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ABSTRAK
Nurshabrina, Mazaya. 2012. Model Quantum Teaching dapat Meningkatkan
Hasil Belajar PKn Materi Globalisasi pada Siswa Kelas IV SD Negeri
Gumilir 05 Kabupaten Cilacap. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 1.
Drs. Sigit Yulianto; 2. Drs. Noto Suharto, M.Pd.
Kata kunci: Hasil Belajar, Aktivitas Siswa, Model Pembelajaran Quantum
Teaching.
Hasil belajar dan aktivitas siswa pada mata pelajaran PKn materi
globalisasi siswa kelas IV SD Negeri Gumilir 05 Kabupaten Cilacap masih
rendah. Hal ini terjadi karena guru kurang inovatif dalam menerapkan model
pembelajaran sehingga dalam penyampaian materi pelajaran guru masih
mendominasi, dan mengakibatkan siswa pasif. Untuk itu perlu adanya penerapan
model pembelajaran Quantum Teaching. Rumusan masalah pada penelitian ini
adalah ” Bagaimana upaya guru meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn
materi Globalisasi pada siswa kelas IV SD Negeri Gumilir 05 Cilacap?” Berkaitan
dengan rumusan tersebut, peneliti akan mendeskripsikan tentang hasil belajar dan
aktivitas belajar siswa serta performansi guru setelah menerapkan model
pembelajaran Quantum Teaching.
Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus dimana
tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan
tindakan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah
siswa kelas IV SD Negeri Gumilir 05 Kabupaten Cilacap. Teknik pengumpulan
data dilakukan pada akhir siklus dengan menggunakan tes, observasi, dan
dokumentasi. Indikator keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini yaitu,
keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran minimal 75%, hasil belajar atau
jumlah siswa yang mendapat nilai sesuai KKM (≥70) minimal 75%, dan
performansi guru dalam pembelajaran minimal B (≥70). Sedangkan hasil
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah.
Hasil penelitian yang diperoleh dari penilaian hasil belajar siswa kelas IV
pada siklus I yaitu: (1) rata-rata kelas 69,30; (2) ketuntasan belajar secara klasikal
71,50% ; (3) rata-rata aktivitas siswa 73,40%; (4) nilai performansi guru 75,31
dengan kriteria B. Hasil belajar pada siklus II yaitu : (1) rata-rata kelas 75,20; (2)
ketuntasan belajar secara klasikal 83,20%; (3) rata-rata aktivitas siswa 79,77%;
(4) nilai performansi guru 85,59 dengan kriteria A. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa dengan model pembelajaran Quantum Teaching dapat
meningkatkan hasil belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru dalam
pembelajaran PKn materi Globalisasi pada siswa kelas IV SD Negeri 05 Cilacap
tahun pelajaran 2011/2012.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

menurut Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, maka upaya yang ditempuh adalah melalui
pendidikan. Hal ini selaras dengan tujuan dan fungsi pendidikan yang tertuang
dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pasal 3
yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan
menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan tujuan
dan fungsi pendidikan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan memperoleh
pendidikan adalah terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan
potensi yang dimiliknya.
Pembelajaran adalah suatu proses atau serangkaian interaksi guru dan
siswa dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, baik bersifat
akademis maupun non-akademis, dilaksanakan di dalam atau di luar kelas,
kegiatan kurikuler maupun nonkurikuler. Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, peran guru dalam meningkatkan kualitas proses dan
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hasil belajar siswa sangat besar. Peran guru yaitu merencanakan pembelajaran,
melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi
hasil pembelajaran. Apabila peran guru itu tidak dapat terlaksana dengan baik,
maka pembelajaran menjadi tidak bermutu

sehingga kualitas pembelajaran

menjadi rendah.
Guru sebagai unsur pokok dan penanggung jawab dalam pelaksanaan dan
pengembangan proses pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran. Menurut Brunner dalam Sugandi (2007:36) ada empat hal pokok
yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran yaitu peranan pengalaman
struktur

pengetahuan,

kesiapan

mempelajari

sesuatu,

intuisi

dan

cara

membangkitkan motivasi belajar. Guru dituntut untuk bisa mengondisikan
siswanya agar merasa senang dan nyaman dalam proses pembelajaran, sehingga
akan membuat siswa lebih aktif dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar.
Siswa dengan motivasi yang tinggi untuk belajar biasanya akan mendapatkan
hasil belajar yang baik. Hal ini berarti bahwa hasil belajar yang baik sangat
dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang baik pula.
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran
yang mempunyai peranan penting dan wajib dipelajari oleh setiap siswa. PKn
merupakan mata pelajaran yang tidak hanya mengajarkan

