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ABSTRAK
Abdul Azis. 2013. “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Keselamatan Berlalu
Lintas untuk Siswa Kelas 5 SD 1 Bae Kudus Tahun 2012-2013”.Skripsi,
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang.
Eko Nugroho Julianto,S.Pd.,M.T., dan Alfa Narendra,S.T.,M.T.
Kata Kunci : Pengembangan, Perangkat pembelajaran, keselamatan, Lalu lintas.
Pendidikan merupakan proses sosial dimana orang dihadapkan pada
lingkungan yang terpilih dan terkontrol.Namun dalam kenyataannya pendidikan
bukan hanya sebuah pembelajaran di dalam kelas saja. Akan tetapi juga terjadi di
luar lingkungan sekolah. Contoh dalam hal ini adalah dalam berlalu lintas. Banyak
sekali kecelakaan di jalan raya yang berdekatan dengan sekolah yang memakan
korban murid. Melihat hal tersebut maka pendidikan perlu diaplikasikan di luar
sekolah khususnya keselamatan berlalu lintas. Di dalam dunia pendidikan, saat ini
pengetahuan keselamatan berlalu lintas memang tidak secara langsung diberikan
dalam sebuah mata pelajaran. Kurikulum pendidikan tidak ada secara spesifik
memberikan pembelajaran tentang keselamatan lalu lintas. SK-KD yang ada
hanya membahas mengenai perundang- undangan berlalu lintas
tanpa
menjelaskan secara terperinci mengenai keselamatan berlalu lintas dengan
banyaknya diantaranya kecelakaan yang terjadi pada murid saat menyeberang.
Pengembangan materi tentang keselamatan berlalu lintas untuk anak diharapkan
memberikan kontribusi terhadap hasil belajar yang berupa pengetahuan dan
tingkah laku saat berada di dekat lalu lintas. Rumusan masalah dalam skripsi ini
adalah “bagaimana hasil belajar dari pengembangan perangkat pembelajaran
keselamatan berlalu lintas untuk murid kelas 5 SD 1 bae Kudus?”. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar dari pengembangan perangkat
pembelajaran keselamatan berlalu lintas untuk kelas 5 SD 1 Bae Kudus.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen.
Dimana subjek penelitian yaitu kelas 5 SD 1 bae Kudus pada mata pelajaran Pkn.
Penelitian ini memberikan sebuah materi tentang lalu lintas yang dikembangkan
dengan melihat hasil belajar yang telah didapat murid ya itu pengetahuan dan
perilaku. Hasil penelitian, didapat 18 dari 27 murid yang mengikuti tes
mendapatkan nilai dengan katagori sangat baik sedangkan sisanya mendapatkan
nilai dengan katagori istimewa. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,
derajat kebebasan (dk) yang besarnya adalah n – 1 yaitu 26. Sehingga didapat dari
t tabel dengan dk=26 dan taraf kesalahan (α) ditetapkan 5% yaitu 2,056.sedangkan
pada perhitungan t-hitung didapat 1,58. Karena t-hitung < t-tabel (1,58 < 2,056),
dengan demikian hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa pengembangan
perangkat pembelajaran keselamatan berlalu lintas dapat meningkatkan hasil
belajar lebih tinggi dari kriteria ketuntasan minimum yaitu 85 pada murid kelas 5
SD 1 Bae Kudus tahun ajaran 2012-2013 diterima.
Saran yang dapat disampaikan adalah guru hendaknya memberikan murid suatu
materi dari hasil pengembangan guru yang berkaitan atau memasukan apa yang
ada di lingkungan murid. Sehingga murid mampu mengetahui apa yang telah
diberikan oleh guru karena murid melihat, mengetahui dan terlibat dalam
kesehariannya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan (a) proses dimana seseorang mengembangkan
kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainya dalam masyarakat
dimana dia hidup. (b) Proses sosial dimana orang di hadapkan pada lingkungan
yang terpilih dan terkontrol ( khususnya yang datang dari sekolah ), sehingga
mereka dapat memperoleh dan mengalami perkembangan kemampuan sosial dan
kemampuan individual yang optimum.( http://Dictionary-of-Education/Pengertian
Pendidikan)
Pendidikan itu bukan hanya sebuah pembelajaran di dalam kelas saja. Akan
tetapi pendidikan juga terjadi di luar lingkungan sekolah. Contoh dalam hal ini
adalah pendidikan berlalu lintas. Sekarang ini banyak sekali kecelakaan di jalan
raya yang berdekatan dengan sekolah yang memakan korban murid. Sesuai apa
yang disampaikan ibu Surya salah satu guru di SD 1 Bae kudus yang sedang
berada ditempat kejadian dalam dua bulan ini saja terjadi sekitar 4 kecelakaan
diantaranya 2 adalah murid SD 1 Bae kudus.
Ada kemungkinan penyebabnya adalah murid saat bersepeda ataupun saat
berjalan di jalan raya yang saling bergurau dan tidak konsentrasi, ata u juga saat
menyeberang jalan tidak terlebih dahulu melihat kanan kiri namun langsung saja
menyeberang, dengan contoh sikap para murid yang seperti itu meningkatkan
resiko terjadi kecelakaan. Demikian beberapa faktor yang terdapat dalam anak itu
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sendiri walaupun semua penyebab kecelakaan tidak datang dari anak itu
sepenuhnya atau faktor lingkungan. Dengan melihat hal tersebut maka perlunya
pendidikan yang diaplikasikan di luar sekolah khususnya keselamatan berlalu
lintas ini ditanamkan sejak dini.
Pendidikan adalah salah satu perwujudan kebudayaan manusia yang
dinamis dan syarat perkembangan (Triyanto, 2010:1). Sehingga pendidikan
keselamatan berlalu lintas perlu ditanamkan mulai dari sekolah dasar agar mereka
bisa menjadi agen perubahan budaya untuk saat ini maupun kelak ketika mereka
beranjak dewasa. Tidak hanya dapat memahami rambu-rambu lalu lintas, tetapi
juga mampu menerapkan disiplin dalam berlalu lintas dalam keseharian. Salah
satu cara

untuk membuat anak selamat dari bahaya adalah meningkatkan

pemahamannya akan bahaya dan cara mengatasi bahaya tersebut melalui
pendidikan keselamatan diri. Anak-anak sejak dini sudah harus diperkenalkan
dengan cara menjaga dirinya, seperti cara menyeberang jalan yang benar.
Di dalam dunia pendidikan, seperti halnya di SD 1 Bae Kudus pengetahuan
mengenai keselamatan berlalu lintas memang tidak serta merta secara langsung
diberikan dalam sebuah mata pelajaran tersendiri. Keselamatan berlalu lintas
hanya disampaikan secara umum dan dalam lingkup yang kecil. Kurikulum
pendidikan tidak ada secara spesifik memberikan pembelajaran tentang
keselamatan lalu lintas. Sehingga sangatlah minim seorang anak mendapatkan
bagaimana keselamatan berlalu lintas tersebut. Contoh saja dalam mata pelajaran
Pkn dengan standar kompetensi memahami peraturan perundang-undangan
tingkat pusat dan daerah. Selain itu terdapat juga pada kompetensi dasar (1)
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menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang- undangan tingkat
pusat dan daerah. (2) Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat
pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, dan larangan merokok.
SK-KD yang ada hanya membahas mengenai perundang-undangan berlalu lintas
tanpa menjelaskan secara terperinci mengenai keselamatan berlalu lintas dengan
banyaknya diantaranya kecelakaan yang terjadi pada murid saat menyeberang.
Hal ini menandakan bahwa anak-anak usia 5-9 tahun ini kurang memiliki
pemahaman dan keterampilan berjalan secara aman. Beberapa strategi yang perlu
dipahami oleh anak-anak untuk menghindari bahaya di jalan raya antara lain
adalah : penggunaan fasilitas penyeberangan seperti jembatan penyeberangan,
penggunaan helm atau sabuk pengaman ketika berkendaraan, pemahaman cara
cara menyeberang dan berkendaraan yang aman ( Maakip dkk.,2000).
Oleh karena itu, dengan mengembangkan model pembelajaran keselamatan
berlalu lintas dalam mata pelajaran PKn diharapkan meningkatkan pengetahuan
murid dalam keselamatan berlalu lintas. Sehingga, akan mengurangi tingkat
kecelakaan terutama yang terjadi pada murid.
Berdasarkan uraian di atas sangat rasional dan penting untuk dilakukan
penelitian tentang “PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
KESELAMATAN BERLALU LINTAS UNTUK MURID KELAS 5 SD 1 BAE
KUDUS TAHUN 2012/2013”.
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan
diungkapkan dalam penelitian ini adalah tentang hasil belajar murid tentang
keselamatan berlalu lintas pada murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus dengan
memberikan sebuah bahan ajar yang dikembangkan.
Kemudian rumusan masalah penelitian itu adalah bagaimana hasil belajar
dari pengembangan perangkat pembelajaran keselamatan berlalu lintas untuk
murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus ?

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hasil belajar dari
pengembangan perangkat pembelajaran keselamatan berlalu lintas untuk kelas 5
SD 1 Bae Kudus.

1.4. Batasan Masalah
Batasan masalah digunakan peneliti untuk membatasi dan memfokuskan
penelitian. Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah hanya pada :
1.

Obyek Penelitian
Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah murid kelas 5 SD 1 Bae
Kudus tahun 2012/2013.
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2.

Subyek Penelitian
Subyek Penelitian yaitu perangkat pembelajaran keselamatan berlalu
lintas yang meliputi bahan ajar murid pada silabus dan rencana
pelaksanaan pembelajaran.

3.

Parameter
Parameter pada penelitian ini adalah hasil belajar yang ditujukan
dengan hasil pemahaman dan praktik murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus
tahun 2012/2013.

4.

Materi Pelajaran
Materi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengembangan
materi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada bab
menaati peraturan perundang- undangan. Dalam hal ini masuk pada
contoh peraturan perundang-undangan yaitu undang- undang lalulintas
dan angkutan jalan.

1.5. Manfaat atau Kegunaan Penelitian
a) Manfaat atau Kegunaan Teoritis
Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada
murid maupun pada masyarakat pada umumnya mengenai tata cara
keselamatan berlalu lintas pada murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus.
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b) Manfaat atau Kegunaan Praktis
1. Dapat mempermudah pemahaman murid mengenai keselamatan
berlalu lintas.
2. Dapat membantu murid untuk meningkatkan kualitas pemahaman
murid mengenai keselamatan berlalu lintas.
3. Diharapkan dapat memotivasi murid untuk menjaga keselamatan diri
khususnya dalam berlalu lintas.
4. Diharapkan murid dapat memberikan motivasi baik untuk dirinya
maupun untuk orang lain bahwa pentingnya menjaga keselamatan
berlalu lintas di jalan raya.
5. Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penambahan
bahan ajar khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas.

1.6. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah para pembaca dalam hal isi proposal ini, maka perlu
dipandang untuk mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika skripsi ini
adalah sebagaimana uraian berikut ini:
Bab 1

Pendahuluan
Mencakup

Latar

Belakang

Masalah,

Identifiasi

Masalah,

Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau
Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
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Bab 2

Landasan Teori
Bab ini berisikan teori- teori yang dijadikan acuan penelitian untuk

mengadakan penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis.
Bab 3

Metode Penelitian
Pada bab ini berisikan tentang model penelitian yang mencakup;

Proses pelaksanaan penelitian; Populasi, Sampel, Sampling; Variabelvariabel penelitian; Metode dan teknik pengumpulan data; Uji realibitas
instrumen; Teknik Analisis Data.
Bab 4

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berisikan tentang deskripsi data yang mencakup data hasil uji

validitas dan reliabilitas instrument beserta analisisnya maupun data hasil
penelitian, pengujian persyaratan analisis, analisis data, dan pengujian
hipotesis, serta pembahasan hasil analisis data.
Bab 5

Kesimpulan dan Saran
Berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang

diberikan berdasarkan penelitian.

BAB 2
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1. Keselamatan
Keselamatan suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara
fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan psikologis, ataupun
pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Menurut
Rustam Hakim dan Hardi Utomo (2003:185) keselamatan adalah segala sesuatu
yang memperlihatkan penggunaan ruang secara sesuai dan harmonis, baik dengan
ruang itu sendiri maupun dengan berbagai bentuk, tekstur, warna, simbol maupun
tanda, suara dan bunyi kesan, intensitas dan warna, cahaya ataupun bau, ataupun
lainnya. Keselamatan dapat pula dikatakan sebagai kenikmatan atau kepuasan
manusia dalam melaksanakan kegiatannya.
Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan adalah suatu
keadaan aman baik dari kondisi lingkungan, baik berupa pemikiran terhadap
barang tertentu, benda – benda yang dapat membahayakan, dan segala hal yang
dapat merubah kondisi menjadi buruk.

2.2. Lalu Lintas
Lalu lintas di dalam Undang – undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas
dan angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu
lintas jalan. Secara sederhana dan ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, kata
“Lalulintas“ merupakan kata penggabungan atau padan kata dari “Lalu“ dan
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“Lintas”. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu pergerakan suatu
benda pada suatu arah tertentu. Sedangkan perbedaan kedua kata tersebut terletak
pada pola pergerakannya.


