. Menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. 

 

5. Upaya mencegah pengaruh negatif di lingkungan masyarakat dan lingkungan 

keagaman. 

a. Melaksanakan ajaran agama dengan disiplin. 

b. Menerapkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mematuhi peraturan yang ada dengan disiplin. 

d. Meningkatkan kekeluargaan antar masyarakat. 
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D. METODE, MEDIA, DAN SUMBER BELAJAR 

1. Metode : ceramah, tanya jawab, pemberian tugas 

2. Media : wayang kartun, bagan skala sikap, gambar upaya pencegahan dampak 

negatif di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan 

pemerintah. 

3. Sumber  : Ressi. Pendidikan Kewarganegaraan 4. Halaman 43-45. BSE 

  Bestari,Prayoga, dkk. Menjadi Warga Negara yang Baik. Halaman 

79-83. BSE 

  Sarjan. Bangga menjadi Insan Pancasila. Halaman 95-97. BSE 

 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Kegiatan Guru  

1) Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

2) Memberi salam. 

3) Meminta siswa yang piket untuk meyiapkan dan memimpin doa. 

4) Mengecek kehadiran siswa. 

5) Menyiapkan peralatan, seperti: spidol dan penghapus, buku paket, media 

pembelajaran yang berupa gambar.  

6) Membuat apersepsi, seperti:  

a) Mengulas pembelajaran pada pertemuan sebelumnya mengenai contoh 

dampak negatif dan positif adanya globalisasi. 

b) Memberikan pertanyaan tentang bagaimana sikap yang baik dalam 

menyikapi globalisiasi.  

7) Memberi penguatan kepada siswa yang telah menjawab pertanyaan. 

8) Menyampaikan tujuan pembelajaran serta pokok bahasan yang akan 

dibahas. 

b. Kegaiatan Siswa : 

1) Memberi salam kepada guru. 

2) Berdoa bersama-sama. 

3) Menyiapkan peralatan, seperti: buku tulis, buku paket, dan alat tulis. 

4) Memperhatikan dan menjawab pertanyaan guru. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 
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a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Mengulas jawaban-jawaban siswa terhadap pertanyaan pada saat 

apersepsi. 

b) Menjelaskan sikap terhadap globalisasi dengan bercerita menggunakan 

wayang kartun. 

c) Mengadakan tanya jawab mengenai perilaku negatif akibat globalisasi 

dan pencegahannya. 

Pertanyaan tersebut antara lain: 

1.) Apa saja yang temasuk perilaku negatif dalam kehidupan sehari-

hari akibat penaruh globalisasi? 

2.) Menurut kalian, bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi 

pengaruh negatif dari globalisasi? 

3.) Bagaimana cara mencegah pengaruh negatif globalisasi di 

ligkungan keluarga? 

4.) Bagaimana cara mencegah pengaruh negatif globalisasi di 

ligkungan sekolah? 

5.) Bagaimana cara mencegah pengaruh negatif globalisasi di 

ligkungan masyarakat? 

6.) Bagaimana cara mencegah pengaruh negatif globalisasi di 

ligkungan pemerintah? 

7.) Jika kalian melihat teman atau saudara kalian melakukan dampak 

negatif dari globalisasi, apa yang kalian lakukan? 

d) Memberikan motivasi kepada siswa untuk bertanya, menjawab, dan 

atau mengemukakan pendapat dengan memberikan penghargaan 

berupa lencana bagi setiap sswa yang berani bertanya, menjawab, dan 

atau mengemukakan pendapat. 

e) Membimbing siswa maju untuk mengerjakan bagan skala sikap. 

2) Kegiatan Siswa: 

a) Mendengarkan penjelasan guru mengenai sikap terhadap globalisasi. 

b) Menjawab pertanyaan guru mengenai perilaku negatif akibat 

globalisasi dan cara pencegahannya. 

c) Maju tanpa ditunjuk dalam mengerjakan bagan skala sikap yang 

ditempel di papan tulis. 



181 
 

 
 

 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Membagi siswa menjadi 4 kelompok. 

• Kelompok Sumatera   

• Kelompok Jawa   

• Kelompok Kalimantan 

• Kelompok Sulawesi  

b) Menjelaskan aturan dalam bekerja kelompok, sebagai berikut: 

• Meyakinkan bahwa setiap anggota kelompok telah 

mempelajari materi. 

• Tidak seorang pun menghentikan belajar sampai semua 

anggota menguasai materi. 

• Meminta bantuan kepada setiap anggota kelompoknya untuk 

menyelesaikan masalah sebelum menanyakan pada gurunya. 

• Setiap anggota kelompok berbicara secara sopan satu sama 

lain, saling menghormati dan menghargai. 

c) Membagikan LKS dan lembar jawab kepada masing-masing 

kelompok. 

d) Mengawasi jalannya kerja kelompok. 

e) Membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. 

2) Kegiatan Siswa: 

a) Mendengarkan dan mematuhi aturan dalam kerja kelompok. 

b) Mengerjakan LKS yang telah dibagikan guru. 

c) Memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah memahami materi 

yang diberikan guru. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Salah satu perwakilan kelompok maju mempresentasikan jawaban 

hasil kerja kelompok. 

b) Guru mengamati dan membenarkan jawaban pada lembar jawab jika 

ada jawaban yang salah guru mewajibkan untuk setiap kelompok 

membenarkannya. Jika masih terdapat jawaban yang belum 

dibenarkan, lembar kerja kelompok tidak akan diterima guru. 
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c) Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling 

mengemukakan pendapat saat presentasi kelompok. 

d) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami siswa. 

e) Menghitung skor masing-masing kelompok. 

2) Kegiatan Siswa: 

a) Mengoreksi setiap jawaban kelompok 

b) Memilih salah satu anggota kelompok untuk maju mempresentasikan 

hasil kerja kelompok. 

c) Mengamati setiap siswa yang maju dan mengemukakan pendapat 

jika ada jawaban yang tidak sama. 

d) Bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Kegiatan Guru 

1) Bersama dengan siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas 

yaitu tentang sikap terhadap pengaruh globalisasi. 

2) Guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa. 

3) Bersama siswa mengoreksi setiap jawaban pada soal evaluasi yang telah 

dikerjakan siswa. 

4) Menentukan skor siswa pada evaluasi dan dengan  membuat tabel 
perkembangan individu yang kemudian menjadi skor kelompok. Penilaian 
individu ditetapkan dengan berpedoman pada skor perkembangan individu 
sebagai berikut: 
 

Skor Tes Skor Perkembangan 
Individu 

1. Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 
2. 10 hingga 1 poin di bawah skor awal 
3. Skor awal sampai 10 poin di atasnya 
4. Lebih dari 10 poin di atas skor awal 
5. Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor 

awal) 

5 
10 
20 
30 
30 

 

5) Menghitung skor kelompok dengan perhitungan sebagai berikut: 

N1 =    
    

 

6) Memberikan penghargaan berupa piagam pada kelompok yang berhasil 

meraih skor tinggi dengan kriteria sebagai berikut. 