kepada siswa

pengetahuan tentang warga negara, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai dan sikapsikap yang harus dilakukan dan keterampilan sosial yang harus dimiliki siswa,
supaya siswa dapat bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
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Dalam Sigalingging (2008: 9) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan
mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang
memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi
warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan
oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan utama pembelajaran PKn adalah untuk
memberikan kompetensi-kompetensi berikut (Faturrohman, 2010: 7): (1) Berfikir
secara kritis, rasional, dan kreatif, dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, bertindak secara cerdas
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Berkembang secara
positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter
masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain; (3)
Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung
atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
(4) Serta mampu berpartisipasi aktif dan berkembang secara positif untuk
membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup
sejajar dengan bangsa lain.
Sesuai dengan perkembangan jaman dan dalam rangka mengimbangi
perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka kualitas pembelajaran PKn
perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini karena PKn merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pembentukan diri, sehingga diharapkan mampu
membentuk siswa yang memiliki mental kuat, dan mempunyai sikap yang baik
dalam kehidupan bermasyarakat. PKn diajarkan sebagai bekal untuk menghadapi
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segala tantangan dan pesatnya perkembangan teknologi pada kehidupannya di
masa mendatang.
Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai beberapa permasalahan yang
menghambat peningkatan mutu tersebut. Masih banyak guru yang menggunakan
model pembelajaran tertentu, tetapi masih kurang atau tidak cocok dengan isi dan
tujuan pembelajaran. Guru masih kurang bervariasi dalam menggunakan model
pembelajaran, sehingga siswa menjadi cepat bosan dan menyebabkan hasil belajar
PKn rendah. Hal ini ditambah dengan pendapat siswa bahwa mata pelajaran PKn
merupakan mata pelajaran yang sulit dan kurang menarik karena harus banyak
menghafal materi, sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa.
Hal tersebut diperkirakan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap
konsep pembelajaran PKn. Mata pelajaran PKn memang membutuhkan
pemahaman lebih karena menuntut siswa mengaplikasikan dalam kehidupannya
sehari-hari. Karakteristik siswa Sekolah Dasar (SD) yang taraf berpikirnya masih
berada pada tingkat operasional konkret, maka apa yang dilihat, didengar, diraba,
dicium, dan dikecap akan kurang berkesan apabila sesuatu itu hanya diceritakan,
karena mereka belum dapat menyerap hal yang bersifat abstrak. Tingkat
pemahaman tiap-tiap siswa tidak sama, sehingga siswa dalam mencerna bahan
pembelajaran berbeda.
Pembelajaran PKn tentang globalisasi di SD Negeri Gumilir 05 Kabupaten
Cilacap semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 tidak berjalan sebagaimana yang
seharusnya. KKM untuk mata pelajaran PKn di kelas tersebut, sebesar 65. Dari 31
orang siswa hanya 19 orang siswa yang tuntas. Data tersebut menunjukkan masih
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terdapat 12 orang siswa yang belum tuntas. Setelah dianalisis, ketidaktuntasan 12
siswa tersebut, dikarenakan ketidakoptimalan guru dalam melibatkan siswa dalam
proses pembelajaran.
Tugas utama seorang guru adalah mengelola proses pembelajaran,
sehingga terjadi interaksi aktif antara guru dengan siswa, maupun siswa dengan
siswa. Interaksi tersebut tentu akan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang
dirumuskan. Proses pembelajaran yang aktif ditandai dengan adanya keterlibatan
siswa secara komprehensif, baik fisik, mental, maupun emosionalnya. Mata
pelajaran PKn misalnya, memerlukan kemampuan guru dalam mengelola
pembelajaran sehingga keterlibatan siswa dapat maksimal, yang pada akhirnya
akan berdampak pada hasil belajar yang optimal. Untuk mengoptimalkan
pembelajaran, maka diperlukan model pembelajaran yang sesuai. Pemilihan
model pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, materi,
kondisi, serta tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Pemilihan model
pembelajaran yang tepat akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses
pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan di atas,
yaitu dengan menerapkan model Quantum Teaching dalam pembelajaran PKn.
Quantum Teaching merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan
kerjasama antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan bersama. Model
pembelajaran ini juga efektif karena memungkinkan siswa dapat belajar secara
optimal, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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Model Quantum Teaching menciptakan lingkungan belajar yang efektif,
dengan cara menggunakan potensi yang ada pada siswa dan lingkungan
belajarnya melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Bila model Quantum
Teaching diterapkan, maka proses pembelajaran bisa lebih optimal, karena guru
menerapkan berbagai metode. Interaksi serta proses pembelajaran yang tercipta
akan berpengaruh besar terhadap efektifitas dan antusiasme belajar siswa.
Bertolak dari uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian tindakan
kelas dengan judul ” Penerapan Model Quantum Teaching Sebagai Upaya
Meningkatkan Hasil Belajar PKn Materi Globalisasi Pada Siswa Kelas IV SD
Negeri Gumilir 05 Cilacap ”
1.2.

Rumusan dan Pemecahan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan permasalahan-permasalahan

yang menyangkut pembelajaran PKn di SD Negeri Gumilir 05 Kabupaten
Cilacap. Permasalahan-permasalahan tersebut peneliti tuangkan dalam rumusan
masalah. Rumusan masalah merupakan rumusan yang mempertanyakan suatu
fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri ataupun
fenomena yang saling terkait antara satu dan yang lainnya, baik sebagai penyebab
ataupun akibat. Rumusan masalah tentunya membutuhkan sebuah jawaban.
Jawaban dari pertanyaan dalam sebuah rumusan masalah akan tertuang dalam
pemecahan masalah.
1.2.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan masalah
yang akan dibahas ” Bagaimana upaya guru meningkatkan aktivitas dan hasil
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belajar PKn

materi Globalisasi pada siswa kelas IV SD Negeri Gumilir 05

Cilacap? ”
1.2.2. Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka untuk memecahkannya yaitu
dengan menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching dalam pembelajaran
dikelas sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya.

1.3.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang diharapkan dari sebuah

penelitian yang telah dilakukan. Tujuan penelitian sangat diperlukan agar
penelitian dapat terarah dan jelas. Penelitian Tindakan Kelas ini memiliki
beberapa tujuan yang terangkum dalam tujuan umum dan tujuan khusus
penelitian. Berikut ini uraian dari tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian
ini.
1.3.1. Tujuan Umum
Tujuan umum sesuatu yang ingin dicapai secara global atau garis besar
yang ingin dicapai dalam penelitian. Secara umum penelitian ini bertujuan: (1)
Untuk meningkatkan hasil belajar siswa; (2) Upaya meningkatkan mutu
pendidikan di Indonesia; (3) Meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan di Sekolah Dasar.
1.3.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus merupakan harapan yang diinginkan peneliti terhadap
penelitiannya yang ditujukan kepada obyek penelitian itu sendiri, dalam hal ini
SD Negeri Gumilir 05 Kabupaten Cilacap. Adapun tujuan khusus dari penelitian
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ini, yaiu: (1) Meningkatkan kompentensi dan performansi guru dalam
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada materi Globalisasi; (2)
Meningkatkan

aktifitas

belajar

siswa

pada

pembelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan; (3) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV materi
Globalisasi di SD Negeri Gumilir 05 Cilacap.

1.4.

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan kegunaan yang ingin diperoleh setelah

diadakan penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang
berarti khususnya bagi obyek penelitian. Isi dari manfaat penelitian menjelaskan
manfaat secara teoritis dan secara praktis. Berikut penjelasan manfaat secara
teoritis dan praktis.
1.4.1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis adalah manfaat yang dijelaskan secara teoritis dilihat dari
segi keilmuan. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar PKn khususnya pada materi Globalisasi pada siswa
kelas IV SD Negeri Gumilir 05 Cilacap, serta menambah wawasan mengenai
penggunaan model pembelajaran yang tepat sesuai materi dan kondisi yang ada.
1.4.2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis merupakan manfaat yang bersifat terapan dan dapat segera
digunakan untuk keperluan praktis. Manfaat praktis pada penelitian tindakan
kelas kali ini dapat dilihat dari siswa, guru, dan sekolah. Berikut ini akan
diuraikan manfaat praktis dari ketiganya.
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1.4.2.1.Bagi Siswa
Bagi siswa penelitian ini bermanfaat meningkatkan ketertarikan dan
keantusiasan siswa untuk mempelajari mata pelajaran PKn dan meningkatkan
aktifitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn khususnya materi
Globalisasi.
1.4.2.2.Bagi Guru
Penelitian

ini

bermanfaat

untuk

meningkatkan

kompetensi

dan

performansi guru dalam proses pembelajaran PKn. Penelitian ini dapat dijadikan
acuan untuk membelajarkan materi Pendidikan Kewarganegaraan kepada siswa
dengan cara yang menyenangkan serta membuat siswa tidak bosan sehingga bisa
mendapatkan hasil yang optimal.
1.4.2.3.Bagi Sekolah
Manfaat praktis bagi sekolah ialah menambah khasanah bacaan tentang
model pembelajaran Quantum Teaching yang dapat diterapkan untuk mata
pelajaran yang ada di Sekolah Dasar dan sebagai masukan bagi sekolah untuk
meningkatkan kualitasnya berkaitan dengan perbaikan pembelajaran di sekolah
serta sebagai bahan acuan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran di
sekolah.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA
2.1.