Lalu atau melalui adalah pola pergerakan benda dengan arah searah
atau berlawanan arah (depan/belakang) dalam suatu ruang pergerakan
atau jalur pergerakan.



Lintas atau melintas adalah pola pergerakan benda dengan arah
memotong arah pergerakan (pergerakan samping) dalam suatu ruang
pergerakan atau jalur pergerakan.



Sehingga terminologi lalu lintas adalah pergerakan benda yang
searah/berlawanan arah dan pergerakan benda memotong arah dalam
suatu ruang pergerakan atau pergerakan atau jalur pergerakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan lalu lintas adalah
segala aktivitas atau pergerakan kendaraan dan orang baik searah maupun dua
arah yang terjadi di ruang jalan raya.

2.3. Kurikulum
Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga
pendidikan (sekolah) bagi murid. Berdasarkan program pendidikan tersebut murid
melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan
pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan
kata lain, dengan program kurikuler tersebut, sekolah / lembaga pendidikan
menyediakan lingkungan pendidikan bagi murid untuk berkembang. Itu sebabnya
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kurikulum disusun sedemikian rupa yang memungkinkan murid melakukan
beraneka ragam kegiatan belajar. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata
pelajaran,

namun

meliputi

segala

sesuatu

yang

dapat

mempengaruhi

perkembangan murid, seperti : bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan
sekolah, perpustakaan, karyawan tata usaha, gambar-gambar, halaman sekolah,
dan lain- lain.
Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses activities,
and experiences which pupils have under the direction of school, whether in the
classroom or not.
(Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin,2007:10).
Berdasarkan rumusan ini, kegiatan – kegiatan kurikulum tidak terbatas
dalam ruangan kelas, melainkan juga mencakup kegiatan di luar kelas. Pandangan
modern menjelaskan, bahwa antara kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstra
kurikuler tidak ada pemisahan yang tegas. Semua kegiatan yang bertujuan
memberikan pengalaman pendidikan kepada murid tercakup dalam kurikulum.
(Hamalik, 2010:10)
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan lembaga atau sekolah
baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang dapat membantu perkembangan
dari murid.
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2.4. Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran adalah perlengkapan kegiatan pembelajaran yang
disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran.
Seperti : Rencan pelaksanaan pembelajaran, Lembar kerja siswa, Kalender,
Silabus, Program tahunan, Program semester, dan lain sebagainya.
Perangkat pembelajaran ini wajib disiapkan oleh seorang guru dalam proses
belajar mengajar. Perangkat pembelajaran ini juga digunakan sebagai acuan dan
panduan seorang guru dalam proses pembelajaran nantinya. Perangkat
pembelajaran ini digunakan guru dalam kurun waktu yang ditentukan. Misalnya
seorang guru sebelum mengajar terlebih dahulu menuliskan acaranya dalam
sebuah RPP sebelum menyampaikan materi. Dalam pembuatan RPP ini juga
perlu memperhatikan silabus yang dipakai di sekolah tersebut. RPP ini juga yang
membatasi seorang guru untuk menyampaikan materi yang telah direncanakan
sebelumnya. Berikut penjelasan mengenai perangkat yang harus dipenuhi seorang
guru dalam mengajar.
2.4.1. Bahan Ajar
Bahan merupakan inti atau pokok materi. Ia adalah sesuatu yang akan
disajikan kepada anak. Bahan pelajaran hendaknya sebagai gabungan dari
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bahan sebagai dasar kegiatan belajar siswa.
Dengan bahan tujuan pembelajaran khusus akan dapat tercapai. Secara garis besar
dapat dikemukakan bahwa

materi ajar (instructional materials) adalah

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam
rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. (Ngatmini dkk, 2010:121)
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Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan
guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.
Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik
tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan
siswa untuk belajar. (www.dikti.go.id/Sosialisasi KTSP)
Pengertian bahan ajar ( instructional material ) adalah segala bentuk bahan
yang digunakan untuk membantu guru atau instructor dalam melaksanakan
kegiatan

belajar

mengajar

dikelas.

(taufik,

www.Pendidikan

Bahasa

Arab.com/pengertian dan pentingnya bahan ajar)
Dari keterangan di atas bahan ajar merupakan sebuah perangkat materi yang
disusun untuk mempermudah murid dalam belajar.
2.4.2. Silabus
Silabus menurut Mulyasa (2009:10) adalah rencana pembelajaran pada
suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standart
kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi
waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan.
Berdasarkan silabus Pkn kelas 5 SD, dengan standar kompetensi memahami
peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, terdapat dua kompetensi
dasar yaitu
1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan
tingkat pusat dan daerah.
2. Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan
daerah seperti pajak anti korupsi, lalu lintas, dan larangan merokok.

13

Dimana dari

kompetensi yang ada, hanya menjelaskan perundang-

undangannya saja, tanpa adanya penjelasan bagaimana berlalu lintas yang baik
dan benar untuk murid SD. Pemilihan materi hanya sebatas peraturan perundangundangan tingkat pusat dan daerah serta contoh dari perundang-undangan
tersebut. Sehingga pengembangan perangkat pembelajaran perlu dikembangkan.
Sebagaimana melihat kondisi dan situasi lingkungan sekitar.
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa silabus adalah garis besar
dari suatu mata pelajaran yang mencakup tema dan sebagainya yang akan
dilaksanakan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah.
2.4.3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) adalah rencana yang

menggambarkan prosedur dan menejemen pembelajaran untuk mencapa i suatu
atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan
dalam silabus. (Mulyasa, 2009:212)
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dibuat oleh guru sendiri.
Dikarenakan RPP adalah rencana yang akan dilakukan oleh seorang guru da lam
proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mengenai metode, media dan
sebagainya seorang guru juga memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan.
Demikan tiga pokok yang perlu diperhatikan oleh seorang guru sebelum
mengajar. Selain tiga hal di atas sebenarnya masih terdapat beberapa program
yang digunakan sebagai pelengkap sebuah program kurikulum. Pengembangan
program kurikulum yang diperlukan seorang guru dalam proses belajar mengajar,
mencakup pengembangan program tahunan, program semester, program modul

14

(pokok bahasan), program mingguan dan harian, program pengayaan dan
remedial, serta program bimbingan konseling. Sebagaimana program kurikulum
yang sedang berjalan sekarang, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP).

2.5. Hasil Belajar
Definisi hasil belajar menurut Hamalik (2010: 146), hasil belajar
(achievement) itu sendiri dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan murid
dalam mempelajari materi pelajaran di pondok pesantren atau sekolah, yang
dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah
materi pelajaran tertentu. Hasil belajar merupakan suatu prestasi yang dicapai
setelah mengikuti proses belajar mengajar. Menurut Sudjana (2009:220) “Hasil
belajar merupakan kemampuan yang dimiliki murid/mahasiswa setelah ia
menerima pengalaman belajar.
Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa hasil belajar adalah
merupakan hasil usaha seseorang setelah mengalami beberapa proses belajar
sehingga seseorang tersebut mendapatkan hal- hal baru dari proses tersebut. Untuk
hasil belajar murid dapat diartikan hasil usaha murid setelah mengikuti proses
belajar mengajar disekolah maupun di luar sekolah dan biasanya berbentuk skor
atau nilai.
2.5.1. Krite ria Ketuntasan Minimal (KKM)
Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah
menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam
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menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan
peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM).
KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun
besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak
mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus
pembelajaran. Acuan kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik
penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan
ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan.
Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah
peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi kurva. Acuan kriteria
mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil
penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau
layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal.
(www.dikti.go.id/Penetapan kriteria ketuntasan minimal/pdf)
Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan
hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan
pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan
pendidik atau forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara akademis
menjadi pertimbangan utama penetapan KKM.
Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi
sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100
merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan
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mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan
minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap.
Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik,
dan orang tua peserta didik. O leh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan
perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh
peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria ketuntasan minimal harus
dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi
hasil belajar peserta didik.
Berdasarkan silabus Pkn kompetensi dasar berisikan menjelaskan pengertian
dan pentingnya peraturan perundang- undangan tingkat pusat dan daerah, serta
memberikan contoh perundang- undangan tingkat pusat dan daerah seperti pajak
anti korupsi, lalu lintas, dan larangan merokok. Kriteria kelulusan minimal pada
mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SD 1 Bae Kudus ditetapkan 70.
Kriteria kelulusan minimum ditentukan berdasarkan kompleksitas, sumber daya
yang dilihat dari pendidik dan sarana dan prasarana, serta potensi dari siswa.
Sehingga dari itu semua didapat ketuntasan kompetensi dasar kemudian
disimpulkan dan ditetapkan nilai kriteria ketuntasan/kelulusan minimum pada
mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 5 SD 1 Bae Kudus adalah 70.
Nilai ini dapat berubah menjadi lebih tinggi dengan melihat kondisi atau potensi
yang dimiliki oleh murid.
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Berdasarkan uraian diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kompetensi dasar diatas yang
telah dikembangkan ditetapkan bahwa nilai KKM yang diharapkan yaitu 85.

2.6. Metode Konvensional Ceramah
Metode ceramah merupakan metode penerapan dan penuturan secara lisan
oleh guru terhadap peserta didiknya, dengan menggunakan alat bantu mengajar
yang sederhana untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada murid.
Metode ceramah ini sering dijumpai pada proses pembelajaran di sekolah-sekolah
mulai dari tingkatan rendah hingga ke tingkatan tinggi seperti perguruan tinggi.
Sehingga metode seperti ini sudah dianggap sebagai metode yang terbaik bagi
guru untuk melakukan interaksi belajar mengajar. Satu hal yang tidak pernah
menjadi bahan refleksi bagi guru adalah tentang efektifitas penggunaan metode
ceramah yaitu mengenai minat dan motivasi siswa, bahkan akhirnya juga
berdampak pada prestasi siswa.
Menurut Sudjana (2009,17) ceramah adalah penerangan dan penuturan
secara lisan oleh guru terhadap kelasnya, sedangkan peranan murid mendengarkan
dengan teliti, serta mencatat yang pokok dari yang dikemukakan ole h guru.
Menurut Sugianto (2010:34) ceramah berasal dari bahasa latin yaitu
Lecturu, Legu ( Legree, lectus) yang berati membaca kemudian diartikan secara
umum dengan mengajar sebagai akibat dari guru menyampaikan pelajaran dengan
membaca dari buku dan mendiktekan pelajaran dengan penggunaan buku.
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2.6.1. Keunggulan dan Kelemahan Metode Ceramah
Metode ceramah mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan.
Beberapa keunggulan dan kelemahan dari metode ceramah adalah sebagai berikut:
a) Keunggulan metode ceramah:
1) Guru mudah menguasai kelas.
2) Mudah mengorganisasikan tempat duduk / kelas.
3) Dapat diikuti oleh jumlah murid yang besar.
4) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.
5) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.
6) Lebih ekonomis dalam hal waktu.
7) Memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman,
pengetahuan dan kearifan.
8) Dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas
9) Membantu murid untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh
perhatian.
10) Jika digunakan dengan tepat maka akan dapat menstimulasikan dan
meningkatkan keinginan belajar murid dalam bidang akademik.
11) Dapat menguatkan bacaan dan belajar murid dari beberapa sumber lain.
b) Kelemahan metode ceramah:
1) Mudah menjadi verbalisme (pengungkapan lewat kata-kata).
2) Murid

yang

penggambaran)

visual

(siswa

menjadi

rugi,

yang
dan

menggunakan
hanya

(mendengarkan) yang benar-benar menerimanya.

murid

visualnya
yang

atau
auditif
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3) Bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan.
4) Keberhasilan

metode

ini

sangat

bergantung

pada

siapa

yang

menggunakannya.
5) Cenderung membuat murid pasif.
Metode pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik tidak terlepas dari
banyak faktor, untuk itu pasti setiap metode pembelajaran memiliki kelemahan
dan kelebihan. Begitu pula dengan metode ceramah. Kelebihan dari metode
ceramah itu sendiri dapat terlaksana maksimal apabila digunakan untuk
mengenalkan sebuah konsep yang baru pada murid. Adapun kelemahan dari
metode ceramah itu sendiri antara lain bahwa guru kurang dapat mengontrol
sejauh mana murid telah mampu memahami pelajaran. Jadi metode ceramah akan
tetap diperlukan dalam suatu proses belajar mengajar, yaitu untuk menyampaikan
hal- hal yang tidak dapat disampaikan dengan metode lain selain metode ceramah.