Kriteria Rata-rata Tim Panghargaan 
15 
20 

TIM BAIK 
TIM SANGAT BAIK 
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25 TIM SUPER 
 

7) Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. 

c. Kegiatan Siswa: 

1) Mengerjakan soal evaluasi. 

2) Memeriksa hasil evaluasi bersama-sama. 

3) Bergabung dengan kelompoknya 

4) Bagi kelompok yang berhasil memperoleh skor tertinggi, akan menerima 

penghargaan berupa piagam kelompok. 

 

 

F. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses dan hasil. 

2. Jenis penilaian : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes objektif   

4. Alat penilaian : isian singkat untuk tes evaluasi 

soal pilihan ganda untuk tes formatif 

5. Kunci jawaban : (Terlampir) 

6. Skor Penilaian :  

 

Keterangan :  

NA = Nilai Akhir    

Sm = Skor Maksimal 

Sp = Skor Perolehan  

 
Tegal, 3 Mei 2012 

 
 

Mengetahui 
Kepala SDN Muarareja 02 Tegal Pengajar 

 
ttd ttd 
 

Darto, S.Pd.I  Nina Agustiana 
NIP. 19600714 198405 1 001 NIM. 140240829

100x
Sm
SpNA =
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Lampiran 32 

SOAL EVALUASI  

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 

1. Sikap kita yang baik yaitu … setiap budaya luar yang masuk ke Indonesia. 
2. Siapa yang perlu menjaga kebudayaan Indonesia? 
3. Menggunakan produk dalam negeri adalah salah satu contoh sikap yang … dalam 

menghadapi globalisasi. 
4. Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah dampak negatif globalisasi yaitu dengan 

membentuk lembaga…. 
5. Mematuhi hukum yang berlaku merupakan perwujudan mencegah pengaruh negatif 

globalisasi di lingkungan …. 
6. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah merupakan salah satu sikap mencegah 

pengaruh negatif di lingkungan …. 
7. Sikap memilih kebudayaan luar yang masuk agar disesuaikan dengan nilai-nilai pancasila 

disebut …. 
8. Sikap mementingkan diri sendiri disebut …. 
9. Bersikap sopan kepada kedua orang tua dan kasih sayang sesama saudara, adalah salah satu 

perwujudan sikap mencegah pengaruh negatif globalisai yang terjadi di lingkungan …. 
10. Ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan kerja yang berat dan banya yaitu …. 

 
Kunci jawaban: 

1. menyaring/selektif 
2. seluruh rakyat Indonesia 
3. positif 
4. peradilan dan kepolisian 
5. pemerintah 
6. sekolah 
7. selektif/menyaring 
8. individualis 
9. keluarga 
10. gotong royong 

 

Catatan : 

Nilai Akhir:  
Keterangan :  

NA = Nilai Akhir    

Sm = Skor Maksimal 

Sp = Skor Perolehan 

 

 

100x
Sm
SpNA =
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Lampiran 33 

SOAL KELOMPOK SUMATERA 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

Kelompok : I     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu : 10 menit 

Petunjuk  :  

Bacalah cerita pendek di bawah ini. Tentukan apakah sikap tokoh dalam cerita tersebut adalah sikap 

yang tepat dalam menghadapi globlisasi. Diskusikan dengan kelompokmu ! 

 

 

 
 

 

 

 

 Diskusikan pertanyaan berikut in! 

1. Apakah kalian setuju dengan sikap Yoyo?  

2. Apakah sikap Yoyo sudah mencerminkan sikap yang tepat dalam menghadapi globalisasi? 

3. Sikap mana yang tidak boleh ditiru dari bacaan di atas? Berikan alasannya! 

4. Bagaimana sikap kalian jika melihat teman kalian yang bertindak seperti Yoyo? 

5. Bagaimanakah sikap yang tepat dalam mencegah pengaruh negatif globalisasi di lingkungan 

sekolah? 

 

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 

 

Yoyo bersekolah di SD Pintar 01. Dia selalu mengikuti 

penampilan band rock dan punk. Penampilannya membuat 

teman-temannya takut berteman dengannya. Ia pun tak punya 

teman di sekolah. 



186 
 

 
 

SOAL KELOMPOK JAWA 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

Kelompok : II     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu : 10 menit 

Petunjuk  :  

Bacalah cerita pendek di bawah ini. Tentukan apakah sikap tokoh dalam cerita tersebut adalah sikap 

yang tepat dalam menghadapi globlisasi. Diskusikan dengan kelompokmu ! 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan pertanyaan berikut in! 

1. Apakah kalian setuju dengan sikap Guntur?  

2. Apakah sikap Guntur sudah mencerminkan sikap yang tepat dalam menghadapi globalisasi? 

3. Sikap mana yang tidak boleh ditiru dari bacaan di atas? Berikan alasannya! 

4. Bagaimana sikap kalian jika melihat kalian yang bertindak seperti Guntur? 

5. Bagaimanakah sikap yang tepat dalam mencegah pengaruh negatif globalisasi di lingkungan 

masyarakat 

 

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 

 

Guntur tidak mau ikut melaksanakan kerja bakti dan ronda malam di 

kampungnya. Dia menganggap bahwa kegiatan tersebut sudah 

ketinggalan jaman. Sikapnya yang individualis membuat ia tidak disukai 

tetangganya. 
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SOAL KELOMPOK KALIMANTAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

Kelompok : III     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu : 10 menit 
 
Petunjuk  :  

Bacalah cerita pendek di bawah ini. Tentukan apakah sikap tokoh dalam cerita tersebut adalah sikap 

yang tepat dalam menghadapi globlisasi. Diskusikan dengan kelompokmu ! 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan pertanyaan berikut in! 

1. Apakah kalian setuju dengan sikap Rasmi ?  

2. Apakah sikap Rasmi sudah mencerminkan sikap yang tepat dalam menghadapi globalisasi? 

3. Sikap mana yang tidak boleh ditiru dari bacaan di atas? Berikan alasannya! 

4. Bagaimana sikap kalian jika melihat kalian yang bertindak seperti Rasmi? 

5. Bagaimanakah sikap yang tepat dalam mencegah pengaruh negatif globalisasi di lingkungan 

masyarakat? 

 

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 

Rasmi baru belajar mengemudikan sepeda motor. Padahal umurnya 
masih belum cukup untuk mengendarai kendaraan bermotor. Ia sering 
bepergian menggunakan sepeda motornya. Sikapnya yang sombong 
sering membuat dia melnggar semua peraturan lalu lintas. Akibatnya dia 
mendapat ganajaran berupa tilang dari pak polisi . 
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SOAL KELOMPOK SULAWESI 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Kelompok : III     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu : 10 menit 
 
Petunjuk  :  

Bacalah cerita pendek di bawah ini. Tentukan apakah sikap tokoh dalam cerita tersebut adalah sikap 

yang tepat dalam menghadapi globlisasi. Diskusikan dengan kelompokmu ! 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan pertanyaan berikut in! 