Kerangka Teori
Kerangka teori adalah dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang berusaha meningkatkan
hasil belajar PKn siswa melalui model pembelajaran Quantum Teaching.
Berdasarkan alasan tersebut maka berikut ini akan dibahas tentang pengertian
belajar, faktor – faktor yang mempengaruhi belajar, aktivitas belajar, hasil belajar,
hakikat PKn, PKn di SD, globalisasi, pengertian model pembelajaran, model
pembelajaran Quantum Teaching, dan karakteristik siswa SD.
2.1.1. Pengertian Belajar
Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia
mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang
peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan,
kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. ( Anni 2007 : 2 ). Definisi belajar
menurut Skinner dalam Sagala ( 2010 : 14 ) belajar adalah suatu proses adaptasi
atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Belajar
dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat orang belajar, maka responnya menjadi
lebih baik. Menurut Gagne (1997 : 3) dalam Rifa’i ( 2009 : 82) “belajar
merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama
periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses
pertumbuhan.”
10
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Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian belajar di atas dapat
disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku.
Perubahan perilaku tersebut terjadi akibat dari pengalaman yang di alami sebagai
hasil dari interaksi antara dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun
lingkungan sosial. Belajar terjadi bila tampak tanda-tanda bahwa perilaku manusia
berubah akibat terjadinya proses pembelajaran.
2.1.2. Aktivitas Belajar
Menurut Sudjana (2010: 61) bahwa penilaian proses belajar mengajar
terutama adalah melihat sejauh mana aktivitas siswa dalam mengikuti proses
belajar mengajar. Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik
secara jasmani atau rohani selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar yang
dimaksud adalah aktivitas yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya,
mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru
dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas
yang diberikan.
Trinandita, menyatakan “hal yang paling mendasar yang dituntut dalam
proses pembelajaran adalah keaktifan siswa” (Susilofy, 2010). Keaktifan siswa
dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru
dengan siswa atau pun siswa dengan siswa. Hal ini akan mengakibatkan suasana
kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan
kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas belajar yang timbul dari siswa
akan mengakibatkan terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan
mengarah pada peningkatan prestasi.
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Dari beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas belajar
siswa sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembelajaran.
Aktivitas siswa secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil belajar yang
diperoleh siswa.
2.1.3. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah
ia menerima pengalaman belajarnya. Menurut Anni ( 2007 : 5 ) hasil belajar
merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami
aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung
pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh karena itu apabila pembelajar
mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang
diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, perubahan
perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas
belajar, dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Rifa’I dan Anni (2009: 82)
menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar di sekolah, perubahan perilaku itu
mengacu pada kemampuan mengingat atau menguasai berbagai bahan belajar dan
kecenderungan perserta didik memiliki sikap dan nilai-nilai yang diajarkan
pendidik, sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan peserta didik.
Hasil belajar digunakan guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam
mencapai tujuan penmbelajaran. Tuntas atau tidaknya siswa dalam mencapai
hasil pembelajarannya dapat diketahui melalui indikator hasil belajar. Menurut
Sugandi ( 2007 : 63 ) Indikator hasil belajar merupakan uraian kemampuan yang
harus dikuasai siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan
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ukuran untuk menilai ketercapaian hasil belajar. Siswa hendaklah diberi
kesempatan untuk menggunakan keterampilan, pengetahuan, atau sikap yang
sudah mereka kembangkan selama pembelajaran dalam menyelesaikan tugastugas yang sudah ditentukan. Selama proses ini guru dapat menilai apakah siswa
telah mencapai suatu hasil belajar yang ditunjukan dengan pencapaian beberapa
indikator dari hasil belajar tersebut. Apabila hasil belajar siswa telah direfleksikan
dalam kebiasaan berpikir dan bertindak maka siswa tersebut telah mencapai suatu
kompetensi.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas hasil belajar merupakan perubahan
tingkah laku yang dialami siswa setelah ia mengalami pengalaman belajarnya.
Perubahan perilaku mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
Hasil belajar yang baik adalah yang telah memenuhi indikator hasil belajar,
sehingga siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sdehari-hari.
2.1.4. Performansi Guru
Mengajar pada dasarnya merupakan kegiatan akademik yang berupa
interaksi komunikasi antara guru dan siswa. Segala aktivitas mengajar yang
dilakukan oleh guru merupakan kegiatan dalam rangka mengaktifkan proses
belajar siswa dengan menggunakan berbagai metode belajar. Menurut Barak
Rosenshine dalam Suhardan (2010: 67-8) mengemukakan bahwa mengajar yang
efektif merupakan sebuah tindakan guru yang terlatih dalam melaksanakan
pekerjaannya, yaitu kemahiran dalam menyajikan bahan pelajaran dengan
meramu berbagai penggunaan metode mengajar untuk menyajikan materi belajar.
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Ismail (2009) menyatakan bahwa tugas guru dalam pembelajaran
menuntut penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan dan penguasaan tentang
bagaimana mengajarkan bahan ajar yang menjadi pilihan dan peran guru dalam
mengelola pembelajaran karena pengelolaan pembelajaran berkaitan langsung
dengan aktivitas belajar siswa. Kegiatan yang dilakukan oleh guru diantaranya,
yaitu mengecek pemahaman siswa tentang bahan yang dipelajari, menyediakan
kesempatan untuk partisipasi siswa dalam kegiatan belajar, menyediakan
kesempatan yang luas untuk aktif memahami bahan yang diajarkan, mengoreksi
kesalahan, membimbing setiap murid, belajar mempraktekannya, memberi umpan
balik dan membantu mencari pemecahan masalah.
Guru merupakan komponen terpenting dalam proses pembelajaran.
Menurut pendapat Ismail (2009), bahwa untuk mendapatkan proses dan hasil
belajar siswa yang berkualitas tentu memerlukan kinerja guru yang maksimal.
Kualitas seorang guru harus menjadi prioritas dalam upaya mengembangkan
sebuah pola pendidikan yang efektif. Kualitas seorang guru ditandai dengan
tingkat kecerdasan, ketangkasan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi serta ikhlas
dalam memajukan pendidikan dan mecerdaskan semua siswa.
Dapat disimpulkan bahwa performansi guru adalah segala aktivitas yang
dilakukan guru dalam proses pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran
dan hasil belajar siswa yang optimal.
2.1.5. Hakikat PKn
Menurut Sigalingging ( 2008:9 ) Pendidikan kewarganegaraan merupakan
mata pelajaran yang memiliki misi khusus yaitu untuk membentuk peserta didik
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agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Warga negara yang
baik adalah warga negara yang mampu berpikir secara kritis, rasional, kreatif,
cerdas, dan anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Pendidikan