2.7. Metode Diskusi Dalam Belajar
Metode diskusi dalam belajar adalah suatu cara penyajian/ penyampaian
bahan pelajaran dimana guru memberikan kesempatan kepada para siswa/
kelompok-kelompok

siswa

yang

mengadakan pembicaraan

ilmiah

guna

mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif
pemecahan atas suatu masalah.
Forum diskusi dapat diikuti oleh seluruh siswa di dalam kelas, dapat pula
dibentuk kelompok-kelompok kecil. Yang perlu diperhatikan adalan hendaknya
para siswa berpartisipasi secara aktif dalam setiap forum diskusi. Semakin banyak
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siswa terlibat dan menyumbangkan pikirannnya, semakin banyak pula yang dapat
mereka pelajari. Perlu pula diperhatikan peran guru. Apab ila campur tangan dan
main perintah dari guru, niscaya siswa tidak akan dapat belajar banyak.
2.7.1. Bentuk-Bentuk Diskusi
Metode diskusi dalam belajar memiliki beberapa bentuk, yaitu:
1. The social problem meeting
Dalam bentuk diskusi ini, para siswa berbincang-bincang memecahkan
masalah sosial di kelas atau di sekolahnya dengan harapan, bahwa setiap siswa
akan merasa terpanggil untuk mempelajari dan bertingkah laku sesuai dengan
kaidah-kaidah yang berlaku.
2. The open-ended meeting
Para siswa berbincang-bincang mengenai masalah apa saja yang.
berhubungan dengan kehidupan mereka sehari, kehidupan mereka di sekola h,
dengan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan di sekitar mereka.
3. The educational-diagnosis meeting
Para siswa berbincang-bincang mengenai pelajaran di kelas dengan
maksud untuk saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran yang telah
diterimanya agar masing- masing anggota memperoleh pemahaman yang lebih
baik.
2.7.2. Langkah-Langkah Diskusi
Metode diskusi dalam belajar memiliki langkah- langkah sebagai berikut:
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1. Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan
pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya.
2. Dengan pimpinan guru, siswa membentuk kelompok diskusi, memilih
pemimpin diskusi (ketua, sekretaris/ pencatat, pelapor dan sebagainya
(bila perlu), mengatur tempat duduk, ruangan sarana dan sebagainya.
3. Para siswa berdiskusi di kelompoknya masing- masing sedangkan guru
berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk menjaga
serta memberi dorongan dan bantuan sepenuhnya agar setiap anggota
kelompok berpartisipasi aktif supaya diskusi bejalan dengan lancar.
4. Kemudian tiap kelompok diskusi melaporkan hasil diskusinya. Hasilhasil diskusi yang dilaporkan ditanggapi oleh semua siswa (terutama bagi
kelompok lain). Guru memberi ulasan dan menjelaskan tahap-tahap
laporan- laporan tersebut.
5. Para siswa mencatat hasil diskusi tersebut, dan para guru mengumpulkan
hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok, sesudah siswanya mencatat untuk
fail kelas.
2.7.3. Peranan Guru Dalam Memimpin Diskusi
Dalam proses diskusi, peranan guru sangat penting untuk memastikan
diskusi berjalan dengan baik. Berikut ini peranan guru dalam metode diskusi:
1. Penunjuk jalan
Guru memberikan petunjuk umum dalam diskusi untuk mencapai
kemajuan di dalam diskusi. Guru merumuskan jalannya diskusi andaikata terjadi
penyimpangan dari masalah. Apabila guru mengalami dalam diskusi terjadi
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jawaban buntu, maka guru meluangkan jalan bagi murid sehingga diskusi berjalan
dengan lancar.
2. Pengatur lalu lintas
Guru mengajukan semua pertanyaan secara teratur untuk semua anggota
diskusi, guru menjaga agar semua anggota dapat berbicara bergiliran untuk ini
biasanya diadakan urutan-urutannya atau terjamin, guru menjaga supaya diskusi
jangan hanya semata- mata dikuasai oleh murid-murid yang gemar berbicara, guru
terhadap murid yang pendiam dan pemalu guru harus mendorongnya supaya ia
berani mengeluarkan pendapatnya.
3. Diding penangkis
Guru atau pemimpin diskusi harus memantulkan semua pertanyaan yang
diajukan kepada semua pengikut diskusi. Dia tidak harus menjawab pertanyaan
yang harus diberikan kepadanya. Dia hanya boleh menjawab pertanyaa n yang
tidak dapat dijawab oleh pengikut diskusi. Ini bertujuan agar semua pengikut
diskusi dapat menjawabnya.

2.7.4. Manfaat Metode Diskusi
Diskusi kelompok/kelas dapat memberikan sumbangan yang berharga
terhadap belajar murid, antara lain:

1.

Membantu murid untuk tiba kepada pengambilan keputusan yang lebih
baik ketimbang ia memutuskan sendiri, karena terdapat berbagai
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sumbangan pikiran dari peserta lainnya yang dikemukakan dari
berbagai sudut pandangan.
2.

Mereka tidak terjebak dengan jalan pikirannya sendiri yang kadangkadang salah.

3.

Segala kegiatan belajar akan memperoleh dukungan bersama dari
seluruh kelompok/kelas hingga memperoleh hasil belajar yang lebih
baik.

4.

Membantu mendekatkan atau mengeratkan hubungan antar kegiatan
kelas dengan tingkat perhatian dan derajat dari pada anggota kelas.

5.

Apabila dilaksanakan dengan cermat, maka diskusi merupakan cara
belajar yang menyenangkan dan merangsang pengalaman, karena dapat
merupakan pelepasan ide- ide dan pendalaman, wawasan mengenai
sesuatu.

2.7.5. Keuntungan dan Kelemahan Metode Diskusi
Menurut Subroto (2002: 185) ada beberapa keuntungan dan kelemahan
metode diskusi antara lain sebagai berikut:
a. Keuntungan metode diskusi
1. Metode diskusi melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar.
2. Setiap siswa dapat menguji pengetahuan dan penguasaan bahan
pelajarannya masing- masing.
3. Metode diskusi dapat menumbuh dan mengembangkan cara berpikir dan
sikap ilmiah.
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4. Dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi
diharapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan akan
(kemampuan) diri sendiri.
5. Metode diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial
dan sikap demokratis para siswa.

b. Kelemahan metode diskusi
1. Suatu diskusi tidak dapat diramalkan sebelumnya mengenai bagaimana
hasil sebab tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi
anggota-anggotanya.
2. Suatu diskusi memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang belum
pernah dipelajari sebelumnya.
3. Jalannya diskusi dapat dikuasai (didominasi) oleh beberapa siswa yang
menonjol.
4. Tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi, akan tetapi hanya halhal yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan.
5. Diskusi yang mendalam memerlukan waktu yang banyak. Siswa tidak
boleh merasa dikejar-kejar waktu.
6. Perasaan dibatasi waktu menimbulkan kedangkalan dalam diskusi
sehingga hasilnya tidak bermanfaat.
7. Apabila suasana diskusi hangat dan siswa sudah berani mengemukakan
pikiran mereka maka biasanya sulit untuk membatasi pokok masalahnya.
8. Sering terjadi dalam diskusi murid kurang berani mengemukakan
pendapatnya.
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9. Jumlah siswa di dalam kelas yang terlalu besar akan mempengaruhi setiap
siswa untuk mengemukakan pendapatnya.

2.8. Kerangka Berpikir
Sangat sering kita jumpai kecelakaan di jalan raya yang memakan korban
murid sekolah. Contoh saja kecelakaan yang terjadi disekitar SD 1 Bae Kudus
memakan korban dua muridnya. Hal tersebut dikarenakan saat menyeberang jalan
tidak melihat kanan kiri. Melihat fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa
kesadaran murid saat berlalu lintas masih kurang. Sehingga perlu adanya
pembelajaran dalam keselamatan berlalu lintas.
Permasalahannya adalah seperti yang terdapat dalam mata pelajaran Pkn
didalamnya hanya membahas Undang-undang berlalu lintas tanpa membahas
mengenai hal- hal apa yang harus dilakukan guna meningkatkan pemahaman
murid dalam keselamatan berlalu lintas.
Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan perangkat yang di dalamnya
lebih membahas secara dalam mengenai keselamatan berlalu lintas. Dengan murid
memahami secara mendalam tentang keselamatan berlalu lintas diduga akan
mengurangi tingkat kecelakaan pada murid.
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Kesadaran dan wawasan murid terhadap lalu
lintas kurang
Bahan yang belum ada di bahan ajar

Perangkat Pembelajaran
dikembangkan
Tidak

Uji Bahan Ajar
Apakah Sesuai dengan tujuan?

Ya

Usul Aplikasi Secara luas
Uji tes

Hipotesis
Gambar 2.1. Kerangka Alur Berpikir
2.9. Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sebelum penelitian terhadap masalah penelitian
yang kebenarannya masih harus diuji. Adapun dalam penelitian ini hipotesis yang
diajukan adalah sebagai berikut, pengembangan perangkat pembelajaran
keselamatan berlalu lintas dapat meningkatkan hasil belajar lebih tinggi dari
kriteria ketuntasan minimum yaitu 85 pada murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus tahun
ajaran 2012-2013.

BAB 3
METODE PENILITIAN

3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif eksperimen, yaitu
penelitian dengan sengaja mengusahakan timbulnya variabel-variabel dan
selanjutnya di kontrol untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar.
Jenis penelitian eksperimen yang digunakan peneliti yaitu penelitian
eksperimen semu, eksperimen semu sendiri merupakan jenis penelitian komparasi
yang membandingkan pengaruh pemberian suatu perlakuan (treatment) pada
suatu obyek (kelompok eksperimen) serta melihat besar pengaruhnya, namun
dalam proses penelitiannya tidak dilakukan pengacakan murid (random) dalam
rangka penempatan ke dalam kelompok eksperimen.
Rancangan yang digunakan adalah Pre Experimental Design dan lebih
utamanya masuk di katagori one shot case study.

X 0
Gambar 3.1. Paradigma model penelitian

Paradigma itu dapat dibaca sebagai berikut : terdapat suatu kelompok diberi
treatment/perlakuan, dan selanjutnya diobservasi hasilnya. (Treatment adalah
sebagai variabel independen, dan hasil adalah sebagai variabel dependen).
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Rumus yang digunakan digunakan untuk menghitung efektivitas treatment
atau setelah diberi perlakuan adalah:
t

X 
S

(Sugiyono,2007:96)

n

Dengan keterangan :
t

: nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t- hitung

X

: rata – rata hitung

μ

: nilai yang dihipotesiskan

S

: Simpangan baku (SD)

n

: Jumlah data sampel

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia,
benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai, atau tes atau
peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu
dalam suatu penelitian.

Menurut Arikunto

(2010:173) populasi adalah

keseluruhan subyek penelitian.
Menurut Sugiyono (2010:117) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya.
Sedangkan sampel (Arikunto, 2010:174) merupakan sebagian atau wakil
populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk
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menggeneralisasikan

hasil

penelitian

sampel.

Yang

dimaksud

dengan

menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu
yang berlaku bagi populasi.
Menurut Sugiyono (2010:118), yang dimaksud dengan sampel adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila
populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari yang ada pada populasi,
misalkan karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, mak a penelitian dapat
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
Populasi pada penelitian ini adalah kelas 5 yang terdiri dari 28 murid.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Total sampling.
Dikarenakan tidak ada pengecualian terhadap jumlah siswa kelas 5 SD 1 Bae
Kudus.
3.3. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik
penelitian suatu penelitian (Arikunto, 2010:161). Variabel dalam penelitian adalah
perangkat pembelajaran dan hasil belajar, yang didapat melalui test yang
diberikan pada waktu pemberian materi. Variabel yang didapat dalam penelitian
ini adalah hasil belajar murid setelah diberikan materi tentang keselamatan berlalu
lintas yang sesuai perangkat pembelajaran yang telah dibuat.

3.4. Langkah – langkah Penelitian
Terdapat tiga langkah yang digunakan penelitian ini yaitu pertama
pembuatan perangkat pembelajaran yang dalam hal ini adalah mengembangkan
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bahan ajar yang digunakan sebagai pembelajaran, kedua pengumpulan data-data
serta ketiga membuat perangkat pembelajaran yang disini disebutkan yaitu
pengembangan perangkat yang lebih difokuskan pada bahan ajar yang terdapat
pada kelas 5 SD 1 Bae Kudus.
Adapun penjelasan dari ketiga langkah tersebut adalah sebagai berikut :
a) Langkah – Langkah dalam Pembuatan Perangkat Pembelajaran:
1) Menentukan materi yang akan disampaikan.
2) Merencanakan kemasan dari isi materi yang akan disampaikan
kepada murid.
3) Merancang dan membuat media pembelajaran.
4) Penguji cobaan hasil pembuatan perangkat pembelajaran kepada
pembimbing skripsi dan guru mata pelajaran yang akan diteliti.
5) Evaluasi perangkat yang telah dibuat.
6) Penyelesaian perangkat pembelajaran.
b) Langkah – Langkah Pengumpulan Data:
1) Menentukan subyek penelitian.
2) Menentukan kelompok eksperimen.
3) Menyusun kisi – kisi untuk tes.
4) Dalam pembelajaran kelas, dilakukan dengan pembelajaran
konvensional (ceramah) dan diskusi sesuai tingkatan kelasnya.
5) Kelompok diberi tes yang sama pada akhir pembelajaran.
c) Langkah – langkah penelitian dalam penelitian Ini:
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1) Peneliti menggunakan teknik Total sampling, dengan menentukan
sampel penelitian yaitu semua murid/ total sampling kelas 5
sebagai eksperimen.
2) Membuat perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam
penelitian.
3) Menyusun kisi – kisi tes.
4) Penyusunan instrumen tes uji berdasarkan kisi – kisi tes yang ada.
5) Mengujicobakan instrument uji coba yang nantinya digunakan
sebagai tes penentuan hasil belajar murid terhadap materi yang
diberikan.
6) Menganalisis data uji coba untuk mengetahui tingkat kesukaran,
daya beda, validitas dan reabilitas.
7) Menentukan soal – soal yang memenuhi syarat dalam poin 5 untuk
selanjutnya digunakan untuk uji tes pada kelas.
8) Menyampaikan langkah – langkah pembelajaran kelas yang telah
dibuat sesuai perangkat pembelajaran berlalu lintas.
9) Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai perangkat
pembelajaran yang dibuat.
10) Melaksanakan uji tes yang merupakan tes hasil belajar pada kelas.
11) Menganalisis data terkumpul dengan
ditentukan.
12) Menyusun hasil penelitian.

metode

yang telah
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3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian
1.