1. Apakah kalian setuju dengan sikap Sinta?  

2. Apakah sikap Sinta sudah mencerminkan sikap yang tepat dalam menghadapi globalisasi? 

3. Sikap mana yang tidak boleh ditiru dari bacaan di atas? Berikan alasannya! 

4. Bagaimana sikap kalian jika melihat kalian yang bertindak seperti Sinta? 

5. Bagaimanakah sikap yang tepat dalam mencegah pengaruh negatif globalisasi di lingkungan 

keluarga? 

 

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 

Sinta anak yang suka bermain. Namun kegiatan bermainnya suka 
membuat dia lupa akan kewajibannya untuk belajar. Sinta suka bermain 
game online hingga lupa waktu. Terkadang ia di hukum karena lupa 
mengerjakan PR. Sinta juga jarang embatu kedua orang tuanya. Ia lebih 
mengtamakan bermain dari pada belajar dan membantu orang tua. 
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Lampiran 34

Keterangan 

NO. 

1 

2 

3 

4 

4 

 

NAMA 
KELOMPO

Sumatera 

Jum
Jawa 

Ju
Kalimantan  

Ju
Sulawesi 

Ju

SKOR PE

OK NA

• N
• M
• N
• N
• S
• W

mlah Skor 
• S
• T
• S
• T
• S
• Y

umlah Skor 
• N
• S
• N
• S
• S
• H

S

umlah Skor 
• Y

A
• R
• W
• R
• S
• N

umlah Skor 

ERKEMBAN
MATERI G

SIKLUS II P

 

AMA SISWA

Nila Dwi Astu
Munirudin 
Neli Cornelita
Nurfaziyah 
Sindi Triya. A
Wina Nur Ind

Sahrul Y 
Trisna Indri. 
Sahiful Akma
Tiara Puspasa
Sarah Yesind
Yoga Septian

Nur Iksan 
Seno riski. M
Nova Eva. S
Saiful Ali Faj
Sukmawati 
Hervina Nur 
Sela 

Yusuf 
Andriyan 
Rizka Aling. 
Winarti 
Rehan Nur. R
Suci Rokhaya
Nur Safitri 

NGAN KELO
GLOBALISA
PERTEMUA

SKOR
AWAL

uti 

a 

A 
dah 

80 
 

70 
80 
80 
70 

 
60 

 

S 
al 
ari 

da 
nto 

80 
90 
70 

 
70 
60 

 
50 

M  

jar 

80 
80 
70 
70 

 
70 

 
60 

 

P 

R 
ati 

80 
 

90 
70 
70 

 
50 
50 
 

OMPOK PK
ASI 
AN 1 

R 
L 

SKOR 
PER-

OLEHA
90 

 
60 
80 
80 
70 

 
0 
 

80 
80 
60 

 
60 
50 

 
40 

90 
80 
90 
90 

 
90 

 
70 

 
80 

 
90 
70 
90 

 
70 
0 
 

Kn 

R

AN 

SKOR
KEMBA

2
2
1

1
1

1
8
2
2
3
3

3

2
1
2

2
2
3

3

1

R PER-
ANG-AN 

20 
 

10 
20 
20 
20 

 
5 

15

95 
20 
20 
10 

 
10 
10 

 
10 

1

80 
20 
20 
30 
30 

 
30 

 
20 
50 
20 

 
20 
20 
30 

 
30 
5 

2

25 
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N1 

5,8 

13,3 

25 

20,8 
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Lampiran 35 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 

A. Identitas 

Nama Sekolah : SD Negeri Muarareja 02 Tegal 

 Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

 Kelas / Semester : IV / II 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 Hari/tanggal : 4 Mei 2012 

 Materi : Sikap Terhadap Pengaruh Globalisasi 

Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi  

  yang terjadi di lingkungannya. 

  Karakter yang diharapkan dalam pembelajaran PKn : 

a. dapat dipercaya (trustworthines) 

b. rasa hormat (respect) 

c. tekun (diligence) 

d. tanggung jawab (responsibility) 

 

Indikator  : Menentukan contoh gaya hidup budaya asing yang harus 

ditolak dan yang harus diterapkan. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan guru mengenai beberapa contoh gaya hidup budaya asing, 

siswa dapat menyebutkan 3 contoh gaya hidup budaya asing yang ada di sekitar 

siswa. 

2. Melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat mengidentifikasi contoh gaya hidup 

budaya asing yang hars ditolak dan harus diterapkan. 

3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat mengklasifikasikan beberapa kegiatan, 

budaya asing, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari serta mengartikan istilah 

asing dalam globalisasi. 
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C. MATERI PEMBELAJARAN 

Setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia sebaiknya kita seleksi dahulu mana 

yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa. 

No. Budaya asing yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila 

Budaya asing yang sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila 

1. Individualistik Etos kerja yang tinggi 

2. Hedonistik Disiplin dan tepat waktu 

3. Konsumtif Menghargai waktu 

4. Atheis  

5. Permissif  

 

D. METODE, MEDIA, DAN SUMBER BELAJAR 

1. Metode : ceramah, tanya jawab, pemberian tugas 

2. Media : Bagan klasifikasi budaya asing yang masuk ke Indonesia 

3. Sumber  : Ressi. Pendidikan Kewarganegaraan 4. Halaman 43-45. BSE 

  Bestari,Prayoga, dkk. Menjadi Warga Negara yang Baik. Halaman 

79-83. BSE 

  Sarjan. Bangga menjadi Insan Pancasila. Halaman 95-97. BSE 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Kegiatan Guru  

1) Mengadakan pengelolaan kelas, seperti: 

2) Memberi salam. 

3) Meminta siswa yang piket untuk meyiapkan dan memimpin doa. 

4) Mengecek kehadiran siswa. 

5) Menyiapkan peralatan, seperti: spidol dan penghapus, buku paket, media 

pembelajaran yang berupa gambar.  

6) Membuat apersepsi, seperti:  

a) Bercerita tentang berita penipuan yang sering terjadi di Indonesia 

b) Bertanya kepada siswa kegiatan menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan uang disebu apa? Apakah kegiatan tersebut sesuai patut 

ditiru? Sebaiknya untuk mendapatkan uang kita harus bagaimana? 

7) Memberi penguatan kepada siswa yang telah menjawab pertanyaan. 
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8) Menyampaikan tujuan pembelajaran serta pokok bahasan yang akan 

dibahas. 

b. Kegaiatan Siswa : 

1) Memberi salam kepada guru. 

2) Berdoa bersama-sama. 

3) Menyiapkan peralatan, seperti: buku tulis, buku paket, dan alat tulis. 

4) Memperhatikan dan menjawab pertanyaan guru. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Mengulas jawaban-jawaban siswa terhadap pertanyaan pada saat 

apersepsi. 

b) Menjelaskan tentang budaya asing dalam lingkup gaya hidup yang 

harus ditolak dan yang harus diterapkan. 

c) Mengadakan tanya jawab dengan siswa mengenai akibat bila tidak 

selektif terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia. 

d) Membimbing siswa mengisi tabel klasifikasi budaya asing dalam 

lingkup gaya hidup yang harus ditolak dan harus diterapkan. 

e) Memberikan motivasi kepada siswa untuk bertanya, menjawab, dan 

atau mengemukakan pendapat dengan memberikan penghargaan 

berupa lencana bagi setiap siswa yang berani bertanya, menjawab, dan 

atau mengemukakan pendapat. 

f) Membimbing siswa maju untuk mengisi tabel klasifikasi budaya asing 

dalam lingkup gaya hidup yang harus ditolak dan diterapkan. 