Kewarganegaraan

merupakan

mata

pelajaran

yang

memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak–hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia
yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
1945 (Per. Men. Pendidikan Nasional RI. Nomor 24 Tahun 2006).
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Sigalingging, 2008: 9) adalah agar
siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Berpikir secara kritis, rasional,
dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara
aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; (3) Berkembang
secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter
masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
(4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi.
Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan di semua lembaga pendidikan
atau sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukannya sangat strategis
sebab bukan hanya sekedar proses pengajaran atau mentransfer ilmu pengetahuan,
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tetapi adalah penanaman sikap untuk membentuk watak dan kepribadian
berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Menurut John Patrick, ( jurnal the civic mission of schools: key ideas in
aresearch-based report on civic education in the US (2004 ) ). Menyatakan
bahwa :
“ The mission of schools-based civic education is to develop
competent citizens who have the knowledge, skills and attitudes
necessary to participate responsibly and effectively in the political
and civic life of a democracy.”
Misi sekolah yang berbasis pendidikan kewarganegaraan adalah
mengembangkan warga negara yang kompeten yang memiliki pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara bertanggung
jawab dan efektif dalam kehidupan politik dan sipil dari demokrasi.
2.1.6. PKn di SD
Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan
nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan
nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang
diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam
kehidupan sehari-hari peserta didik (Winataputra, 2009: 3.7).
Pembelajaran PKn dapat menanamkan nilai, moral, dan norma. Sehingga
dapat membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan
dasar yang berguna bagi siswa untuk kehidupan sosialnya baik untuk masa kini
maupun masa yang akan datang. Pembelajaran PKn dapat menanamkan nilai,
moral, dan norma.Oleh karena itu, yang perlu mendapat perhatian dari guru dalam
pembelajaran PKn

adalah penguasaan materi serta penggunaan model
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pembelajaran

yang sesuai dengan pembelajaran PKn. Pembelajaran PKn

bertumpu pada kemampuan dasar kewarganegaraan

untuk semua jenjang,

termasuk pada siswa sekolah dasar.
Khusus kelas IV dalam pembelajaran PKn membahas materi tentang: (1)
Sistem pemerintahan desa dan kecamatan meliputi lembaga pemerintahan desa
dan kecamatan serta susunan pemerintahan desa dan kecamatan; (2) Sistem
pemerintahan kabupaten, meliputi lembaga pemerintahan kabupaten, kota dan
provinsi dan susunan organisasi kabupaten, kota, dan provinsi; (3) Sistem
pemerintahan tingkat pusat, meliputi lembaga pemerintahan pusat dan organisasi
pemerintahan pusat; (4) Globalisasi meliputi, pengaruh globalisasi, budaya
Indonesia dan misi kebudayaan internasional, dan menyikapi pengaruh globalisasi
2.1.7. Globalisasi
2.1.7.1.Pengertian Globalisasi
Menurut

Selo

Soemarjan

(Mustofa:

2011),

Globalisasi

adalah

terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia
untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Globalisasi merupakan
kecenderungan masyarakat untuk menyatu dengan dunia, terutama di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi massa. Globalisasi merupakan
suatu proses kehidupan yang serba luas, tidak terbatas, dan merangkum segala
aspek kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi yang dapat dinikmati oleh
seluruh umat manusia di dunia.
Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu
kegiatan yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan dan
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kenegaraan. Mengingat bahwa dunia ditandai oleh kemajemukan (pluralitas)
budaya maka globalisasi sebagai proses juga ditandai sebagai suatu peristiwa yang
terjadi di seluruh dunia secara lintas budaya yang sekaligus mewujudkan proses
saling memengaruhi antarbudaya. Pertemuan antarbudaya itu tidak selalu
berlangsung sebagai proses dua arah yang berimbang, tetapi dapat juga sebagai
proses dominasi budaya yang satu terhadap lainnya
2.1.7.2.Materi Globalisasi di SD
2.1.7.2.1.Pengaruh Globalisasi
Globalisasi dapat diartikan proses menyatunya warga dunia secara umum
dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Menurut sejarah, kehidupan
manusia

terjadi

perubahan

yang

berlangsung

secara

bertahap

dan

berkesinambungan. Manusia jaman dahulu memanfaatkan kekayaan alam untuk
dapat mencukupi kebutuahan hidupnya. Namun sekarang semua sudah berbeda.
Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat,
terciptalah alat komunikasi dan transportasi.
2.1.7.2.2.Dampak Globalisasi
Globalisasi tentunya membawa dampak bagi kehidupan kita. Dampak
tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.
(1) Dampak positif, meliputi: a. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi;
b. Meningkatkan perekonomian dalam suatu Negara; c. Meluasnya pasar untuk
produk dalam negeri, dan lain sebagainya.
(2) Dampak negatif, meliputi: a. Gaya hidup bebas, narkoba, dan kekerasan
menjadi mudah masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia; b. Masyarakat
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cenderung memikirkan diri sendiri; c. Karena banyaknya barang yang dijual,
maka masyarakat menjadi konsumtif.
2.1.7.2.3.Budaya Indonesia dalam Misi Kebudayaan Internasional
Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya
terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan
Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab.Kebudayaan Indonesia
meliputi : (1) Kategori Tradisional yang terdiri dari : Tarian daerah. Lagu daerah,
Musik daerah, Alat musik daerah, Gambar/tulisan, Patung, Kain, Suara, Makanan
dan minuman. (2) Kategori Modern, terdiri dari : Musik dangdut,Musik pop, Film
Indonesia dan Sastra.
Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kebudayaannya yang
beragam. Untuk itu mengenalkan budaya Indonesia, maka diadakan misi
kebudayaan internasional. Tujuan dari misi kebudayaan internasional adalah
untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada seluruh dunia.
2.1.7.2.4.Sikap terhadap pengaruh globalisasi
Globalisasi berkembang sangat cepat dan sudah melanda ke seluruh dunia.
Globalisasi sangat memengaruhi tingkah laku kehidupan masyarakat. Pengaruh
yang masuk akibat globalisasi ada yang berpengaruh positif, tetapi ada pula yang
berpengaruh negatif.
Sikap yang kita tunjukkan dalam menghadapi globalisasi yang
berkembang dengan pesat adalah dengan pengendalian diri berdasarkan ilmu-ilmu
agama dan nilai-nilai Pancasila.
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2.1.8. Pengertian Model Pembelajaran
Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam
merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Arends dalam
Suprijono ( 2011 : 48 ) model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan
digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam
kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model
pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan
prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar.
Pengertian model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang
tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Sekarang
ini banyak bermunculan model yang mengaktifkan siswa dan membelajarkan
secara bermakna. Model-model tersebut antara lain, Quantum Teaching,
Contextual Teaching Learning, Problem Solving, dan Cooperatif. Model-model
di atas sangat baik untuk membuat pembelajaran menjadi menarik, membuat
siswa aktif, dan hasil yang dicapai memuaskan. Akan tetapi hal ini tidak terlepas
dari kesesuaian dengan materi dan kondisi yang ada.
Dari pengertian model pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran merupakan suatu penyajian pembelajaran yang dirancang
sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dalam berlangsung dengan baik
sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
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2.1.9. Model Pembelajaran Quantum Teaching
Arti kata Quantum pada awalnya digunakan untuk hal-hal yang
berhubungan dengan kimia dan fisika. Mengikuti perkembangan bahasa,
penggunaan kata Quantum juga berhubungan dengan beberapa hal lainnya seperti
industri, pengajaran, dan lain sebagainya.
Menurut Charlotte Shelton (http://www.quantumenergi.com ) arti kata
Quantum adalah “ the word quantum literally means a quantity of something,
mechanics refers to the study of motion. Quantum mechanic is, therefore, the
study of sub atomic particles in motions”. Yang berarti kata Quantum dalam
literatur berarti banyaknya sesuatu, secara mekanik berarti studi tentang gerakan.
Jadi mekanika Quantum adalah ilmu yang mempelajari tentang partikel-partikel
sub atom yang bergerak.
Dalam bidang pendidikan pengajaran, definisi Quantum tentunya berbeda
dengan arti kata Quantum yang dikemukakan oleh Charlotte Shelton di atas. Kata
Quantum dalam pengajaran dikenal dengan Quantum Teaching yang berarti suatu
model pembelajaran yang mengubah belajar yang meriah dengan segala
nuansanya, juga menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang
memaksimalkan momen belajar.
Model pembelajaran Quantum pertama dipraktekan di sebuah sekolah
bernama Super Camp. Penggagasnya adalah seorang wanita kelahiran Amerika
bernama Bobbi DePorter. Meskipun dinamakan pembelajaran kuantum, falsafah
dan