Lokasi Penelitian
Lokasi atau sekolah yang digunakan peneliti untuk mengadakan penelitian

adalah di kelas 5 SD 1 Bae Kudus. Dikarenakan, SD 1 Bae Kudus merupakan
sekolah negeri dengan akreditasi A yang berarti baik. Selain itu, peneliti memilih
sekolah tersebut karena menurut peneliti kondisi sekolah yang berdekatan dengan
jalan raya dan latar belakang materi yang akan diajarkan atau dikembangkan tidak
terdapat pada kurikulum sekolah. Sehingga sesuai dengan materi yang
dikembangkan dan disampaikan kepada murid.
2.

Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2013 dan 8 Mei 2013

bertempatkan di kelas 5 SD 1 Bae Kudus.

3.6.

Intrume n Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam metode test adalah sebagai berikut :

3.6.1. Tes
Instrument tes yang digunakan pada murid kelas 5 SD N 1 Bae kudus
adalah tes lisan dan tes tertulis. Tes lisan berupa pertanyaan tentang wawasan
murid tentang berlalu lintas di jalan raya. Dalam tes lisan akan diberikan
pertanyaan misalkan bagaimana kita menyeberang di jalan, apa yang perlu kita
lakukan saat berjalan di jalan raya, dan lain sebagainya. Pertanyaan tersebut
diberikan sebagai upaya mengetahui wawasan murid dalam berlalu lintas yang
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dilakukan sehari- hari. Sedangkan tes tertulis adalah menjawab pertanyaan yang
telah disediakan.
Adapun aspek penilaian yang perlu diperhatikan dalam pemberian tes lisan
maupun tes tertulis.
A. Pedoman penilaian
Pedoman penilaian di dapat menurut batasan yang telah dibuat dalam
penelitian. Dalam hal ini pedoman penilaian di dasarkan pada buku pedoman
akademik sistem penilaian Universitas Negeri Semarang tahun 2009. Kemudian
rentan nilai yang telah ditentukan diberi predikat. Dimana jika dalam universitas
dikonversi menjadi huruf terlebih dahulu dan diberi predikat dari yang tertinggi
baik sekali, hingga predikat gagal untuk nilai terendah. Tetapi untuk penelitian ini
predikat yang dipakai untuk yang tertinggi adalah istimewa dan terendah adalah
kurang sekali. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di dapat berdasarkan dari latar
belakang pendidikan setiap siswa, latar belakang setiap siswa, kemampuan setiap
siswa dan berdasarkan lingkungan sekolah siswa. Berikut ini tabel pedoman
penilaian yang ditetapkan dalam penelitian dan berdasarkan kriteria ketuntasan
minimal untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan diatas 70 dengan
predikat atau katagori baik. Pengkatagorian ini dimaksudkan untuk melihat ratarata nilai siswa atau ketuntasan siswa.
Predikatnya yaitu :
Kompeten

: 66 – 100

Tidak kompeten

: 0 – 65
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Tabel 3.1 Pedoman Penilaian
Rentang Nilai

Predikat
Istimewa

86 – 100

Sangat Baik

80 – 85

Baik

71 – 79

Cukup

66 – 70

Kurang

51 – 65

Kurang sekali

0 - 50

Kompeten

Tidak kompeten

3.6.2. Non Tes
Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi.
Dalam hal ini dipergunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi dari
lingkungan sekolah, jalan raya, lalu lintas dan perilaku hasil murid yang menjadi
anggota sampel pada penelitian ini. Hasil dari metode ini adalah berisikan data –
data tertulis yang dilakukan peneliti.
Selain data di atas,

data yang dibutuhkan sebelum penelitian dalam

pembuatan perangkat pembelajaran adalah berupa silabus, RPP, bahan ajar yang
digunakan dan lain sebagainya yang diperlukan untuk pembuatan perangkat
pembelajaran keselamatan berlalu lintas.(lampiran 1-3)
Uji coba instrumen digunakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas.
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3.6.3. Validitas Tes
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat – tingkat kevalidan
atau kesahihan suatu instrument. Menurut Arikunto, (2010:211) sebuah intrumen
dikatakan valid atau sahih apabila mempunyai validitas tinggi. Sebaiknya,
instrument

yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Dalam

penelitian ini, uji instrument dilakukakan dengan dua cara, yaitu uji validitas
tentang bahan ajar yang akan disampaikan dan validitas butir soal. Untuk uji
validitas instrument yang pertama atau bahan ajar yang akan digunakan termasuk
dalam validitas internal rational dengan construc validity. Validitas internal
rational dengan construc validity yaitu uji coba validitas dengan konsultan ahli
atau judgment exprets. Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang
aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka
selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli pada bidangnya. Para ahli diminta
pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun itu (Sugiyono, 2010:177).
Validitas dalam penelitian ini disahkan atau disetujui oleh dua orang guru dari SD
N 1 Bae Kudus, beserta dua orang dosen pembimbing.
Selanjutnya mencari validitas item atau butir soal. Pengertian umum untuk
validitas item adalah demikian sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai
dukungan besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total
menjadi lebih tinggi atau rendah. Dengan kata lain dapat dikemukakan di sini
bahwa sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai
kesejajaran dengan skor total.(arikunto,2009:76)
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Untuk menghitung validitas item soal digunakan rumus korelasi point
biserial, Arikunto, (2010:326-327):

r phis =

Mp-Mt
St

p
q

Keterangan:
rphis =

Koefisien korelasi point biserial

Mp =

Mean skor dari subyek-subyek yang menjawab betul item
soal yang dicari korelasinya dengan tes

Mt =

Mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes)

p

=

Proporsi subyek yang menjawab betul item tersebut

St

=

Standar deviasi skor total

q

=

1-p

Selanjutnya nilai rphis yang diperolah dimasukkan ke dalam rumus di bawah
ini.

thitung = rpbis

n- 2
1 - rphis2

Selanjutnya nilai thitung yang diperolah dikonsultasikan dengan tabel- t. Soal
dikatakan valid apabila thitung mempunyai korelasi lebih besar dari nilai ttabel (thitung
> ttabel) dengan taraf signifikasi 5% maka soal dikatakan valid dan jika thitung <
ttabel maka soal dikatakan tidak valid.
3.6.4. Realibilitas
Menurut Arikunto, (2010:221), reliabilitas menunjuk pada satu pengertian
bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat

37

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah cukup baik. Rumus K-R11
yang digunakan sebagai berikut, Arikunto, (2010:232):
r 11 =

k
k-1

1-

M k-M
kV1

(Arikunto , 2007:171)

Keterangan:
k

= Banyaknya butir soal

M = Rata-rata soal
V1 = Varians soal
Harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel product moment.
Apabila r11 > rtabel dengan taraf signifikan 5% maka tes dinyatakan reliabel
(Arikunto, 2010:228).
3.6.5. Taraf Kesukaran Soal
Tingkat kesukaran soal digunakan untuk mengetahui soal tersebut mudah
dan sukar. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu
sukar. Untuk menghitung tingkat kesukaran digunakan rumus sebagai berikut.

P=

B
J

Arikunto(2010:176)

Keterangan:
P : tingkat kesukaran soal.
B : banyaknya murid yang menjawab benar.
J

: jumlah peserta tes.

Adapun klasifikasi soal untuk tingkat kesukaran sebagai berikut.
0,00 < P  0,30 adalah soal sukar.
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0,30 < P  0,70 adalah soal sedang.
0,70 < P  1,00 adalah soal mudah.
3.7.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

teknik tes dan non tes.
3.7.1. Teknik Tes
Pengumpulan data dengan tes digunakan

untuk

mengungkapkan

kemampuan siswa dan wawasan pengetahuan murid dalam berlalu lintas di jalan
raya. Bentuk tes yang diberikan berupa memberikan pertanyaan yang te lah
ditentukan. Kemudian dalam tes lisan juga perlu diberikan untuk mengetahui
sejauh mana wawasan dari murid dan bagaimana penerapan perangkat yang telah
dibuat pada siswa. Teknik tes ini diberikan baik sebelum dan sesudah proses
belajar mengajar dikelas.

3.7.2. Teknik Nontes
Teknik nontes yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik nontes ini digunakan peneliti untuk mencari data yang
diperlukan dalam penelitian.

3.8.

Metode Analisis Data
Analisis data merupakan langkah yang dianggap penting dalam sebuah

penelitian, karena dalam analisis data akan ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan
hipotesis yang telah diajukan.
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3.8.1. Uji Normalitas
Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui
apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Langkah – langkah
pengujian normalitas sebagai berikut:
1) Membuat tabel distribusi frekuensi
2) Menentukan batas nyata tiap – tiap kelas interval.
3) Mencari frekuensi kumulatif dan frekuensi kumulatif relatif (dalam
persen).
4) Dengan segala sumbu mendatar dan sumbu menegak, menggambarkan
grafik dengan data yang ada.
5) Menghitung normalitas dengan rumus Chi Kuadrat
k

 fo  f h 2

i 1

fh

X 2 hirung  

(Arikunto, 2010: 333)

Keterangan:

X 2 hitung

: harga chi kuadrat

fo

: frekuensi yang diperoleh berdasarkan data

fh

: frekuensi yang diharapkan

k

: banyaknya kelompok

6) Menentukan kesimpulan
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3.8.2. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis deskriptif (Satu sampel) pada dasarnya merupakan
proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarka n pada satu sampel.
Hipoesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji pihak
kanan sebagai berikut :
H0 : μ0 ≤ Hasil belajar terhadap pengembangan perangkat pembelajaran
keselamatan berlalu lintas untuk murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus tahun a jaran
2012-2013 lebih tinggi dari kriteria ketuntasan minimum yang telah ditentukan
sekolah yaitu 70.
Ha : μ0 > Hasil belajar terhadap pengembangan perangkat pembelajaran
keselamatan berlalu lintas untuk murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus tahun ajaran
2012-2013 lebih rendah dari kriteria ketuntasan minimum yang telah ditentukan
sekolah yaitu 70.
Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif (satu sampel)
adalah sebagai berikut:

𝑡=

𝑋− 𝜇 0
𝑠
𝑛

(Sugiyono,2007:96)

Dimana :
t = Nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t-hitung.

 = Rata-rata x
μ0 = Nilai yang dihipotesiskan
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s = Simpangan baku
n = Jumlah Anggota sample.

Langkah- langkah dalam perhitungan dalam pengujian hipotesis deskriptif:
1. Menghitung rata-rata data
2. Menghitung simpangan baku
3. Menghitung harga-t
4. Melihat harga t-tabel
5. Menggambar kurve
6. Meletakkan kedudukan t- hitung dan t-tabel dalam kurva yang telah dibuat.
7. Membuat keputusan pengujian hipotesis.

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dibahas mengenai pengembangan perangkat pembelajaran
keselamatan berlalu lintas, dengan pengujian data kualitatif yang meliputi:
4.1. Hasil Penelitian
4.1.1.