2) Kegiatan Siswa: 

a) Mendengarkan penjelasan guru mengenai sikap terhadap globalisasi. 

b) Menjawab pertanyaan guru mengenai akibat bila tidak selektif 

terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia. 

c) Maju tanpa ditunjuk dalam mengisi tabel klasifikasi budaya asing 

dalam lingkup gaya hidup yang harus ditolak dan harus diterapkan. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Membagi siswa menjadi 4 kelompok. 

• Kelompok Sumatera   
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• Kelompok Jawa   

• Kelompok Kalimantan 

• Kelompok Sulawesi  

b) Menjelaskan aturan dalam bekerja kelompok, sebagai berikut: 

• Meyakinkan bahwa setiap anggota kelompok telah 

mempelajari materi. 

• Tidak seorang pun menghentikan belajar sampai semua 

anggota menguasai materi. 

• Meminta bantuan kepada setiap anggota kelompoknya untuk 

menyelesaikan masalah sebelum menanyakan pada gurunya. 

• Setiap anggota kelompok berbicara secara sopan satu sama 

lain, saling menghormati dan menghargai. 

c) Membagikan LKS disertai lembar jawab kepada masing-masing 

kelompok. 

d) Mengawasi jalannya kerja kelompok. 

e) Membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. 

2) Kegiatan Siswa: 

a) Mendengarkan dan mematuhi aturan dalam kerja kelompok. 

b) Mengerjakan LKS yang telah dibagikan guru. 

c) Memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah memahami materi 

yang diberikan guru. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Kegiatan Guru: 

a) Salah satu perwakilan kelompok maju mempresentasikan jawaban 

hasil kerja kelompok. 

b) Guru mengamati dan membenarkan jawaban pada lembar jawab jika 

ada jawaban yang salah guru mewajibkan untuk setiap kelompok 

membenarkannya. Jika masih terdapat jawaban yang belum 

dibenarkan, lembar kerja kelompok tidak akan diterima guru. 

c) Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling 

mengemukakan pendapat saat presentasi kelompok. 

d) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum dipahami siswa. 

e) Menghitung skor masing-masing kelompok. 

2) Kegiatan Siswa: 
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a) Mengoreksi setiap jawaban kelompok 

b) Memilih salah satu anggota kelompok untuk maju mempresentasikan 

hasil kerja kelompok. 

c) Mengamati setiap siswa yang maju dan mengemukakan pendapat 

jika ada jawaban yang tidak sama. 

d) Bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 

 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Kegiatan Guru 

1) Bersama dengan siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas 

yaitu tentang sikap terhadap pengaruh globalisasi. 

2) Guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa. 

3) Bersama siswa mengoreksi setiap jawaban pada soal evaluasi yang telah 

dikerjakan siswa. 

4) Menentukan skor siswa pada evaluasi dan dengan  membuat tabel 

perkembangan individu yang kemudian menjadi skor kelompok. Penilaian 

individu ditetapkan dengan berpedoman pada skor perkembangan individu 

sebagai berikut: 

Skor Tes Skor Perkembangan 
Individu 

1. Lebih dari 10 poin di bawah skor 
awal 

2. 10 hingga 1 poin di bawah skor awal 
3. Skor awal sampai 10 poin di atasnya 
4. Lebih dari 10 poin di atas skor awal 
5. Nilai sempurna (tidak berdasarkan 

skor awal) 

5 
10 
20 
30 
30 

 

5) Menghitung skor kelompok dengan perhitungan sebagai berikut: 

N1 =    
    

 

6) Memberikan penghargaan berupa piagam pada kelompok yang berhasil 

meraih skor tinggi dengan kriteria sebagai berikut. 

Kriteria Rata-rata Tim Panghargaan 
15 
20 
25 

TIM BAIK 
TIM SANGAT BAIK 

TIM SUPER 
7) Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. 

b. Kegiatan Siswa: 
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1) Mengerjakan soal evaluasi. 

2) Memeriksa hasil evaluasi bersama-sama. 

3) Bergabung dengan kelompoknya 

4) Bagi kelompok yang berhasil memperoleh skor tertinggi, akan menerima 

penghargaan berupa piagam kelompok. 

F. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses dan hasil. 

2. Jenis penilaian : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes objektif   

4. Alat penilaian : isian singkat untuk tes evaluasi 

soal pilihan ganda untuk tes formatif 

5. Kunci jawaban : (Terlampir) 

6. Skor Penilaian :  

Keterangan :  

NA = Nilai Akhir    

Sm = Skor Maksimal 

Sp = Skor Perolehan  

Tegal, 4 Mei 2012 
 

 
  

Mengetahui 
Kepala SDN Muarareja 02 Tegal Pengajar 

 
ttd ttd 
 

Darto, S.Pd.I  Nina Agustiana 
NIP. 19600714 198405 1 001 NIM. 1402408297

100x
Sm
SpNA =
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Lampiran 36 

SOAL EVALUASI  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 

1. Setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia, sebaiknya kita seleksi disesuaikan dengan…. 
2. Sikap tidak mengakui Tuhan disebut…. 
3. Gaya hidup suka berhura-hura disebut…. 
4. Budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila harus kita…. 
5. Berpakaian sangat terbuka merupakan contoh gaya hidup budaya asing yang harus kita…. 
6. Televisi sering menayangkan berita mengenai penipuan yang marak terjadi di Indonesia. Hal 

ini menunjukkan bahwa budaya …. sudah mulai menyebar di Indonesia. 
7. Menghargai waktu, etos kerja yang tinggi, dan menepati janji adalah sikap budaya asing 

yang harus kita…. 
8. Dodo tidak mau menolong temannya yang kesulitan mendorong sepeda. Dodo takut 

kelelahan jika ikut mendorong sepeda temannya. Sikap Dodo disebut…. 
9. Maria suka berbelanja, padahal ia tidak memiliki uang yang cukup dan tidak memerlukan 

barang yang ia belanjakan. Sikap nya disebut…. 
10. Terhadap budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila, sikap kita 

sebaiknya…. 
 

Kunci jawaban: 
1. nilai-nilai Pancasila 

2. atheis 

3. hedonistik 

4. terapkan, lakukan, tiru 

5. tolak, jauhi, hindari 

6. permissif 

7. terapkan, lakukan, tiru 

8. individualis 

9. konsumtif 

10. menolak 

Catatan : 

Nilai Akhir:  
Keterangan :  

NA = Nilai Akhir    

Sm = Skor Maksimal 

Sp = Skor Perolehan 

 

 

100x
Sm
SpNA =
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Lampiran 37 

SOAL KELOMPOK SUMATERA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Kelompok : I     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu : 10 menit 

Petunjuk  :  

Berilah tanda cek (√) untuk mengisi kolomA, BO, DW pada tabel yang telah disediakan.  

Sesuaikan acara televisi dengan umur penontonnya. 