metodologi

ditransformasikan

pembelajaran
secara

langsung

kuantum
dari

tidaklah
fisika

diturunkan

kuantum

Tidak

atau
pula
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ditransformasikan dari prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan utama fisika
kuantum yang dikemukakan oleh Albert Einstein, seorang tokoh terdepan fisika
kuantum. Dalam fisika kuantum, istilah kuantum memang diberi konsep
perubahan energi menjadi cahaya selain diyakini adanya ketakteraturan dan
indeterminisme alam semesta. Sementara itu, dalam pandangan DePorter, istilah
kuantum bermakna “interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya”
dan istilah pembelajaran kuantum bermakna “interaksi-teraksi yang mengubah
energi menjadi cahaya karena semua kehidupan adalah energi”. DePorter
mengaplikasikan hal ini dalam kegiatan pembelajaran. Beliau menyatakan bahwa
sebagai pelajar, belajar bertujuan untuk meraih sebanyak mungkin pencerahan,
interaksi, hubungan, dan inspirasi.
Menurut DePorter ( 2010 : 34 ) Quantum Teaching adalah pengubahan
bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar.
Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang
mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan
dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka
sendiri dan bagi orang lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan
Kusno dan Joko Purwanto dalam jurnalnya bahwa:
“To make that a reality students always have to be in ideal
condition, knowing what they are going to learn, realizing its
importance for their lives, being optimistic that they are going to
succeed, even having a plan of what they are going to do. For this,
they should be opportunity to express themselves. Teachers only
add or reduce what they already have where necessary so as not to
deviate from the initial learning objective.”
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Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk membuat siswa realistis,
mereka harus berada dalam kondisi yang ideal, mengetahui apa yang akan mereka
pelajari, menyadari pentingnya hidup, menjadi optimis bahwa mereka akan
berhasil, bahkan memiliki rencana dari apa yang mereka lakukan. Untuk itu
mereka harus memiliki kesematan untuk mengekspresikan diri. Guru hanya
menambah atau mengurangi apa yang telah mereka miliki agar tidak menyimpang
dari pembelajaran awal yang obyektif. Dan salah satu cara mewujudkan hal
tersebut adalah melalui pembelajaran Quantum Teaching.
Model ini hampir sama dengan sebuah simfoni. Dalam simfoni maka ada
banyak unsur yang menjadi faktor pengalaman sebuah musik. Unsur tersebut
terbagi menjadi dua kategori, yaitu : (1) Konteks, yaitu latar untuk pengalaman
musik yang dimiliki oleh seseorang guru. Jika dalam sebuah orkestra
musik,konteks merupakan ruang orkestra ( lingkungan ), konduktor dan para
pemain musik ( suasana ), keseimbangan instrument dan musisi ( landasan ), dan
interpretasi sang maestro terhadap lembaran musik ( rancangan ). (2) Isi, salah
satu unsur isi adalah bagaimana tiap rasa musik dimainkan ( penyajian ).
Dari penjelasan di atas mengenai model belajar Quantum Teaching, dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran Quantum Teaching merupakan model
pembelajaran yang mengedepankan interaksi pada proses pembelajaran dan
menekankan kerjasama antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan bersama.
Model pembelajaran ini juga efektif karena memungkinkan siswa dapat belajar
secara optimal, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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2.1.9.1.Asas Quantum Teaching
Asas dari Quantum Teaching adalah “ Bawalah Dunia Mereka ke Dunia
Kita dan Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka “. Konsep ini mengandung
konsekuensi bahwa langkah pertama yang harus dilakukan guru dalam
pelaksanaan pembelajaran adalah membangun jembatan