Deskripsi Data
Hasil data penelitian yang dibahas dalam bab ini adalah berupa sejauh

mana pengembangan perangkat pembelajaran keselamatan berlalu lintas yang
diberikan, yang dalam hal ini dikembangkan adalah bahan ajar keselamatan
berlalu lintas pada murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus tahun ajaran 20012/2013.
Dalam penelitian ini, model pembelajaran eksperimen dengan menempatkan
subyek penelitian kelas 5 dan dengan teknik pengumpulan data tes dan non tes.
Pengumpulan data dengan menggunakan tes yaitu dengan memberikan tes lisan
dan tes tertulis. Proses tes lisan dalam penelitian ini dengan memberikan beberapa
pertanyaan yang berkaitan dengan pokok materi atau yang sudah dikembangkan
sebelum murid diberikan materi yang sudah dikembangkan. Kemudian untuk tes
tertulis, yaitu dengan memberikan tes kepada murid setelah pemberian materi
diberikan.
Pengumpulan data yang digunakan berikutnya adalah pengumpulan data
non tes. Pengumpulan data non tes meliputi wawancara, dokumentasi, dan
observasi. Kegiatan wawancara dilakukan oleh warga sekolah dan warga sekitar
dan berisikan tanya jawab mengenai kejadian kecelakaan, materi- materi, dan
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keadaan di sekolah. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mencari informasi
sebagai acuan peneliti untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang akan
dibuat dan disampaikan. Kemudian kegiatan dokumentasi dilakukan untuk
mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti untuk menyusun sebuah perangkat.
Kemudian yang ketiga dengan kegiatan observasi. Kegiatan observasi berisikan
pengamatan murid selama proses kegiatan belajar mengajar serta diberikan sebuah
permainan tentang lalu lintas untuk mengaplikasikan apa yang telah didapat di
dalam kelas.
Sesuai dengan pokok bahasan yang diambil maka penelitian ini
dilaksanakan pada pengajaran materi pokok keselamatan berlalu lintas pada mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan dengan cara eksperimen.
Hasil belajar kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana murid menerima
materi

yang

telah

disampaikan

berdasarkan

pengembangan

perangkat

pembelajaran keselamatan berlalu lintas. Efektif atau tidak materi yang
disampaikan dapat dilihat dari hasil tes yang diberikan. Aspek ya ng dinilai dalam
pembelajaran keselamatan berlalu lintas ini adalah jumlah tes yang benar
dikalikan 5. Sehingga 20 soal jika benar semua memiliki nilai 100.
Tabel 4.1. Hasil Perolehan Nilai
Interval Nilai

Frekuensi

86 – 100
80 – 85
71 – 79
65 – 70
50 – 64
0 – 49

9
18
0
0
0
0

Jumlah

27

Kategori
Istimewa
sangat baik
baik
cukup
kurang
sangat kurang

Persentase
33%
67%
0%
0%
0%
0%
100
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4.2. Uji Persyaratan Analisis
4.2.1. Uji Normalitas Data
Uji Normalitas Data dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut
berdistribusi normal atau tidak. Distribusi populasi yang normal tercermin dari
distribusi sampel yang normal pula. Artinya sebaran skor yang diperoleh dari
responden membentuk kurva normal. Teknik yang digunakan untuk menguji
normalitas data adalah dengan menggunakan uji chi squarts. Data kelompok
sampel dikatakan berdistribusi normal jika (χ2) hitung lebih kecil dari pada hasil
tabel uji Chi Squarts (χ2 hitung ≤ χ2 tabel ) dan pada daerah normal
Hasil perhitungan uji normalitas penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.2. Uji Normalitas
No

Uji Normalitas

χ2 hitung

χ2 tabel

Keterangan

1

Uji test

5,79

7,81

Normal

Dari tabel di atas diketahui bahwa keseluruhan data hasil analisa didapat
χ2 hitung < χ2 tabel. Sehingga dapat dikatakan data sampel berdistribusi normal.

4.3. Uji hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hasil penerapan pengembangan
perangkat keselamatan berlalu lintas dalam pembelajaran mata pelajaran Pkn di
dalam kelas. Sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan hipotesis deskriptif.
Hasil uji coba menggunakan Two Tail Test . Perhatikan tabel di bawah ini.
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Tabel 4.3. Uji Hipotesis
Jumlah
anggota
sampel (n)
27

Rata-rata
nilai
90,93

Nilai yang
dihipotesiskan
(μ0 )
85

Simpangan
Baku (S)

t - hitung

19,46

1,58

Dari tabel di atas didapat nilai t-hitung sebesar 1,58. Dengan
menggunakan tingkat keyakinan 95%, derajat kebebasan (dk) yang besarnya
adalah n – 1 yaitu 26. Sehingga didapat dari t tabel dengan dk=26 dan taraf
kesalahan (α) ditetapkan 5% yaitu 2,056.
Karena t-hitung < t-tabel (1,58 < 2,056), dengan demikian hipotesis nol
(Ho)

yang

menyatakan

bahwa

pengembangan

perangkat

pembelajaran

keselamatan berlalu lintas dapat meningkatkan hasil belajar lebih tinggi dari
kriteria ketuntasan minimum yaitu 85 pada murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus tahun
ajaran 2012-2013. Sehingga Ho dapat diterima. Kemudian nilai hasil tes dapat
dilihat pada lampiran .

4.4. Pembahasan Penelitian
Pembahasan hasil penelitian ini meliputi pembahasan pelaksanaan
pembelajaran dan hasil belajar yang didapat dari pengembangan perangkat
pembelajaran keselamatan berlalu lintas untuk murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus.

4.4.1. Pelaksanaan Pe mbelajaran
Pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu didahului dengan mencari
informasi untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang dalam hal ini
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adalah materi atau bahan ajar tentang berlalu lintas. Pengembangan dilakukan
guna sebagai eksperimen yang dalam materi pendidikan kewarganegaraan
dijelaskan hanya terbatas. Dengan keterbatasan itu yang harusnya penting buat
anak tidak atau sedikit yang dijelaskan. Padahal setiap harinya anak menjadi
pelaku dalam lalu lintas. Seperti berangkat dan pulang sekolah.
Pengembangan perangkat pembelajaran

itu sendiri dikembangkan

berdasarkan aktivitas yang lebih sering dilakukan murid di jalan raya yaitu
berjalan kaki. Materi yang dikembangkan di bagi menjadi 5 bagian yaitu :
1. Berjalan kaki di dekat jalan raya atau lalu lintas.
2. Menyeberang jalan dengan aman,
3. Berjalan atau menyeberang di persimpangan,
4. Berjalan di tempat parkir,
5. Keselamatan di bus atau di dalam angkutan dan pengenalan ramburambu lalu lintas.
Penelitian ini juga memasukan keadaan lingkungan lalu lintas sekitar yang
setiap hari murid melihat bahkan terlibat dalam lalu lintas itu. Sebelum penelitian
dilaksanakan, materi yang hendaknya disampaikan oleh guru yang mengajar
dikelas, peneliti diberi kesempatan untuk secara langsung mengajar dan
berinteraksi dengan murid. Ini dimaksudkan agar peneliti mengetahui secara
langsung produk atau materi yang dikembangkan ketika disampaikan oleh murid
bisa diterima atau tidak. Dengan diawasi oleh guru yang mengajar, kekurangan
atau kelebihan akan disampaikan ketika pemberian materi yang dikembangkan
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telah selesai. Tak lupa materi yang akan disampaikan telah memenuhi syarat. Baik
dari materi maupun soal evaluasi yang akan diberikan kepada murid.
Pemakaian

media

pembelajaran

dalam

proses

belajar

dapat

membangkitkan keinginan, minat, motivasi, rangsangan kegiatan be lajar, dan
bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap murid. Berdasarkan
penelitian di SD 1 Bae Kudus pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan
di kelas 5 tahun ajaran 2012/2013, penyampaian materi yang dikembangkan ini
menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan tugas. Pemilihan media
pembelajaran dalam penelitian ini dengan menggunakan proyektor dan laptop
sebagai penunjang atau membantu dalam menyampaikan materi kepada murid.
Penyampaian materi dengan menggunakan laptop dan proyektor cukup
membantu murid dalam memvisualkan apa yang menjadi bahan materi. Seperti
keadaan lalu lintas, jalan raya, rambu lalu lintas, orang menyeberang dan lain
sebagainya. Sehingga murid tidak hanya membayangkan, namun murid juga
mengetahui bahwa dirinya pernah melihat dan menjadi pelaku dalam lalu lintas.
Dalam penyampaian materi, guru juga memberi umpan kepada murid
berupa pertanyaan sebelum masuk materi. Sehingga ketika dalam penyampaian
materi berlalu lintas berlangsung, murid bertanya tentang materi yang tidak jelas
atau belum di mengerti oleh murid. Dan pembelajaran ini membuat suasana kelas
menjadi hidup.
Selain memberikan materi keselamatan berlalu lintas didalam kelas,
penelitian ini juga memberikan sebuah permainan diluar kelas. Dimana dalam
permainan ini diberikan untuk melihat kemampuan murid dalam mengingat dan
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menerapkan apa yang didapat di kelas. Permainan ini diberikan setelah murid
diberikan tes ketika penyampaian materi telah selesai.
4.4.2. Pembahasan Nilai Hasil Belajar
Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada tabel 4.1, nilai yang
didapat murid setelah menerima materi dari penegembangan perangkat
pembelajaran rata-rata mendapatkan nilai yang relatif tinggi. Dari kriteria
ketuntasan minimum yang telah di tetapkan sekolah yaitu 70, pene liti membuat
kriteria ketuntasan minimum yang akan dicapai pada perangkat pembelajaran
yang dikembangkan yaitu 85. Nilai yang diharapkan tersebut ditetapkan karena
dalam pengembangan perangkat pembelajaran keselamatan berlalu lintas yang
dalam hal ini bahan ajarnya, memasukkan apa yang ada disekitar murid. Sehingga
murid terlibat langsung dalam kesehariannya. Kemudian berdasarkan hasil analisa
data murid SD 1 Bae Kudus kelas 5 tahun ajaran 2012/2013, yang berpedoman
pada uji-t terhadap hasil belajar setelah diberikan materi hasil pengembangan
perangkat di dapatkan bahwa materi pengembangan yang disampaikan bisa
diterima dan dimengerti oleh murid

kelas 5 SD 1 Bae Kudus. Dengan nilai t-

hitung di dapat 1,58, kemudian dikonsultasikan dengan melihat t-tabel di dapat
2,056. Sehingga t-hitung < t-tabel dan hipotesis dapat diterima.

BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada murid kelas 5 SD 1
Bae Kudus tahun ajaran 2012/2013 mengenai pengembangan perangkat
pembelajaran keselamatan berlalu lintas untuk murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus
tahun ajaran 2012/2013 melalui teknik pengumpulan data tes dan non tes. Maka
dari hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data dengan sesuai perhitungan
uji hipotesis diperoleh harga t-hitung = 1,58. Sedangkan perhitungan taraf 5%
dengan dk = 26 diperoleh t-tabel = 2,056. Dengan demikian hal ini menunjukkan
bahwa t hitung < t tabel , yaitu 1,56 < 2,056. Sehingga (Ho) yang menyatakan bahwa
hasil belajar terhadap pengembangan perangkat pembelajaran keselamatan berlalu
lintas untuk murid kelas 5 SD 1 Bae Kudus tahun ajaran 2012-2013 lebih tinggi
dari kriteria ketuntasan minimum yang telah ditentukan sekolah yaitu 70.dapat
diterima.

Hasil dari observasi teknik pengumpulan data yaitu dengan

menggunakan observasi. Dari observasi yang dilakukan dengan memberikan
permainan di luar kelas sebagai contoh aplikasi apa yang telah murid dapat dalam
pembelajaran di dalam kelas.
Sebelum dilakukan permainan di luar kelas, murid terlebih dahulu
mendapatkan materi tentang keselamatan berlalu lintas. Dalam hal ini materi yang
disampaikan berdasarkan aktivitas yang lebih sering dilakukan murid di jalan raya
yaitu berjalan kaki. Materi yang dikembangkan di bagi menjadi 5 bagian yaitu :
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1. Berjalan kaki di dekat jalan raya atau lalu lintas.
2. Menyeberang jalan dengan aman.
3. Berjalan atau menyeberang di persimpangan.
4. Berjalan di tempat parkir.
5. Keselamatan di bus sekolah atau di dalam angkutan dan pengenalan
rambu-rambu lalu lintas.
Pada pembelajaran di kelas digunakan metode konvensional ceramah,
metode Tanya jawab, dan metode diskusi. Dari pengembangan materi yang telah
diberikan diuji dengan tes. Ketuntasan belajar pada kelas 5 SD 1 Bae Kudus
dengan kriteria ketuntasan minimum 85, hampir seluruh murid mampu
menyelesaikan tes dan mendapatkan nilai di atas kriteria yang telah ditentukan.

5.2. Saran
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini :
a) Murid hendaknya diberikan suatu materi dari hasil pengembangan guru
yang berkaitan atau memasukan apa yang ada di lingkungan murid.
Sehingga murid mampu mengetahui apa yang telah diberikan oleh guru
karena murid melihat, mengetahui dan terlibat dalam kesehariannya.
b) Murid

hendaknya

mendapat

suatu

dorongan

dari

guru

berupa

pendayagunaan lingkungan sekitar dan penggunaan alat bantu seperti
modul, alat peraga dan lain sebagainya sehingga pembelajaran akan lebih
berkesan dan bermakna bagi peserta didik.
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c) Guru sebaiknya dalam peningkatan hasil belajar harusnya dilakukan
dengan memperbanyak pemahaman dengan memberikan apa yang ada
disekitar atau yang sering murid lakukan.
d) Guru dapat melakukan variasi dalam pembelajaran dengan tidak
mengunakan metode pembelajaran yang sama antara pelajaran yang satu
dengan yang lain.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
SILABUS

LAMPIRAN 2
RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1.