A (Anak-anak), BO (Bimbingan Orang tua), DW (Dewasa), 

Tulislah kesimpulan dari hasil kerja kelompok mu! 

No. Acara Televisi A BO DW

1. Sinetron     

2. Petualangan Si Bolang    

3. Cita-citaku    

4. Infotaimen gossip    

5. Doraemon    

Kesimpulan : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………....................................................................................................................
       
       
 
       Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 
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SOAL KELOMPOK JAWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Kelompok : II     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu : 10 menit 

Petunjuk  : Hubungkan dengan garis antara sisi kana dan kiri sesuai dengan jawaban yang 

tepat. Tulislah kesimpulan hasil kerja kelompokmu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 

 

Sikap tidak mengakui 
Tuhan 

Sikap gaya hidup boros 
dengan suka 

mengkonsumsi barang‐
barang yang tidak 

diperlukan

Sikap menghalalkan segala 
cara untuk mendapatkan 

uang 

Sikap suka menghambur‐
hamburkan uang 

Sikap mementingkan diri 
sendiri 

Sikap memilih sesuatu 
termasuk budaya asing yag 

masuk ke Indonesia 

Konsumtif  

individualis

Permissif

Atheis

Hedonstik 

Selektif 

Kesimpulan :  
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SOAL KELOMPOK KALIMANTAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Kelompok : III     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu : 10 menit 
 
Petunjuk  :  

Berilah tanda cek (√) untuk mengisi kolom S (Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

Isilah dengan tepat dan tulis kesimpulan dari hasil kerja kelompokmu ! 

No. Sikap Di Lingkungan Sekitar S TS 

1. Jika berjanji akan ditepati   

2. Terlena dengan hiburan televisi dan permainan 

hingga lupa waktu 

  

3. Melalaikan ibadah dengan alasan sibuk   

4. Bekerja keras dan pantang menyerah dalam 

mengerjakan sesuatu 

  

.5 Berpakaian serba ketat dan bergaya kebarat-baratan 

misalnya anak laki-laki memakai tindik dan tato. 

  

Kesimpulan: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

  

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 
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6. ………………… 

 

SOAL KELOMPOK SULAWESI 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Kelompok : III     Hari/ tanggal : ………….. 

Kelas : IV 

Mapel : PKn 

Waktu : 10 menit 
 
Petunjuk  :  

Isilah tabel di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

No.  Budaya asing yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila 

Budaya asing yang sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 Anggota kelompok:  

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

6. ………………… 
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Lampiran 38 

SKOR PERKEMBANGAN KELOMPOK PKn 
MATERI GLOBALISASI 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Keterangan  

NO. NAMA 
KELOMPOK NAMA SISWA 

SKOR 
AWAL 

SKOR 
PER-

OLEHAN 

SKOR PER-
KEMBANGAN N1 

1 Sumatera • Nila Dwi Astuti 
• Winarti  
• Neli Cornelita 
• Nurfaziyah 
• Sindi Triya. A 
• Sahiful Akmal 

90 
 

70 
80 
80 
70 
60

80 
 

90 
80 
80 
80 
70

10 
 

30 
20 
20 
20 
20 

20 

Jumlah Skor   120 
2 Jawa • Sahrul Y 

• Trisna Indri. S 
• Nova Eva. S 
• Yoga Septianto 
• Sukmawati 
• Sarah Yesinda 

80 
80 
90 
 

40 
90 
50 

100 
80 
90 
 

60 
90 
70 

30 
20 
20 

 
30 
20 
30 

25 

Jumlah Skor   150 
3 Kalimantan  • Nur Iksan 

• Seno riski. M  
• Tiara Puspasari 
• Hervina Nur 

Sela 
• Saiful Ali Fajar 
• Wina Nur Sela 

90 
80 
 

60 
 

70 
 

90 
 
0 

90 
80 
 

70 
 

60 
 

90 
 
0 

20 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
0 

15 

Jumlah Skor 90 
4 Sulawesi • Yusuf 

Andriyan 
• Rizka Aling. P 
• Munirudin  
• Rehan Nur. R 
• Suci Rokhayati 
• Nur Safitri 

80 
 

90 
60 
90 
 

70 
0 

80 
 

90 
70 
90 
 

50 
0 

20 
 

20 
20 
20 

 
5 
0 

14,2 

Jumlah Skor 85 
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Lampiran 39 
KISI-KISI SOAL FORMATIF SIKLUS II 

Jenis Sekolah : Sekolah Dasar  Alokasi waktu :      menit 
Kelas/Semester : IV/2  Jumlah Soal : 10 soal  
Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
Standar Kompetensi: Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. 
 

No Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi  

Indikator Soal Nomor dan 
Jenis Soal 

Ranah 
Kognitif 

Kriteria Soal 

M Sd Sl 

1. Menentukan sikap 
terhadap pengaruh 
globalisasiyang 
terjadi di 
lingkungannya. 

Menentukan 
sikap terhadap 
globalisasi 

Siswa dapat menentukan perilaku yang tepat jika kegiatan ekstrakurikuler 
diselenggarakan di sekolah. 

1 
Pilgan C3  √  

Siswa dapat mengidentifikasi manakah yang termasuk sikap positif dari globalisasi 2 
Pilgan C2  √  

Siswa dapat menyebutkan arti dari gaya hidup hedonistik 3 
Pilgan C1 √   

Siswa dapat menyimpulkan bahwa sikap tidak mengakui Tuhan disebut atheis 4 
Pilgan C1  √  

Disajikan sebuah peristiwa dalam kehidupan sehari- hari, siswa dapat menentukan 
sikap yang baik di keluarga dalam menghadapi peristiwa tersebut 

5 
Pilgan C3  √  

Siswa dapat mengidentifikasi sikap yang baik di sekolah dalam mengahadapi 
globalisasi 

6 
Pilgan C2   √ 

Menentukan 
contoh budaya 
asing yang harus 
diterima dan 
ditolak 

Siswa dapat mengidentifikasi alasan budaya yang datang dari luar harus disaring. 7 
Pilgan C2 √   

Siswa dapat mengidentifikasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika bangsa 
Indonesia menolak globalisasi. 

8 
Pilgan C2  √  

Siswa dapat mengidentifikasi sikap yang tepat terhadap setiap budaya dari luar negeri 
yang masuk ke Indonesia 

9 
Pilgan C2   √ 

Siswa dapat menentukan apa yang menjadi patokan penyesuaian kebudayaan asing 
yang masuk ke Indonesia 

10 
Pilgan C2  √  

Jumlah (%) 20 60 20 
Keterangan: 
C1 : ingatan,  
C2: pemahaman,  
C3: aplikasi 
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Lampiran 40 
SOAL TES FORMATIF SILKUS II 

 
Nama : ………………….. 
Kelas/ semester : IV/ 2 
Hari / tanggal : ………………….. 
Waktu : 10 menit 
Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di jawaban yang kamu anggap paling 
benar! 
 