autentik memasuki

kehidupan siswa. Karena dengan tindakan ini akan memberikan izin kepada guru
untuk memimpin, menuntun dan memudahkan perjalanan siswa menuju
kesadaran yang lebih luas. Caranya dengan mengaitkan apa yang telah diajarkan
dengan sebuah peristiwa, pikiran atau perasaan yang diperoleh dari kehidupan
rumah, sosial, atletik, musik, seni, rekreasi, atau akademis mereka. Setelah kaitan
ini terbentuk, guru dapat membawa mereka ke dalam dunianya serta memberi
pemahaman akan misi dunia itu. Sehingga siswa dapat membawa apa yang
mereka pelajari ke dalam dunianya dan menerapkannya pada situasi baru.
2.1.9.2.Prinsip-prinsip Quantum Teaching
Quantum Teaching memiliki lima prinsip atau kebenaran tetap, yaitu :
2.1.9.2.1. Segalanya Bicara
Segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh, kertas yang
dibagikan, hingga rancangan pelajaran, semua mengirim pesan tentang belajar.
2.1.9.2.2. Segalanya Bertujuan
Semua upaya yang dilakukan guru dalam mengubah kelas mempunyai
tujuan, yaitu agar siswa dapat belajar secara optimal untuk mencapai prestasi
yang tertinggi.
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2.1.9.2.3. Pengalaman sebelum pemberian nama
Proses belajar paling efektif terjadi ketika siswa telah mengalami
informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari.
2.1.9.2.4. Akui setiap usaha
Pada saat siswa belajar, mereka patut mendapat pengakuan atas kecakapan
dan kepercayaan diri mereka.
2.1.9.2.5. Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan
Perayaan adalah sarapan pelajar juara. Perayaan memberikan umpan balik
mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi positif dengan belajar.
2.1.9.3.Strategi pembelajaran Quantum Teaching
Kerangka rancangan belajar Quantum Teaching menurut DePorter ( 2010 :
39 ) di kenal dengan istilah TANDUR, yaitu :
2.1.9.3.1. Tumbuhkan
Kegiatan ini bertujuan agar siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran,
menciptakan jalinan dan kepemilikan bersama atau kemampuan saling
memahami. Dalam hal ini strategi yang dapat dilakukan guru yaitu dengan
memberikan pertanyaan hal apa yang siswa pahami?, apa yang siswa setujui?,
apakah manfaatnya bagiku?.
2.1.9.3.2. Alami
Kegiatan ini untuk memberikan pengalaman kepada siswa, dan
memanfaatkan hasrat alami otak untuk menjelajah. Maksudnya yaitu guru dapat
mendatangkan atau menciptakan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua
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siswa. Strategi yang dapat dilakukan guru dalam hal ini yaitu dengan memberikan
tugas kelompok yang mengaktifkan pengetahuan yang sudah siswa miliki.
2.1.9.3.3. Namai
Penamaan memiliki fungsi untuk memberikan identitas, mengurutkan dan
mengidentifikasikan. Penanaman dibangun di atas pengetahuan dan keingintahuan
siswa saat itu. Penamaan adalah saat dimana mengajarkan suatu konsep,
keterampilan berpikir dan strategi belajar yang akan dilaksanakan.
Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan gambar, warna,
alat bantu, kertas tulis, dan poster di dinding.
2.1.9.3.4. Demonstrasikan
Demonstrasi memberikan peluang bagi siswa untuk menerjemahkan dan
menetapkan pengetahuan mereka ke dalam pembelajaran yang lain, dan
kehidupan mereka. Intinya siswa mampu mengaitkan pengalaman dan
pengetahuan baru yang dimiliki dan menunjukkannya di depan orang lain.
Dalam hal ini siswa dapat menampilkan hasil kerja kelompok, penjabaran
dalam grafik, maupun dalam bentuk permainan.
2.1.9.3.5. Ulangi
Pengulangan dapat memperkuat koneksi syaraf terhadap materi yang telah
diajarkan. Pengulangan baik dilakukan dalam konteks yang berbeda dengan
asalnya. Dengan permainan, pertunjukan, drama, dan lain sebagainya.
Dalam tahap ini, strategi yang dapat digunakan yaitu memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengajarkan pengetahuan baru yang mereka
miliki kepada siswa lain.
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2.1.9.3.6. Rayakan
Perayaan memberi rasa rampung dengan menghormati usaha, ketekunan,
dan kesuksesan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat merayakan
usaha siswa, misalnya: tepuk tangan, pengakuan kekuatan pujian ( perkataan
bagus ), poster umum, catatan pribadi, bahkan kejutan.
2.1.9.4.Ciri-ciri Model Quantum Teaching
Menurut Sugandi (2008: 91) model pembelajaran yang menggunakan
model kuantum menunjukkan ciri-ciri : (1) penggunaan musik dengan tujuan
tertentu; (2) pemanfaatan ikon-ikon sugestif yang membangkitkan semangat
belajar siswa; (3) penggunaan “ stasiun-stasiun kecerdasan” untuk memudahkan
siswa belajar sesuai dengan modalitas kecerdasannya; (4) penggunaan bahasa
yang unggul; (5) suasana belajar yang saling memberdayakan; (6) dan penyajian
materi pelajaran yang prima.
2.1.10. Karakteristik Siswa SD
Karakteristik siswa sekolah dasar di antaranya menampilkan perbedaanperbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, diantaranya perbedaan dalam
intelegensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian,
dan perkembangan fisik anak.
Menurut Piaget ( dalam Dimyati 2009 : 14 ) perkembangan intelektual
melalui tahap-tahap berikut : (1) sensori motor ( 0-2 tahun ), (2) pra-operasional
( 2-7 tahun ), (3) operasional konkret ( 7-11 tahun ), (4) operasi formal ( 11- ke
atas ).
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Berdasarkan pendapat di atas siswa SD berada pada tahap operasional
konkret. Karakteristik siswa pada tahap operasional konkret yaitu, anak mampu
mengoprasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret.
Oleh karena itu guru dalam melaksanakan pembelajaran harus lebih ditujukan
pada kegiatan pemecahan masalah atau latihan meneliti dan menemukan.
Piaget dalam Sugandi (2007: 35) juga mengemukakan tiga prinsip utama
pembelajaran yaitu: (1) Belajar aktif, yaitu proses pembelajaran yang terbentuk
dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif siswa, maka
perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan siswa belajar sendiri;
(2) Belajar lewat interaksi sosial, Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang
memungkinkan terjadinya interaksi diantara siswa. Dengan adanya interaksi siswa
maka perkembangan kognitifnya akan berkembang; (3) Belajar lewat pengalaman
sendiri, perkembangan kognitif siswa akan lebih berarti apabila didasarkan pada
pengalaman nyata. Pembelajaran di sekolah hendaknya dimulai dengan
memberikan pengalaman-pengalaman nyata daripada dengan pemberitahuanpemberitahuan.

2.2. Kajian Empiris
Muniatun

Fuadiyah

(2011)

dalam

penelitiannya

yang

berjudul

”Peningkatan hasil pembelajaran membaca puisi melalui model Quantum
Teaching pada siswa kelas III SDN Cikuya 01 Kecamatan Banjarharja Kabupaten
Brebes” menyimpulkan bahwa terjadinya peningkatan hasi belajar membaca puisi
setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan penerapan metode Quantum
Teaching. Hal tersebut terlihat dari aktivitas siswa dalam proses pembelajaran
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semakin meningkat dalam setiap siklusnya. Dilihat dari hasil tes kondisi awal
diketahui 4 dari 8 siswa belum mencapai nilai KKM, sedangkan tes akhir dari
penelitian menunjukan semua siswa Kelas III III SDN Cikuya 01 Kecamatan
Banjarharja Kabupaten Brebes yaitu 8 siswa telah berhasil mencapai nilai KKM.
Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Catur Mulyawati pada tahun
2011 dengan judul ” Keefektifan Model Quantum Teaching Berbasis SETS
Terhadap Hasil Belajar Daur Air Pada Siswa Kelas V SD Negeri Jatimulya 02
Suradadi Tegal” juga membuktikan keefektifan penggunaan model pembelajaran
Quantum Teaching untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam penelitian
tersebut dapat diketahui bahwa melalui penggunaan model pembelajaran
Quantum Teaching hasil belajar siswa dapat meningkat. Keefektifan model
Quantum Teaching berbasis SETS ini bisa dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa
pada kelompok eksperimen yang telah mencapai nilai lebih dari 65, yaitu 76,26
dan rata-rata hasil belajar kelompok kontrol lebih kecil yaitu 54,74. Selain itu,
hasil uji t menunjukan thitung lebih besar daripada ttabel (4,340 > 1,690) yang berarti
Ho ditolak. Artinya ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang
menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching berbasis SETS dengan
yang menggunakan model pembelajaran konvensional.
Penelitian Muniatun Fuadiyah dan Catur Mulyawati

tersebut relevan

dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian ini yaitu penerapan Quantum
Teaching untuk mengatasi masalah pembelajaran. Selain memiliki persamaan,
penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan Muniatun
Fuadiyah dan Catur Mulyawati untuk meningkatkan hasil belajar membaca puisi
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dan hasil belajar IPA, sedangkan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar
Pendidikan Kewarganegaraan. Mengacu dari kedua penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan
hasil belajar siswa, aktivitas siswa dan kinerja guru.