Nama Sekolah

: SD N 1 BAE KUDUS

Mata Pelajran

: Pkn

Kelas/ Semester

: V/Genap

Alokasi Waktu

: 3 x 35 Menit Jam Pelajaran

Standar Kompetensi
2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

2. Kompetensi Dasar
2.1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan
tingkat pusat dan daerah.
2.2. Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan
daerah.
3. Indikator
1. Menjelaskan pengertian lalu lintas.
2. Menjelaskan rambu-rambu lalu lintas.
3. Menjelaskan hal- hal yang harus dilakukan saat berada di jalan raya.
4. Menjelaskan bagaimana berjalan di jalan raya.
4. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian lalu lintas
2. Siswa mampu menjelaskan rambu-rambu lalu lintas
3. Siswa mampu menjelaskan hal- hal yang harus dilakukan saat berada di
jalan raya.
4. Siswa mampu memperagakan bagaimana berjalan di jalan raya
5. Materi Pembelajaran
1. Pengertian lalu lintas.
2. Undang-undang dalam berlalu lintas.
3. Rambu-rambu lalu lintas.
4. Berjalan di jalan raya
6. Skenario Pe mbelajaran

No

Kegiatan

1

Pendahuluan

Waktu

1. Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa dan 10’
memberikan

motivasi

kepada

para

siswa

agar

menumbuhkan sikap religius pada sis wa
2. Guru memberikan pertanyaan tentang pengetahuannya
mengenai lalu lintas untuk menumbuhkan rasa ingin
tahu kepada siswa.
2

Kegiatan Inti
1. Setelah mengetahui pengertian tentang lalu lintas, siswa
diminta untuk menjelaskan pengetian lalu lintas sesuai 45’
pengetahuannya untuk menumbuhkan rasa percaya
diri dan ingin tahu kepada sis wa(eksplorasi)
2. Guru menjelaskan contoh peraturan perundangan lalu
lintas (elaborasi).
3. Guru

menjelaskan

contoh

rambu-rambu

lalu

lintas.(elaborasi)
4. Guru menjelaskan hal- hal yang harus dilakukan saat
berada di jalan raya (elaborasi)
5. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya materi yang
mereka belum mereka ketahui agar menumbuhkan
sikap tanggung jawab dan te rampil(eksplorasi)
3

Penutup
1. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan
bagaimana ketika kita berjalan di jalan raya dan
memberikan contoh-contoh rambu lalulintas, serta
mengadakan

refleksi

terhadap

proses

dan

hasil

belajar(konfirmasi)
2. Guru

memberikan

pertanyaan

yang

tugas

kepada

bersangkutan

perundang-undangan

tingkat

siswa

tentang
pusat

dan

berupa 5’
paraturan
daerah

No

Kegiatan

Waktu

khususnya pada lalu lintas dan pejalan kaki.
3. Guru

menutup

pelajaran

dengan

berdoa

dan

memberikan motivasi untuk menumbuhkan sikap
religius pada siswa

7. Metode dan model pe mbelajaran
Tanya jawab, Pemodelan, Inkuiri, Diskusi, Belajar dalam kelompok, Refleksi
,Penugasan

8. Media/Sumber Pembelajaran
-

Buku LKS Pendidkan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas V terbitan
Sindunata

-

Buku Pelajaran Pendidkan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas V
terbitan Depdiknas

-

Kurikulum keselamatan pejalan kaki untuk anak terbitan U.S. Departmen
of Transportation National Highway traffic Safety Administration yang
telah diterjemahkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan.

9. Evaluasi
Jenis Tagihan:
tugas Individu dan tugas kelompok
10. Penilaian
Kudus,16 Juni 2013
Mengetahui,
Guru mata pelajaran

Guru praktikan

Suryawati, S.Pd.SD

Abdul Azis

NIP.19690110 198810 2 001

NIM. 5101409003

LAMPIRAN 3
DAFTAR MURID

DAFTAR MURID KELAS 5 SD 1 BAE KUDUS

No.

Nama

Kode

1 Sandri Satrianto

Ex1

2 Grace Ayu K
3 Krishna Setiawan W
4 Novita Agustina

Ex2
Ex3
Ex4

5 Salsabila Kartika S
6 Alviar Kurnia ramadhani
7 Aulia Ina Rahma

Ex5
Ex6
Ex7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Devo Valentino Febrianto
Fahmi Maulana
Farhan Ardiansyah
Keysya Adelia Putri
Maria Mayrelia P S
Maulana Izzar Haq
Muhammad Wildan
Muhammad Afaf Adani
Muhammad Bagus T M
Muhammad Maulana A
Muhammad Nachrowi
Nadia Rahayu Permatasari

Ex8
Ex9
Ex10
Ex11
Ex12
Ex13
Ex14
Ex15
Ex16
Ex17
Ex18
Ex19

20 Naila Tazkiyya Rosyida
21 Naili Nur Aini
22 Puspa Ardea Janah

Ex20
Ex21
Ex22

23 Rio Febriansyah
24 Safara Sekar Ningrum
25 Selina Eris Mustikasari

Ex23
Ex24
Ex25

26 Siti Sholikhah Ibtiyah
27 Wahyu Setiawan
28 Novatira Dika Ramadhan

Ex26
Ex27
Ex28

29
30

LAMPIRAN 4
KRITERIA KETUNTASAN
MINIMUM (KKM)

LAMPIRAN 5
BAHAN AJAR DAN PANDUAN
PRAKTEK

KESELAMATAN BERLALU LINTAS
UNTUK MURID SD

Oleh :
Abdul Azis

BAB
KESELAMATAN BERLALU LINTAS
1.

Pendahuluan

1.1. Deskripsi singkat
Keselamatan berlalu lintas perlu diberikan kepada murid sekolah dasar.
Apalagi sekolah yang berdekatan dengan jalan raya. Dimana setiap harinya
dilalui kendaraan yang ramai. Sebagian dapat mengakibatkan terjadinya
kecelakaan lalu lintas. Sebagai pengguna jalan raya, murid juga melakuk an
aktivitas setiap hari dan lebih banyak dengan jalan kaki. Misalkan berjalan
di dekat jalan raya, menyeberang, dan sebagainya. Di dalam bab ini
menjelaskan keselamatan berlalu lintas dimana akan dijabarkan lebih ke
pejalan kaki karena kebanyakan murid lebih beraktivitas kesehariannya
adalah berjalan kaki. Materi akan diajarkan dalam waktu 3 x pertemuan (3 x
35 menit)

1.2. Kegunaan
Supaya murid mengetahui dan mempraktikkan keselamatan berlalu lintas di
jalan raya.

1.3. Standar Kompetensi
Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

1.4. Kompetensi Dasar
Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan
tingkat pusat dan daerah
Memberikan contoh perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

1.5. Indikator
a. Menjelaskan pengertian lalu lintas
b. Menjelaskan rambu-rambu lalu lintas

c. Menjelaskan hal- hal yang harus dilakukan saat berada di jalan raya
d. Menjelaskan bagaimana berjalan dengan aman di jalan raya

1.6. Petunjuk Guru
Setelah menyelesaikan pokok bahasa, guru diharapkan melakukan simulasi
atau praktek di luar kelas.

1.7. Media
Media yang digunakan untuk menyampaikan pokok bahasan ini adalah
LCD, proyektor.

Keselamatan Berlalu Lintas untuk murid SD
1. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas adalah gerak/perpindahan kendaraan manusia dan
hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat
gerak. Lalu lintas di dalam Undang – undang No 22 tahun 2009 tentang
lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan
orang di ruang lalu lintas jalan. Pada pasal 21 ayat 1 dijelaskan mengenai
tata cara yang berlalu lintas yang benar adalah dengan berjalan di sebelah
kiri. Sebagai pengguna jalan kita lebih banyak berjalan kaki ketika berada
di jalan. Apa itu pejalan kaki?
Pejalan kaki adalah setiap
orang yang berjalan di Ruang
Lalu Lintas Jalan.

Pejalan kaki haruslah hati- hati ketika berjalan di jalan raya. Sehingga
bagaimana keselamatan bagi kita yang sedang berjalan kaki??
Berikut keselamatan Pejalan kaki untuk anak-anak, diantaranya akan
memuat :
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A. Keselamatan di dekat jalan raya
1. Gunakanlah trotoar
Gunakanlah

trotoar

ketika

berjalan di dekat lalu lintas.
Jika jalan tidak

memiliki

trotoar, berjalanlah di sisi kiri
jalan dan jauh dari lalu lintas.

2. Menghadap lalu lintas
Ingatlah di sisi mana kita berjalan!! Mengapa kita harus berjalan di sisi kiri
dari pada kanan?
Berjalanlah di sisi kiri menghadap lalu lintas sehingga kita bisa melihat
laju kendaraan dan pengemudinya.

3. Berjalanlah dengan aman.
Perilaku aman ketika berjalan dekat lalu lintas adalah sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.

Berjalan, jangan lari.
Jangan bermain- main dengan teman-teman atau mendorong.
Tetap dekat dengan orang tua, dewasa, atau saudara yang lebih tua.
Menjauh dari lalu lintas dan jalan yang sibuk.

4

e. Jadilah sadar lingkungan Anda. Jangan biarkan mainan, ponsel, MP3
player, atau apa pun mengalihkan perhatian Anda.

4. Waspadalah terhadap jalan masuk
Ketika kita berjalan, kita mungkin sampai ke jalan masuk. Ingatlah bahwa
meskipun kita berada di trotoar, ini adalah salah satu daerah di mana
pejalan kaki dan mobil berbagi ruang bersama-sama.
a. Berhentilah sebelum kita
sampai ke jalan masuk.
b. Periksalah mobil yang di
parkir di jalan masuk. Jika
ada orang di dalam atau
lampu

belakang

hidup,

JANGAN BERGERAK!

c. Berhentilah dan tunggu sampai kita tahu mobil tidak bergerak.
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d. Lihatlah kanan, kiri, dan kanan lagi untuk memastikan mobil tidak
bergerak atau datang.

5. Berpakaianlah yang ce rah agar terlihat
Biasanya ini dipakai pada
saat

gelap

ketika

malam.

Sehingga agar terlihat oleh
pengendara
malam

maka

memakai

ketika
pakaian

yang cerah dan jangan lupa
membawa senter.

B. Menyeberangi jalan dengan aman
Mengapa kita menyeberang jalan?
Dimana tempat yang aman untuk menyeberang?
Siapa yang lebih baik bersama kita ketika menyeberang?

Hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita menyeberang jalan:
1. Sebaiknya dengan pengawasan orang dewasa.
Berpeganglah pada tangan orang dewasa. Orang tua yang dimaksud
adalah Ibu, Ayah, guru, polisi, penjaga persimpangan.
Bagaimana dengan kakak atau saudara yang lebih tua? Boleh, jika saudara
kita sangat bertanggung jawab.
2. Pilihlah tempat yang aman untuk menyeberang.
Sebelum kita menyeberang jalan, kita perlu mencari tempat yang aman
untuk menyeberang. Bagaimana kita tahu di mana itu aman untuk
menyeberang?
Tempat yang aman harus di mana kita dapat melihat lalu lintas dengan
jelas

sebelum

menyeberang

jalan.

Menyeberanglah

di

tempat

penyeberangan seperti zebracross atau jembatan penyeberangan. Jangan
menyeberang diantara mobil yang terparkir atau sesuatu (pohon, kotak
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telepon, tempat sampah besar) yang dapat menghalangi pendangan kita.

3. Berhenti di tepi jalan.
Apa yang dimaksud dengan "tepi" jalan?
 Trotoar atau sisi jalan, garis antara keamanan dan bahaya
Mengapa tepi jalan merupakan tempat yang baik bagi saya untuk berhenti?
 Ini adalah tempat di mana kita dapat melihat mobil datang, tapi kita
masih cukup jauh dari jalan atau lalu lintas.
4. Lihatlah dan dengarkan lalu lintas.
Sebelum menyeberang perlu diperhatikan kearah mana kita melihat dan
hal yang perlu kita lakukan.
Lihat
tangan

kanan
kanan),

(mengangkat

memastikan

melihat

untuk menyeberang

kiri

masih

aman

(tahan tangan kiri ), dan melihat
kanan lagi (mengangkat tangan
kanan).

Melihat ke kanan

pertama karena itu adalah
arah

yang

paling

dekat

dengan mobil kita berasal.
Kemudian, kita melihat kiri
untuk melihat apakah lalu
lintas yang datang dari arah
lain. Melihat kanan lagi untuk
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5. Melintasi dengan cepat dan aman.
Setelah melihat keadaan aman, berjalanlah dan tidak berlari. Berjalanlah
dengan lurus untuk mempercepat dalam menyeberang.

C. Menyeberangi persimpangan dengan aman.
Pada pembahasan sebelumnya kita
sudah

belajar

bagaimana

menyeberangi jalan dengan aman.
Sekarang

kita

menyeberangi
dengan

aman.

belajar

tentang

persimpangan
Hampir

sama

dengan pembahasan menyeberangi
jalan dengan aman. Perbedaannya
hanya ada pada bagian-bagian
tertentu.