1. Saat kamu membaca mading di sekolah, kamu menemukan sebuah pengumuman 
yang berisi kegiatan ekstrakurikuler tari yang akan dilakukan setiap hari Kamis sore. 
Bagaimana sikapmu menanggapi pengumuman tersebut? 
a. Cukup dibaca saja pengumuman tersebut. 
b. Protes terhadap guru karena merasa terbebani. 
c. Mempengaruhi teman-teman agar tidak berangkat latihan. 
d. Semangat mengikuti latihan terebut. 

 
2. Wega tidak suka menolong temannya yang sedang kesusahan. Sikap Wega termasuk 

sikap…. 
a. Hedonistik 
b. Atheis 
c. Konsumtif 
d. Individualis 

 
3. Apakah yang dimaksud gaya hidup hedonistik? 

a. Mementingkan diri sendiri 
b. Tidak mengakui Tuhan 
c. Suka menghambur-hamburkan uang 
d. Suka menolong sesama makhluk ciptaan Tuhan 

 
4. Sikap tidak mengakui adanya Tuhan disebut…. 

a. Apatis 
b. Atheis  
c. Individualis 
d. Permissif 

 
5. Adikmu menonton tayangan televisi yang berisi kekerasan, sikapmu sebagai kakak 

seharusnya…. 
a. Ikut menonton tayangan tersebut bersama adik. 
b. Tidak peduli terhadap tayangan yang ditonton adiknya. 
c. Memarahi dan memukul adik karena menonton tayangan tersebut. 
d. Melarang dan menasihati adik agar tidak menonton tayangan tersebut. 
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6. Bagaimanakah sikap yang baik di sekolah dalam menghadapi globalisasi? 
a. Mengikuti peraturan sekolah dengan disiplin 
b. Menerapkan gaya hidup individualis 
c. Bergaya seperti anak jalanan 
d. Mengutamakan gaya hidup mewah 

 
7. Budaya dari luar negeri harus kita saring agar…. 

a. sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 
b. tidak ada budaya luar negeri yang menyamai budaya Indonesia 
c. bangsa Indonesia lebih kreatif dalam menciptakan budaya baru 
d. budaya bangsa Indonesia tidak tertinggal 

 
8. Apakah dampak negatif jika bangsa Indonesia menolak globalisasi? 

a. Indonesia menjadi negara yang maju 
b. Budaya Indonesia akan terkenal di negara sendiri 
c. Indonesia menjadi negara yang tertinggal 
d. Budaya Indonesia dapat dijaga dengan baik 

 
9. Bagaimanakah sikap yang tepat terhadap setiap budaya dari luar negeri yang masuk 

ke Indonesia? 
a. menerima dengan lapang dada 
b. kritis dan selektif 
c. menolak 
d. mengikuti tanpa aturan 

 
10. Budaya asing yang masuk ke Indonesia, disaring dan disesuaikan dengan…. 

a. kebutuhan bangsa 
b. kebutuhan pribadi 
c. nilai-nilai pancasila 
d. kebiasaan bangsa 
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Lampiran 41 

Kunci Jawaban 

Pilihan ganda 

1. d 

2. d 

3. c 

4. b 

5. d 

6. a 

7. a 

8. c 

9. b 

10. c 

 

Penilaian 

a. Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 1 

b. Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

c. Skor maksimal yaitu 10 

 

 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir    

Sm = Skor Maksimal 

 Sp = Skor Perolehan 

100x
Sm
SpNA =
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Lampiran 42 
DAFTAR NILAI SISWA KELAS IV  

SD NEGERI MUARAREJA 02 TEGAL 
FORMATIF SIKLUS II 

 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 
Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 
Kompetensi Dasar : Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi  
  di lingkungannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Tegal, 4 Mei 2012 
 Peneliti 
 
 ttd 
 
 Nina Agustiana 
 NIM. 1402408297 

No. Nama Siswa Nilai  Tuntas  Tidak 
Tuntas 

1. Munirudin  80 √  
2. Neli Cornelita 80 √  
3. Nila Dwi Astuti 100 √  
4. Nova Eva. S 90 √  
5. Nurfaziyah. S 100 √  
6. Nur Iksan 90 √  
7. Nur Safitri -   
8. Riska Aling. P 100 √  
9. Sahrul. Y  90 √  
10. Sarah Yesinda 70  √ 
11. Seno Riski. M 80 √  
12. Sindi Triya. A 80 √  
13. Suci Rokhayati 70  √ 
14. Sahiful Akmal 80 √  
15. Sukmawati 100 √  
16. Tiara Puspitawati 80 √  
17. Trisna Indri. S  100 √  
18. Wina Nur Indah. S  -   
19. Winarti 80 √  
20. Yoga Septianto 60  √ 
21. Yusuf Andriyan 80 √  
22. Saiful Ali Fajar 80 √  
23. Hervina Nur Sela 60  √ 
24. Rehan Nur. R 100 √  

Jumlah 1850 18 4 
Rata-rata nilai 84, 09 

Tuntas Belajar Klasikal (%) 81,8 
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Lampiran 43 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  TK 

(%) A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1 Munirudin    √     √    √    √    √     √    √ 23 82,14 
2 Neli Cornelita   √     √   √     √    √       √    √ 21 75 
3 Nila Dwi Astuti   √     √   √   √       √     √    √ 22 78,57 
4 Nova Eva. S  √     √    √      √     √    √     √ 20 71,42 
5 Nurfaziyah. S   √     √    √    √    √     √    √ 25 89,28 
6 Nur Iksan   √     √   √    √    √    √     √ 23 82,14 
7 Nur Safitri                                 
8 Riska Aling. P   √      √    √   √    √     √    √ 25 89,28 
9 Sahrul. Y    √    √     √    √     √    √     √ 21 75 
10 Sarah Yesinda  √      √    √    √    √      √     √ 19 67,85 
11 Seno Riski. M    √     √    √      √     √     √    √ 23 82,14 
12 Sindi Triya. A    √   √     √  √      √     √    √ 21 75 
13 Suci Rokhayati  √      √   √   √     √      √     √ 17 60,71 
14 Sahiful Akmal    √    √     √   √    √       √    √ 21 75 
15 Sukmawati   √    √     √    √    √    √     √ 23 82,14 
16 Tiara Puspitawati   √    √   √      √   √      √     √ 19 67,85 
17 Trisna Indri. S    √    √   √  √      √     √    √ 22 78,57 
18 Wina Nur Indah. S                                      
19 Winarti   √     √     √    √    √    √      √ 23 82,14 
20 Yoga Septianto  √       √     √    √     √       √    √ 20 71,42 
21 Yusuf Andriyan  √      √   √  √       √     √    √ 21 75 
22 Saiful Ali Fajar   √      √   √      √    √       √    √ 21 75 
23 Hervina Nur Sela   √    √      √     √    √     √     √ 20 71,42 
24 Rehan Nur. R   √      √   √   √     √     √    √ 24 85,71 

Jumlah Nilai 60 67 65 57 59 78 88 474 1692,9 
Rata-rata 2,727 3,045 2,954 2,590 2,681 3,545 4 21,54 76,95
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Keterangan: 

A. Keaktifan siswa dalam memperhatikan penjelasan materi guru 
B. Keaktifan siswa dalam kegiatan berkelompok 
C. Kemampuan siswa dalam pemeriksaan hasil kelompok 
D. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 
E. Kemampuan siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
F. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas individu 
G. Keaktifan siswa dalam penghargaan kelompok  