2.3.

Kerangka Berpikir
Proses belajar mengajar menurut Lazanov (1978) dalam Sagala ( 2010 :

108 ) adalah fenomena yang kompleks. Segala sesuatunya berarti setiap kata,
pikiran, tindakan, dan asosiasi dan sampai sejauh mana kita menggubah
lingkungan, presentasi dan sistem pengajaran, sejauh itu pula proses belajar
berlangsung. Karakeristik siswa SD adalah masih dalam taraf belajar konkrit,
masa-masa suka bermain, menjalajahi segala sesuatu, dan memiliki rasa ingin
tahu yang besar.
Kenyataan di lapangan, proses pembelajaran yang diterapkan selama ini
cenderung membuat siswa pasif. Guru cenderung mengajar dengan gaya yang
monoton, yang mengharapkan siswa duduk, diam, dengar, catat, dan hafal.
Terutama dalam pembelajaran PKn, siswa hanya disajikan konsep-konsep saja.
Sehingga yang siswa tahu PKn hanya pelajaran mengingat dan menghafal materi.
Hal ini yang terkadang membuat kebanyakan siswa kurang tertarik dengan
pelajaran PKn dan berdampak pada hasil belajar rendah.
PKn merupakan mata pelajaran yang berkaitan langsung dengan
kehidupan masyarakat. Dalam pembelajaran PKn yang terpenting bukanlah
pengajaran atau pengalihan pengetahuan, melainkan mencakup pula penanaman
sikap untuk membentuk watak dan kepribadian. Maka dalam proses pembelajaran
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PKn di SD perlu disertai tindakan yang nyata dari guru agar pembelajaran
berlangsung efektif.
Quantum Teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala
nuansanya. Quantum Teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam
lingkungan kelas, interaksi yang mendirikan landasan, dan kerangka untuk
belajar. Asas utama Quantum Teaching yaitu : “ Bawalah Dunia Mereka ke Dunia
Kita” . Artinya bahwa pentingnya seorang guru masuk ke dalam dunia siswa
sebagai langkah awal pembelajaran.
Pembelajaran dengan model pembelajaran Quantum Teaching dirancang
untuk memudahkan siswa untuk belajar, membuat siswa senang dari awal hingga
akhir pelajaran. Dengan keadaan menyenangkan siswa tidak merasa terbebani
dalam menerima pelajaran. Situasi yang menggembirakan itu yang membuat
semua materi yang diberikan guru akan mudah diterima siswa.
Dalam pembelajaran Quantum Teaching siswa mendapat pengakuan dari
guru atau teman lain sehingga siswa akan merasa dihargai. Karena keadaan yang
selalu

menggembirakan

itu,

siswa

akan

selalu

berlomba-lomba

untuk

menyelesaikan tugas yang diberikan guru, karena mereka tahu siapa yang dapat
menyelesaikan tugas dengan baik akan selalu mendapat perhatian secara khusus.
Maka dengan penggunaan model Quantum Teaching akan membuat pembelajaran
semakin meriah, efektif dan pada akhirnya siswa akan memperoleh hasil belajar
yang optimal. Dengan beberapa keunggulan tersebut, maka hasil belajar yang
diperoleh akan lebih tinggi daripada hanya menggunakan pembelajaran
konvensional yang menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar.
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BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1.

Rancangan Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan dengan desain Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) dengan konsep Hopkins bahwa penelitian tindakan kelas sebagai suatu
bentuk investigasi yang bersifat reflektif partisipasif, kolaboratif dan spiral yang
memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi,
kompetensi, dan situasi (Arikunto (2009:104)) .
Proses pengkajian daur dalam penelitian tindakan kelas diawali dengan
perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi
(observation), dan refleksi (reflecting) dan seterusnya sampai kriteria keberhasilan
yang diharapkan tercapai. Hopkins menggambarkan daur penelitian tindakan kelas
sebagai berikut:
Gambar 3.1. Spiral Penelitian Tindakan Kelas
Perencanaan
Pelaksanaan
Refleksi
Tindakan / Observasi

Perbaikan
Rencana

Refleksi
Tindakan / Observasi
Perbaikan
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Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Alokasi waktu
tiap siklus adalah 4 jam pelajaran yang dilaksanakan dalam dua kali pertemuan.
Proses tindakan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai
berikut: (1) Menyusun rancangan tindakan (planning), dalam tahap ini peneliti
menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana
tindakan tersebut dilakukan; (2) Pelaksanaan tindakan (action), pelaksanaan
tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi
rancangan, yaitu menggunakan tindakan kelas; (3) Pengamatan (observation),
tahap ini yaitu kegiatan pangamatan yang dilakukan oleh pangamat. Pengamatan
ini harus dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan; (4) Refleksi
(reflecting), refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang
sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika peneliti sudah
selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan observer untuk
mendiskusikan implementasi rancangan tindakan.

3.2.

Perencanaan Tahap Penelitian
Perencanaan penelitian tindakan kelas ini menggunakan materi globalisasi.

Penelitian ini yang terdiri dari dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan,
pertemuan I untuk pembelajaran dan pertemuan II untuk pembelajaran dan di
akhiri dengan tes formatif. Setiap siklus melalui tahapan-tahapan, yaitu
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
3.2.1. Siklus I
Siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan masing_masing 2 jam pelajaran.
Siklus I dilaksanakan dengan pertemuan I untuk pembelajaran dan pertemuan II
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untuk pembelajaran dan tes formatif. Siklus I melalui tahapan-tahapan, yaitu
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Adapun rencana tindakan yang
akan dilakukan adalah sebagai berikut:
3.2.1.1.Perencanaan
Perencanaan

adalah

tahap

awal

yang

dilakukan

guru

sebelum

melaksanakan pembelajaran, dimana guru merancang suatu kegiatan yang akan
dilakukan.