Beriku ini penjelasan menyeberangi persimpangan dengan aman:
1. Memilih tempat yang aman untuk menyeberang dan berpegangan
pada tangan orang de wasa.
Tempat paling aman untuk menyeberangi persimpangan adalah di
penyeberangan atau sudut persimpangan. K ita juga memastikan bahwa
kita memegang atau dipegang orang dewasa atau tangan yang
bertanggung jawab, saudara yang lebih tua untuk menyeberangi
persimpangan.
2. Berhenti di tepi jalan.
Sebelum kita melewati persimpangan, ingat bahwa aku harus berhenti di
tepi / pinggir jalan. Ini adalah tempat di mana trotoar berakhir dan jalan
dimulai.
3. Lihat dan dengarkan lalu lintas.
Ketika kita mencapai tepi, kita akan melihat dan mendengarkan lalu
lintas. kita akan melihat kanan-kiri-kanan. Tidak hanya kanan, kiri dan
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kanan, tetapi juga di depan dan belakang. Mengapa kita perlu
mempertimbangkan arah ini juga? Untuk melihat apakah mobil yang
beralih ke jalan di mana kita ingin menyeberang. Mobil kadang-kadang
berubah arah mereka dengan memutar. Hal ini penting untuk memastikan
semua empat arah yang jelas sebelum menyeberang jalan. Hanya
bersabar, menjaga kepala kita, dan melihat ke segala arah untuk mobil
untuk memastikan itu aman untuk menyeberang.
4. Carilah tanda atau rambu lalu lintas.
Bukan itu saja yang kita butuhkan. Persimpangan sering memiliki tandatanda dan sinyal memastikan pengemudi melihat untuk mengetahui kapan
giliran mereka untuk mengemudikan mobil mereka di persimpangan.
persimpangan juga memiliki sinyal pejalan kaki ya ng harus kita lihat
untuk mengetahui kapan giliran mereka untuk menyeberang.
5. Menyeberang dengan cepat dan aman.
Ketika kita menyeberang, kita akan menengok kepala kita, melakukan
kontak mata dengan pengemudi sehingga kita tahu mereka melihat kita,
dan melihat mobil di segala penjuru. kita juga akan bergerak lurus di
seberang jalan. Kita tidak berjalan pada diagonal. Ini akan membantu kita
mendapatkan waktu yang cukup yang singkat.ini membuat kita aman di
seberang jalan.

D. Keselamatan di tempat parkir.

1. Keluarlah dari mobil dengan hati-hati.
Ketika pengemudi mobil telah menemukan tempat yang aman untuk
parkir di tempat parkir, terlebih dahulu kita menunggu mereka untuk
mengatakan tidak apa-apa sebelum kita keluar dari mobil. keluar dari
mobil di sisi sebelah kiri sopir.
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2. Menunggu di dekat mobil dengan orang de wasa.
Setelah kita telah keluar
mobil, segera raihlah tangan
orang

dewasa.

Jangan

berjalan menjauh dari mobil.
Tunggu dan berjalan dengan
bergandengan dengan orang
dewasa.

3. Berjalanlah dengan aman.
Ketika kita berjalan di tempat parkir, kita perlu mengingat aturan telah
kita bahas sebelumnya untuk berjalan dekat lalu lintas.
Perilaku aman saat berjalan di dekat Lalu Lintas :
a. Berjalan, jangan lari.
b. Jangan bermain- main dengan teman-teman atau push.
c. Tetap dekat dengan orang tua, dewasa, atau saudara yang lebih tua.
d. Tinggal jauh dari mobil dan jalan yang sibuk.
e. Jadilah sadar lingkungan kita. Jangan biarkan mainan, telepon,
pemutar musik, atau apa pun mengalihkan perhatian kita.

4. Menyeberang di tempat parker dan kembali memas uki mobil.
Di akhir perjalanan, kita dan orang dewasa akan harus kembali ke mobil
kita. Penting bagi kita lagi memegang tangan orang dewasa, melihat lalu
lintas, dan berjalan kaki dari belakang mobil untuk sampai ke kendaraan
kita. Ketika kita kembali ke mobil, kita juga perlu ingat beberapa cara
untuk menjadi aman.
a. Tetap dekat dengan pintu mobil saat kita menunggu untuk dibuka.
Jika kita bisa, masuk pada sisi yang sama dengan sopir atau sebelah
kiri. Mereka bisa mengawasi kita dan menarik kita keluar dari bahaya,
asalkan kita dekat.
b. Masuk ke mobil dan menutup pintu dengan cepat.
c. Pastikan kita aman sebelum pengemudi mulai mobil.

10

Beritahu sopir jika kita belum siap dalam begitu mereka tahu bahwa
kita belum siap untuk pergi.
E. Keselamatan di dalam Bus atau Angkutan jalan.
1. Mengetahui area bahaya dari bus atau angkutan jalan.
Area yang paling berbahaya
terhadap bus atau angkutan
jalan adalah di depan atau di
belakang bus atau angkutan
jalan. Atau bisa juga tempat
dimana

sopir

tidak

bisa

melihat keberadaan kita.

2. Menunggu bus sekolah.
Dimana kita tempat yang aman untuk menunggu bus sekolah atau
angkutan jalan? Benar.. Tempat yang aman untuk menunggu bus sekolah
atau angkutan jalan adalah di halte bus.
Hal-hal

yang

lakukan ketika

harus

di

menunggu

bus sekolah adalah berdiri
atau duduk di trotoar yang
jauh dari jalan. Tetaplah
dekat dengan orang dewasa
atau

yang

bertanggung

jawab. Dan jangan berlari
atau bermain di sekitar halte
bus.
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3. Menaiki bus sekolah.
Menggunakan pegangan tangan agar tidak jatuh dan membantu kita untuk
berpindah tempat.

4. Perilaku aman saat mengendarai bus sekolah.

Beberapa aturan yang harus kita ikuti ketika di dalam bus?
a.
b.
c.
d.
e.

Cari tempat duduk Anda dengan cepat
Tetap duduk ketika bus sekolah bergerak
Jangan ganggu sopir bus sekolah sementara bus sekolah sedang
bergerak
Bersikap sopan kepada penumpang lain dan berbicara dengan tenang
Jauhkan tangan kita untuk diri sendiri dan setiap barang pada
pangkuan Anda.

5. Keluar dari bus sekolah.
a. Menunggu hingga bus berhenti
b. Menunggu hingga sopir bus mengatakan aman untuk keluar dari bus.
c. Segera mencari tempat yang aman dari bus dan lalu lintas.
d. Berjalan dengan cepat dan hati - hati
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2. Rambu-rambu Lalu Lintas
Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang,
huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan,
larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
a.

Rambu peringatan
Rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depan ada
kemungkinan bahaya atau tempat berbahaya. Rambu ini didesain dengan
dasar berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam dan
umumnya berbentuk belah ketupat.

Tikungan ke kiri

Lampu pengatur lalulintas

Persimpangan ganda kiri
kanan

Banyak anak-anak
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Hati- hati

Persimpangan empat

Penyeberangan orang

Persimpangan tiga sisi kiri

b.

Rambu Larangan
Rambu ini berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh
pengguna jalan. Rambu ini dirancang dengan warna dasar putih dan
warna lambang atau tulisan merah atau hitam.
Dilarang berjalan terus,
wajib berhenti sesaat dan
meneruskan perjalanan setelah
mendapat kepastian aman dari
lalu lintas arah lainnya

14

Larangan masuk bagi semua
kendaraan bermotor maupun
tidak bermotor

Larangan masuk bagi
kendaraan bermotor roda empat
atau lebih

Larangan masuk bagi
kendaraan bermotor roda tiga

Larangan berhenti sampai jarak
15 m dari tempat pemasangan
rambu menurut arah lalulintas,
kecuali dinyatakan lain dengan
papan tambahan
Larangan masuk bagi pejalan
kaki

Larangan parkir sampai jarak
15 m dari tempat pemasangan
rambu menurut arah lalulintas,
kecuali dinyatakan lain dengan
papan tambahan
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Larangan berbelok ke kanan
bagi kendaraan bermotor
maupun tidak bermotor utnuk
masuk jalan simpangan atau
berpindah jalur yang searah
lalulintas

Larangan berbalik arah bagi
kendaraan bermotor maupun
tidak bermotor

c.

Rambu perintah
Merupakan rambu yang berisi perintah yang wajib dilakukan oleh
pengguna jalan. Rambu perintah ini didesain dengan bentuk bundar
berwarna biru dengan lambang berwarna putih dan merah untuk garis
serong sebagai batas akhir perintah.

Wajib mengikuti arah ke kanan

Wajib berjalan lurus ke depan
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Lajur atau bagian jalan yang
wajib dilewati

Wajib untuk pejalan kaki

Wajib untuk lalulintas
bersepeda

d.

Rambu Petunjuk
Merupakan rambu-rambu yang menunjukan sesuatu.
-

Rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan
rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk
mencapai tujuan antara lain kota, daerah/wilayah serta rambu yang
menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan
lambang dan/atau tulisan warna putih.

-

Rambu petunjuk jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf
pertama, dan selanjutnya menggunakan huruf kecil dan/atau
seluruhnya menggunakan huruf kapital dan/atau huruf kecil.

-

Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata
dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan/atau
tulisan warna putih
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Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah
suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat
khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.
Rambu pendahulu
petunjuk
jurusan yang
menunjukkan
arah daerah
Rambu pendahulu
petunjuk
jurusan yang
menyatakan lajur
kanan yang harus
dilewati untuk
jurusan yang dituju
Rambu petunjuk
jurusan
Purwakarta dengan
jarak 70 km
Rambu petunjuk
jurusan untuk
ke arah perkemahan

Awal batas wilayah
kota Kediri

Keluar batas wilayah
kota Kediri
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Tempat
penyeberangan orang

Rambu petunjuk
tempat
berbalik arah

Tempat
pemberhentian bus

Tempat Parkir

Rumah Sakit
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Pompa Bahan Bakar

Telepon umum

Rumah Ibadat Umat
Islam

Papan Nama Jalan

e.

Papan Tambahan
Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang
diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu,
jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai
hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
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Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 sentimeter sampai dengan
10 sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan ketentuan lebar
papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu.
Persyaratan papan tambahan :
-

Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan
tulisan dan bingkai berwarna hitam.

-

Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan
yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.

-

Pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat
khusus, singkat, jelas dan mudah serta cepat dimengerti oleh
pengguna jalan

Ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar adalah 1
(satu) berbanding 2 (dua).
Jarak dari rambu
sampai awal bagian
jalan yang berbahaya
atau awal daerah
dimana peraturan
berlaku, sebagaimana
contoh dimaksud

Berlakunya rambu
sesuai arah panah ke
kiri dan kanan 10
meter

Berlakunya rambu
sesuai waktu yang
ditentukan
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Berlakunya rambu
bagi semua
kendaraan kecuali
bus

f.

Rambu Nomor Rute
Pada Rambu Petunjuk yaitu setelah rambu penegasan mengenai jarak
dan jurusan satu kota atau daerah, ditambahkan dengan rambu
petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu
penegasan jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan
dilengkapi dengan nomor rute.

Contoh penempatan rambu nomor rute
1. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan pada persimpangan di depan

2. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan yang menunjukkan arah daerah
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3. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan yang menyatakan arah untuk
mencapai suatu tempat keluar dari jalan toll.

3. Marka Jalan
Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas
permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis
membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk
mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu
Lintas. Berikut adalah contoh marka yang sering kita lihat:
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Marka membujur
garis putus-putus

Marka membujur
garis utuh

Marka membujur
garis ganda putusputus dan utuh

Marka membujur
garis ganda utuh
& putus-putus

Marka membujur
garis ganda utuh

Marka zig zag warna
kuning dilarang
parkir
24

4. Alat pe mberi isyarat pengatur Lalu Lintas
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang
menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi
untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau
pada ruas Jalan. Dalam hal ini yang lebih sering kita lihat adalah lampu lalu
lintas.
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Daftar Pustaka
-

Buku LKS Pendidikan kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas V terbitan
Sindunata.

-

Buku pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V
terbitan Depdiknas

-

Kurikulum keselamtan pejalan kaki untuk anak terbitan U.S. Departmen of
Transportation National Highway Traffic Safety Administration yang telah
diterjemahkan dan dikembangkan sesai kebutuhan.

-

Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
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PANDUAN PRAKTEK
KESELAMATAN BERLALU LINTAS
UNTUK MURID SD

Oleh :
Abdul Azis

PETUNJUK PRAKTIKUM KESELAMATAN BERLALU
LINTAS UNTUK MURID SD
Maksud

: Untuk mengetahui sejauh mana murid mampu menerima
dan mempraktekkan keselamatan berlalu lintas yang telah
didapat di dalam kelas.