   
 
 
 
 
  Tegal, 3 Mei 2012 

  Peneliti 
 
 Ttd 
 
  Nina Agustiana 
  NIM. 1402408297 
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Lampiran 44 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  
SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Skor  TK 

(%) A B C D E F G 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1 Munirudin    √     √    √    √    √     √    √ 23 82,14 
2 Neli Cornelita   √     √    √    √      √     √    √ 23 82,14 
3 Nila Dwi Astuti   √     √     √    √      √     √    √ 23 82,14 
4 Nova Eva. S   √    √    √      √     √    √     √ 21 75 
5 Nurfaziyah. S    √    √    √  √    √    √    √ 27 96,42 
6 Nur Iksan   √     √   √    √    √    √     √ 23 82,14 
7 Nur Safitri                                 
8 Riska Aling. P     √    √    √     √   √     √    √ 27 96,42 
9 Sahrul. Y    √     √    √    √     √    √     √ 22 78,57 
10 Sarah Yesinda    √    √    √  √      √    √     √ 21 75 
11 Seno Riski. M    √     √    √      √     √     √    √ 23 82,14 
12 Sindi Triya. A    √     √    √      √     √     √    √ 23 82,14 
13 Suci Rokhayati    √    √     √    √      √    √     √ 21 75 
14 Sahiful Akmal    √    √   √   √     √     √    √ 23 82,14 
15 Sukmawati    √   √     √     √    √   √     √ 26 92,85 
16 Tiara Puspitawati   √    √     √     √   √      √     √ 12 75 
17 Trisna Indri. S    √    √   √  √     √     √    √ 22 78,57 
18 Wina Nur Indah. S                          
19 Winarti    √    √     √     √   √    √      √ 25 89,28 
20 Yoga Septianto  √       √     √    √     √       √    √ 22 78,57 
21 Yusuf Andriyan    √    √   √  √      √     √    √ 23 82,14 
22 Saiful Ali Fajar   √      √     √     √      √     √    √ 22 78,57 
23 Hervina Nur Sela   √    √      √     √     √    √     √ 21 75 
24 Rehan Nur. R     √    √   √     √     √     √    √ 25 89,28 

Jumlah Nilai 70 69 69 66 69 76 88 507 1810,7 
Rata-rata 3,181 3,136 3,136 3 3,136 3,454 4 23,04 82,30
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Keterangan: 

A. Keaktifan siswa dalam memperhatikan penjelasan materi guru 
B. Keaktifan siswa dalam kegiatan berkelompok 
C. Kemampuan siswa dalam pemeriksaan hasil kelompok 
D. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 
E. Kemampuan siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
F. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas individu 
G. Keaktifan siswa dalam penghargaan kelompok  

   
 

 

    Tegal, 4 Mei 2012 

  Peneliti 
 
 ttd 
 
  Nina Agustiana 
  NIM. 1402408297 
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Lampiran 45  

REKAPITULASI PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

 

No. Aspek yang diamati 

Hasil  

Pertemuan  

I 

Pertemuan  

II 

1. Keaktifan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan materi dari guru 
2,727 3,181 

2. Keaktifan siswa dalam kegiatan 

berkelompok 
3,045 3,136 

3. Kemampuan siswa dalam pemeriksaan 

hasil kelompok 
2,954 3,136 

4. Keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

2,590 3 

5. Kemampuan siswa dalam mengemukakan 

tanggapan atau pendapat 
2,681 3,136 

6. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan 

tugas individu 
3,545 3,454 

7. Keaktifan siswa dalam penghargaan 

kelompok 
4 4 

Presentase tingkat aktifitas siswa (TK) % 76,95 82,30 

   

     Tegal, 4 Mei 2012 
    Peneliti 
 
 ttd 
 
        Nina Agustiana 
        NIM. 1402408297
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Lampiran 46 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 1) 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

 

 

 

 
PETUNJUK 
Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon 
guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 
tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 
1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator    1  2           3      4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran  
khusus (TPK) 

1.2 Merancang karakter yang diharapkan  
dalam PKn                                                                               

  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 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 
Pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 
pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu 
pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 
memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 
 
Rata-rata butir 3 = C 
 
 

1. NAMA GURU/ CALON GURU :  Nina Agustiana 
2. SEKOLAH : SDN Muarareja 02 Tegal 
3. KELAS : IV (empat) 
4. MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
5. TANGGAL : 3 Mei 2012 

3 

3,1 

3 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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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 

 
 
 

Rata-rata  APKG 1 = R 
 

R =  
A  B  C  D  E  F 

     
 

R =    ,      ,    
 

R = 3,27 
                                  

 

       

 
                            
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Tegal, 3 Mei 2012 
Observer 
 
ttd 

KISWANTO, S.Pd.SD 
NIP. 19580720 197802 1 004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

√

√

√

√

3,5 

4 

√

√
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Lampiran 47 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 1) 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

 
PETUNJUK 
Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon 
guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 
tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator    1  2           3      4 
1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran  

khusus (TPK) 
1.2 Merancang karakter yang diharapkan  

dalam PKn                                                                                             
 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 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 
pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 
pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  
pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 
memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 
 

Rata-rata butir 3 = C 
 
 
 

1. NAMA GURU/ CALON GURU :  Nina Agustiana 
2. SEKOLAH : SDN Muarareja 02 Tegal 
3. KELAS : IV (empat) 
4. MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
5. TANGGAL : 4 Mei 2012 

3 

3 

√

√

√

3,5 

√

√

√

√

√

√

√
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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 
 

 

 
Rata-rata  APKG 1 = R 
           

R =  
A  B  C  D  E  F 

     
 

R =  ,     ,   ,    
 

R =  3,33       
                              

 

 

 

       

 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegal, 4 Mei 2012 
Observer 
 
ttd 
 
KISWANTO, S.Pd.SD 
NIP. 19580720 197802 1 004 

  
 

 
 
 
 
 

3,5 

√

√

√

√

√

4 

3,5 

√
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Lampiran 48 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN (APKG 2) 
 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. 
4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran 
yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 
 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 
         1 2 3        4 

1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran 
dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  
                      
  Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  
 sesuai dengan tujuan dan situasi. 
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 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 
2.6 Mengelola waktu pembelajaran  
 secara efisien.  
    Rata-rata butir 2 = Q 
 

3. Mengelola interaksi kelas 
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

1. NAMA GURU/ CALON GURU :  Nina Agustiana 
2. SEKOLAH : SDN Muarareja 02 Tegal 
3. KELAS : IV (empat) 
4. MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
5. TANGGAL : 3 Mei 2012 

3,5 

3 

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 
3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 
                                                                                         Rata-rata butir 3 = R 
 
 

4.  Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  
 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 
hangat, luwes, terbuka, penuh  
pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 
4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 
4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 
4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 
                                                                                        
 `  Rata-rata butir 4 = S 
 
5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  
 dalam model pembelajaran koopertif tipe STAD 

5.1 Persiapan pembelajaran tipe STAD 
 

5.2 Menjelaskan materi pembelajaran 
5.3 Membimbing siswa dalam kegiatan  

kelompok 
5.4 Memeriksa hasil kerja  
 kelompok 
5.5 Mengadakan tes individu 
5.6 Memeriksa tes individu 
5.7 Memberi penghargaan kepada siswa 

 sesuai hasil yang diperoleh kelompok 
5.8 Menyimpulkan pembelajaran  

       
   Rata-rata butir 5 = T                                    

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 
 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  
proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran   Rata-rata butir 6 = U 
 
 

3 

3 

3,5 

3 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 
7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 
  

Rata-rata butir 7 = V 
 
 
 
 
Rata-rata APKG 2 = P 
 

P = 
P Q R S T U V

  
 

P = 
 ,         ,      

P = 3,14 
                           
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegal, 3 Mei 2012 
Observer 
 
ttd 
 
KISWANTO, S.Pd.SD 

NIP. 19580720 197802 1 004 

3 

√

√

√

√
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Lampiran  49 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 2) 

 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. 
4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran, 

pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. 
5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 
 
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

1 2 3        4 
1.1 Menyiapkan ruang, media, 
 dan sumber belajar. 
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

Rata-rata butir 1 = P 
 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  
 sesuai dengan tujuan dan situasi. 
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 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 
2.6Mengelola waktu pembelajaran secara efisien.  
    Rata-rata butir 2 = Q 
 

3. Mengelola interaksi kelas 
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 
3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 
3.3 Menggunakan ekspresi, lisan, isyarat,  

 dan gerakan badan. 
3.4 Memicu dan memelihara  

keterlibatan siswa 
3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

                                                                                        Rata-rata butir 3 = R 

1. NAMA GURU/ CALON GURU :  Nina Agustiana 
2. SEKOLAH : SDN Muarareja 02 Tegal 
3. KELAS : IV (empat) 
4. MATA PELAJARAN : Pendidikan Kewarganegaraan 
5. TANGGAL : 4 Mei 2012 

4 

3 

√

√

√

√

√

√

√

√

3,4 

√

√

√

√

√
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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 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus  
 dalam model pembelajaran koopertif tipe STAD 

5.1 Persiapan pembelajaran tipe STAD 
5.2 Menjelaskan materi pembelajaran 
5.3 Membimbing siswa dalam kegiatan  

kelompok 
5.4 Memeriksa hasil kerja  

kelompok 
5.5 Mengadakan tes individu 
5.6 Memeriksa tes individu 
5.7 Memberi penghargaan kepada siswa 

 sesuai hasil yang diperoleh kelompok 
5.8 Menyimpulkan pembelajaran  

  
   Rata-rata butir 5 = T                               

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 
6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran. 
6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 
      Rata-rata butir 6 = U 
 
7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 
7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 
 
    
     Rata-rata butir 7 = V 

 
Nilai APKG 2 = P 

  P = 
P Q R S T U V 

 
  P = 

   ,     ,   ,   ,   ,  

Tegal, 4 Mei 2012 
Observer 
 
ttd 
 
KISWANTO, S.Pd.SD 
NIP. 19580720 197802 1 004 

√

3,4 

3,3 

√

√

√

√

√

3,2 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3,5 
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P = 3,41 
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Lampiran 50  
Hasil Pekerjaan Siswa 
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PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 
    UPPD KECAMATAN TEGAL BARAT 

SEKOLAH DASAR NEGERI MUARAREJA 02 
Jl. Brawijaya Gg.Muara 9  52117 ℡ (0283) 324022 

 
 

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN 
 Nomor: 423.4/ 012/ VI/ 2012 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, kepala SD Negeri Muarareja 02 UPPD Kecamatan 

Tegal Barat menerangkan bahwa: 

 Nama : Nina Agustiana 

NIM : 1402408297 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Fakultas : Ilmu Pendidikan 

Universitas : Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

Melalui surat permohonan ijin penelitian dari Universitas Negeri Semarang tertanggal 12 

April 2012 telah mengajukan ijin pengambilan data mulai dari April sampai bulan Mei 2012. 

Bersama ini kami mengijinkan yang bersangkutan mengadakan penelitian dan pengambilan 

data. 

Demikian Surat Keterangan Ijin Penelitian ini kami buat, agar dapat dipergunakan 

seagaimana mestinya. 

  

 

  Tegal, 21 Juni 2012 
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Lampiran 53 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 
DINAS PENDIDIKAN 

    UPPD KECAMATAN TEGAL BARAT 
SEKOLAH DASAR NEGERI MUARAREJA 02 

Jl. Brawijaya Gg.Muara 9  52117 ℡ (0283) 324022 
 
 

SURAT KETERANGAN MENGAJAR 
 Nomor: 423.4/ 012/ VI/ 2012 

 
Yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama : Darto, S.Pd.i 

NIP : 19600714 198405 1 001 

Jabatan : Kepala Sekolah  

Satuan Kerja : SDN Muarareja 02 Tegal 

Menerangkan bahwa: 

Nama : Nina Agustiana 

NIM : 1402408297 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Fakultas : Ilmu Pendidikan 

Universitas : Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

 

Bahwa mahasiswa tersebut di atas merupakan pengajar mata pelajaran PKn di kelas IV SDN 

Muarareja 02 Tegal. 

Demikian Surat Keterangan Mengajar ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

  Tegal, 21 Juni 2012 
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Lampiran 54 Foto Kegiatan 

 

 

   
   

 

 

   
     

 

 

     

Kegaiatan Awal 

Berdoa Memberi salam 

Guru memberikan pertanyaan 
sebagai apersepsi 

Siswa merespon pertanyaan 
guru 

Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

Presensi 
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Kegiatan Inti 

Penjelasan materi Siswa menjawab pertanyaan 
guru seputar materi 

Pembagian kelompok Kegiatan kelompok 

Presentasi kelompok Evaluasi (Kuis) 
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Pemberian penghargaan Pelaksaaan tes formatif 
pada akhir siklus  

Kegiatan Akhir 

Siswa mencatat kesimpulan 
pembelajaran 

Guru dan siswa membuat 
kesimpulan pembelajaran 



 

 

Lampiiran 55 

Guru me
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PIAGAM PENGHARGAAN STAD 
 

TIM SANGAT BAIK 
 

 
 

DIBERIKAN SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS 
HASIL KERJA KELOMPOK DALAM MATA 
PELAJARAN PKn  MATERI GLOBALISASI  

 
PAGAM INI DIBERIKAN KEPADA 

 
KELOMPOK …………. 

 
ANGGOTA: 
  
  
 
  GURU 

 

 

NINA AGUSTIANA 
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PIAGAM PENGHARGAAN STAD 
 

TIM BAIK 
 

 
 

DIBERIKAN SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS 
HASIL KERJA KELOMPOK DALAM MATA 
PELAJARAN PKn MATERI GOBALISASI  

 
PAGAM INI DIBERIKAN KEPADA 

 
KELOMPOK …………. 

 
ANGGOTA: 
 
  
 
 
  GURU  

 

 

NINA AGUSTIANA 
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