Alat dan Bahan

: 1. Tali
2. Rambu-rambu
3. Potongan Bambu
4. Kertas Karton
5. Lem

Prosedur Praktek :
A. Pembuatan me dia
1. Terlebih dahulu carilah gambar rambu-rambu yang akan kita gunakan.
2. Kemudian cetak gambar tersebut dengan ukuran sekiranya bisa dilihat atau
tidak terlalu kecil.
3. Potonglah kertas karton sesuai bentuk dan kebutuhan dan tempelkan
dengan lem untuk merekatkannya.
4. Setelah ditempelkan pada kertas, tempelkan pada potongan bambu yang
telah dipotong dan dibersihkan sebelumnya.
5. Agar kelihatan menarik bambu yang telah dipotong tadi sebaiknya di cat
terlebih dahulu atau bisa dililitkan sedikit kain yang tidak terpakai.
6. Dengan menggunakan tali, buatlah sebuah garis sebagai perumpamaan itu
sebuah jalan raya dimana terdapat persimpangan, zebracross, dan hal- hal
lain yang dibutuhkan.(sebaiknya dibedakan warna tali yang satu dengan
yang lain,misalkan untuk garis jalan dan zebracross)
7. Rambu yang telah dibuat, kemudian di tancapkan pada tempat-tempat
tertentu sebagai rambu yang pada jalan raya.
8. Sebagian rambu bisa kita pegang untuk memberikan pertanyaan kepada
murid ketika praktek.
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B. Praktek keselamatan be rlalu lintas.
1. Kumpulkan dan bariskan terlebih dahulu murid pada luar ruangan.
2. Buatlah beberapa kelompok sesuai kebutuhan misalkan sebagai pejalan
kaki, pengendara motor, pengendara mobil dan sebagainya.
3. Kelompok tersebut nantinya akan bergantian peran agar murid mampu
menguasai semua.
4. Sebelum mulai permainan atau prakteknya, berikan pengarahan terlebih
dahulu kepada murid agar tertib dan sesuai peran yang mereka dapat.
5. Utamakan berdoa terlebih dahulu sebelum mulai untuk membiasakan
murid berdoa sebelum melakukan sesuatu hal.
6. Setelah semua siap, panggilah beberapa diantara mereka. Kemudian pada
tempat-tempat tertentu berikan mereka pertanyaan sesuai apa yang telah
mereka dapat ketika di dalam kelas (perlu diperhatikan bahwa seorang
guru/ pengajar

membutuhkan 3-5

orang

untuk

membantu dan

terlaksananya kegiatan ini).
7. Tanamkan kepada mereka sikap saling menghargai, toleransi, dan
sebagainya sebagai bekal mereka ketika berda di jalan raya.
8. Setelah peran pertama sudah mereka jalani, ubahlah peran mereka dengan
bergantian sebagai peran yang lain.
9. Ketika telah selesai, kumpulkanlah mereka kembali pada tempat semula.
10. Berikan evaluasi kepada mereka kenapa perlu keselamatan berlalu lintas
diberikan.
11. Berikan suatu motivasi untuk mereka dengan tepuk tangan dan
sebagainya supaya ilmu yang mereka terima, dapat diterapkan baik untuk
diri sendiri mau pun orang lain.
12. Kembali ke kelas dengan tertib.
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LAMPIRAN 6
INTRUMEN PENELITIAN
(KISI-KISI,TES, DAN PENILAIAN)

Kisi – kisi Instrumen
Mata pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/semester

: V/2

Pokok bahasan

: Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan Raya

Pokok
Bahasan

Sub pokok bahasan

Berjalan di dekat lalu
lintas dengan aman

Melintasi jalan dengan
aman

Keselamatan
berlalu lintas

Menyeberang di
persimpangan dengan
aman

Keselamatan di tempat
parkir

Keselamatan di
Bus/mobil

Rambu-rambu
Jumlah

Indikator
Menjelaskan alasan berjalan ditempat
yang aman dan mengidentifikasi tempattempat umum untuk berjalan
Mendefinisikan dan menggunakan
kosakata yang tepat tentang berjalan yang
aman
Mengenali dan memperagakan praktek
aman di dekat lalu lintas
Menggunakan keselamatan dan hati-hati
ketika menyeberang
Menyadari bahwa mereka ketika
menyeberang jalan harus dengan saudara
dewasa atau orang tua
Mengidentifikasi dan menunjukan lima
langkah untuk menyeberang jalan
Menunjukan perilaku aman saat
mendekati dan melintasi persimpangan

Menunjukan perilaku aman untuk keluar
dari kendaraan, berjalan dengan aman di
tempat parkir, dan masuk kendaraan

Menunjukan perilaku aman menunggu,
naik, dan keluar bus sekolah atau mobil
Mengidentifikasi zona bahaya di sekitar
bus dan tanggung jawab orang-orang di
bus/mobil
Menunjukan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah
item soal

Nomor
item soal

1

3

2

1,2

2

4,5

2

6,12

2

14,15

1

16

2

7,17

1

9

2

11,20

2

10,19

3

8,13,18

20

3.2 Tes Formatif
Keselamatan pejalan kaki untuk Anak : sebelum/sesudah Penilaian siswa setelah Pelajaran
Guru: Silakan baca pertanyaan-pertanyaan berikut dengan suara keras kepada murid kita.
Awasi mereka untuk memastikan mereka mengerjakan soal yang sesuai saat kita membaca
soal tes.
1. Gambar di bawah ini yang menunjukkan “Pejalan kaki” adalah….(Jawaban: A)

a

b

c

2. Gambar di bawah ini yang menunjukkan lalu lintas kendaraan di jalan raya
adalah….(Jawaban: A)

a

b

c

3. Gambar di bawah ini mana yang menunjukkan tempat terbaik untuk berjalan……
(Jawaban: C)

a

b

c

4. Gambar di bawah ini menunjukkan seorang anak dalam kondisi paling aman ketika
berjalan di dekat lalu lintas….
(Jawaban: B)

a

b

c

5. Perhatikan penghalang pandangan, Gambar di bawah ini yang menunjukkan tempat
yang aman untuk menyeberang jalan adalah…. (Jawaban: A)

a

b

c

6. Perhatikan gambar dibawah ini. Sebelum kita menyeberang, kita harus melihat….
(Jawaban: A)

a. Kanan – kiri – kanan
b. Atas – bawah – atas
c. Depan – belakang - depan

a. Jalan raya
b. Persimpangan
c. Lalu lintas
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7. Lihatlah gambar di atas. Beberapa mobil berhenti pada dua jalan yang saling bertemu
satu sama lain. Dimanakah kejadian di atas terjadi? (Jawaban: B)
8. Gambar dibawah ini yang menunjukkan tanda untuk pejalan kaki adalah... (Jawaban:
A)

a

b

c

9. Gambar di bawah ini yang menunjukkan bagaimana kita harus berjalan di tempat
parkir adalah…. (Jawaban: B)

a

b

c

a

b

c

10. Lihatlah gambar anak-anak di atas. Gambar di atas yang menunjukkan anak yang aman
dari bahaya bus adalah... (Jawaban: C)
11. Gambar di bawah ini yang menunjukkan seorang anak yang membahayakan diri sendiri
saat di dalam bus adalah…. (Jawaban: B)

a

b

c

12. Ketika Kita menyeberang jalan, ke arah mana harus kita berjalan?
( jawaban A)
a. Lurus
b. Menyamping
c. Menyudut

13. Perhatikan rambu peringatan di bawah ini. Ketika kita sedang berjalan di jalan raya,
terkadang kita melihat rambu tersebut. Apa arti rambu tersebut? ( Jawaban B)
a. Banyak anak - anak
b. Ada pekerjaan di jalan
c. Penyeberangan orang.

14. Lihatlah gambar di atas. Indah berjalan menyusuri jalan dengan kakaknya. Gambar
di atas menunjukkan kegiatan Indah dan kakaknya disebut.. (Jawaban: B)
a. Pelari
b. Pejalan kaki
c. Lalu lintas

15. Gambar dibawah ini yang menunjukkan siapa yang lebih baik menemani kita berjalan
atau menyeberang jalan adalah... (Jawaban: C)

a

b

c

16. Gambar di bawah ini yang menunjukkan kemana kita harus melihat sebelum
menyeberang jalan adalah...
(Jawaban: B)

a

b

c

17. Perhatikan gambar persimpangan diatas.
Gambar yang menunjukkan seorang anak yang lebih aman ketika berjalan disebuah
persimpangan adalah…. (Jawaban: A)

a

b

c

18. Gambar di bawah ini menunjukkan tanda untuk pejalan kaki yang akan memberitahu
kita ketika giliran kita untuk berjalan di seberang jalan adalah... (Jawaban: C)

a

b

c

19. Gambar di bawah ini yang menunjukkan anak dalam area bahaya bus. (Jawaban: A)

a

b

c

20. Gambar di bawah ini yang menunjukkan seorang anak yang paling aman saat di
dalam bus. (Jawaban: A)

a

b

c

3.3 Penilaian
Mata pelajaran
Kelas/semester
Pokok bahasan
Pokok
Bahasan

Form Penilaian
: Pendidikan Kewarganegaraan
: V/2
: Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan Raya
Sub pokok bahasan

Berjalan di dekat lalu lintas
dengan aman

Melintasi jalan dengan aman

Indikator
Menjelaskan alasan berjalan ditempat
yang aman dan mengidentifikasi tempattempat u mu m untuk berjalan
Mendefinisikan dan menggunakan
kosakata yang tepat tentang berjalan yang
aman
Mengenali dan memperagakan praktek
aman d i dekat lalu lintas
Menggunakan keselamatan dan hati-hati
ketika menyeberang
Menyadari bahwa mereka ketika
menyeberang jalan harus dengan saudara
dewasa atau orang tua
Mengidentifikasi dan menunjukan lima
langkah untuk menyeberang jalan
Menunjukan perilaku aman saat
mendekat i dan melintasi persimpangan

Jumlah item
soal
1

2

2
2
2

1
2

Menyeberang di persimpangan
dengan aman
Keselamatan
berlalu lintas
Menunjukan perilaku aman untuk keluar
dari kendaraan, berjalan dengan aman di
tempat parkir, dan masuk kendaraan
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Keselamatan di tempat parker

Keselamatan di Bus/mobil

Rambu-rambu

Menunjukan perilaku aman menunggu,
naik, dan keluar bus sekolah atau mobil
Mengidentifikasi zona bahaya di sekitar
bus dan tanggung jawab orang-orang di
bus/mobil

Menunjukan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah

KETERANGAN :
Nilai = jumlah yang benar x 5 = ………………….

2

2

3
20

skor

Nilai

3.4 Kunci Jawaban
1. A

11. B

2. A

12. A

3. C

13. B

4. B

14. B

5. A

15. C

6. A

16. B

7. B

17. A

8. A

18. C

9. B

19. A

10. C

20. A

3.5 Umpan Balik
Apabila murid sudah dapat mengerjakan soal diatas dengan tingkat ratarata 85 atau sesuai kriteria ketuntasan minimum, maka boleh dilanjutkan ke bab
berikutnya dan kalau belum maka pembahasan diulang oleh guru atau diadakan
pembelajaran remedial kemudian perikan praktek kepada mereka. Pada lampiran
berikutnya petunjuk praktik/permainan keselamatan berlalu lintas.

Daftar Pustaka
-

Buku LKS Pendidikan kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas V terbitan
Sindunata.

-

Buku pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk SD/MI kelas V
terbitan Depdiknas

-

Kurikulum keselamtan pejalan kaki untuk anak terbitan U.S. Departmen of
Transportation National Highway Traffic Safety Administration yang telah
diterjemahkan dan dikembangkan sesai kebutuhan.

-

Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

LAMPIRAN 7
MEDIA PEMBELAJARAN

LAMPIRAN 9
ANALISIS DATA

Uji Validitas Instrume n
Yang bertanda tangan di bawah ini kami selaku dosen pembimbing dan
guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan SD 1 Bae Kudus, menyatakan
bahwa :
Nama

: Abdul Azis

NIM

: 5101409003

Jur/Fak

: Pendidikan Teknik Bangunan/Teknik

Telah membuat kisi-kisi instrument untuk selanjutnya dilakukan penelitian
Pengembangan perangkat pembelajaran keselamatan berlalu lintas untuk siswa
SD 1 BAE KUDUS tahun ajaran 2012/2013, dan instrument tersebut dinyatakan
VALID.
Mengetahui,
Kudus ,

Juli 2013

Guru Mata Pelajaran

Kepala SD 1 Bae Kudus

Suryawati, S.Pd.SD
NIP.19690110 198810 2 001

Sutomo, S.Pd,SD
NIP.19571028 198201 1 002
Dosen Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II

Eko Nugroho Julianto, S.Pd, M.T.
NIP. 19720702 199903 1 002

Alfa Narendra, S.T.,M.T
NIP. 19770526 200501 1 004

UJI NORMALITAS DATA NILAI HASIL TEST KELAS 5 SD 1 BAE KUDUS
Hipotesis
Ho :
Data Berdistribusi normal
Ha :
Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Rumus yang digunakan :

( fo  fh )

2

x

2

k


i 1

fh

Kriteria yang digunakan
Ho diterima jika χ2 < χ2 tabel
Daerah Penolakan H0

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimum =
Nilai minimum =
Rentang
=
Banyaknya kelas =
Kelas interval
85 89
90 94
95 99
100 - 104

100
85
15
4
f0
9
5
12
1
27

fh
5
10
11
1
27

Panjang Kelas
Rata-rata (  )
S
N
fo - fh
4
-5
1
0

(fo - fh )^2
16
25
1
-

=
=
=
=

4
87,68
19,12
27

(fo - fh )^2/fh
3,20
2,50
0,09
5,79

Untuk α = 5%, dengan dk = 4-1=3 diperoleh χ2 tabel = 7,81
Daerah penerimaan H0

Daerah Penolakan H0

5,79

7,81

Karena χ2 berada pada daerah penerimaan Ho, maka distribusi data berdistribusi
normal

LAMPIRAN 10
DOKUMENTASI

Gambar 1. Peneliti Membuka Pelajaran

Gambar 2. Peneliti menyampaikan Materi

Gambar 3. Peneliti Memberikan Pertanyaan

Gambar 4. Peneliti Memberikan Soal tes

Gambar 5. Siswa Mengerjakan Tes yang diberikan

Gambar 6. Peneliti Memberikan Pengarahan

Gambar 7. Peneliti Memberikan Pengarahan

Gambar 8. Pelaksanaan Praktik

Gambar 9. Foto Bersama Peneliti dan Murid kelas 5