Guru merancang kegiatan serta menyiapkan segala sesuatu yang

dibutuhkan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahap perencanaan pada
siklus I adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi guru
dan siswa dalam proses pembelajaran; (2) Merancang rencana pembelajaran
sesuai materi yang mengarah pada model pembelajaran Quantum Teaching; (3)
Merancang alat peraga, media, dan lembar kegiatan siswa; (4) Menyusun lembar
pengamatan aktivitas siswa dan performasi guru; (5) Menyusun tes formatif I.
3.2.1.2.Pelaksanaan
Setelah melalui tahap perencanaan di atas, tahap selanjutnya yaitu tahap
pelaksanaan. Tahap ini adalah guru melaksanakan semua kegiatan yang telah
direncanakan sebelumnya. Tahap ini juga merupakan tahap penerapan strategi dan
skenario pembelajaran yang akan diterapkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap
ini antara lain: (1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP ); (2)
Menyiapkan alat peraga, bahan, dan lembar kegiatan siswa; (3) Mengadakan
presensi

siswa;

(4)

Mengondisikan

kelas

agar

tercipta

kondisi

yang

menyenangkan (konteks); (5) Melakukan pembelajaran sesuai dengan Quantum
Teaching (isi); (6) Pada akhir siklus I, siswa mengerjakan tes formatif.
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3.2.1.3.Pengamatan
Pengamatan adalah tahapan dimana guru mengamati dan mencatat hasil
dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melalui hasil pengamatan tersebut,
guru akan mengetahui kekurangan-kekurangan dari pembelajaran dan sebagai
bahan refleksi diri untuk perbaikan ditahap berikutnya. Sesuai dengan tujuan
penelitian, pengamatan difokuskan pada aspek-aspek berikut ini:
3.2.1.3.1.Hasil belajar siswa
Hasil belajar merupakan salah satu bagian dari prestasi belajar. Menurut
Sudjana (2009: 22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki
siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar yang diharapkan
pada penelitian ini ialah sebagai berikut : (1) Rata-rata kelas; (2) Banyak siswa
yang tuntas belajar (≥ 65 %); (3) Persentase ketuntasan belajar secara klasikal
(75%)
3.2.1.3.2.Aktivitas belajar siswa
Prestasi belajar siswa tidak hanya dilihat dari hasil belajarnya. Prestasi
belajar dapat dilihat juga dari aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar adalah
segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani selama proses
pembelajaran. (Susilofy, 2010). Aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari : (1)
Keantusiasan siswa untuk mengikuti pembelajaran; (2) Keberanian siswa dalam
mengajukan pertanyaan; (3) Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil
kerjanya; (4) Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok; (5) Keberanian
siswa mengemukakan pendapat.
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3.2.1.3.3.Performansi guru dalam pembelajaran
Hasil dan aktivitas belajar siswa sangat dipengaruhi oleh performansi guru
dalam proses pembelajaran. Pengamatan performansi guru pada proses belajar
mengajar difokuskan pada: (1) Penguasaan materi; (2) Penguasaan model
pembelajaran Quantum Teaching.
3.2.1.4.Refleksi
Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang
dilakukan pada siklus I. guru mengungkapkan hasil hasil pengamatan terhadap
siswa tentang kerja dalam kelompok. Hasil pengamatan dicari pemecahan
masalahnya. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan
unsur-unsur yang diamati pada siklus I, kemudian peneliti merefleksikan hasil
analisis tersebut untuk merencanakan tindakan berikutnya.
3.2.2. Siklus II
Siklus II merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian pada siklus I. sama
halnya dengan siklus I, siklus II dilaksanakan dalam 2 pertemuan masing-masing
2 jam pelajaran. Pertemuan I untuk pembelajaran dan pertemuan II untuk
pembelajaran dan tes formatif. Siklus II juga melalui tahapan-tahapan, yaitu
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Adapun rencana tindakan yang
akan dilakukan adalah sebagai berikut:
3.2.2.1.Perencanaan
Tahap perencanaan pada siklus II tidak jauh berbeda dengan perencanaan
pada siklus I. Tahap ini terdiri dari menyiapkan segala sesuatunya sebelum
pelaksanaan pembelajaran. Hanya

pada siklus II perencanaan dirancang
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berdasarkan hasil refleksi dari siklus I. Adapun kegiatan yang dilakukan guru
pada tahap ini antara lain: (1) Merancang rencana pembelajaran sesuai hasil
refleksi pada siklus I; (2) Merancang alat peraga atau media, bahan, dan lembar
kegiatan siswa; (3) Menyusun lembar pengamatan belajar siswa dan performansi
guru pada proses pembelajaran; (4) Menyusun tes formatif II untuk siswa.
3.2.2.2.Pelaksanaan
Setelah melalui tahap perencanaan di atas, tahap selanjutnya yaitu tahap
pelaksanaan. Tahap ini adalah guru melaksanakan semua kegiatan yang telah
direncanakan sebelumnya. Tahap ini juga merupakan tahap penerapan strategi dan
skenario pembelajaran yang akan diterapkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap
ini antara lain: (1) Menyiapkan rencana pembelajaran; (2) Menyiapkan alat
peraga, bahan, dan lembar kegiatan siswa; (3) Mengadakan presensi siswa; (4)
Mengondisikan kelas agar tercipta kondisi yang menyenangkan (konteks); (5)
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Quantum Teaching (isi); (6) Pada
akhir siklus II, siswa mengerjakan tes formatif II.
3.2.2.3.Pengamatan
Tidak jauh berbeda dengan fase pengamatan pada siklus I, tujuan
penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap
konsep Pendidikan Kewarganegaraan pada materi globalisasi guna meningkatkan
hasil belajar siswa. Dalam upaya mencapai tujuan penelitian maka harus
dilakukan pengamatan. Pengamatan pada penelitian tindakan kelas ini akan
difokuskan pada:
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3.2.2.3.1.Hasil belajar siswa
Hasil belajar merupakan salah satu bagian dari prestasi belajar. Menurut
Sudjana (2009: 22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki
siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar yang diharapkan
pada penelitian ini ialah sebagai berikut : (1) Rata-rata kelas; (2) Banyak siswa
yang tuntas belajar (≥ 65 %); (3) Persentase ketuntasan belajar secara klasikal
(75%)
3.2.2.3.2.Aktivitas belajar siswa
Prestasi belajar siswa tidak hanya dilihat dari hasil belajarnya. Prestasi
belajar dapat dilihat juga dari aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar adalah
segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani selama proses
pembelajaran. (Susilofy, 2010). Aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari : (1)
Keantusiasan siswa untuk mengikuti pembelajaran; (2) Keberanian siswa dalam
mengajukan pertanyaan; (3) Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil
kerjanya; (4) Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok; (5) Keberanian
siswa mengemukakan pendapat.
3.2.2.3.3.Performansi guru dalam pembelajaran
Hasil dan aktivitas belajar siswa sangat dipengaruhi oleh performansi guru
dalam proses pembelajaran. Pengamatan performansi guru pada proses belajar
mengajar difokuskan pada: (1) Penguasaan materi; (2) Penguasaan model
pembelajaran Quantum Teaching.
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3.2.2.4.Refleksi
Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang
dilakukan pada siklus I. guru mengungkapkan hasil hasil pengamatan terhadap
siswa tentang kerja dalam kelompok. Hasil pengamatan dicari pemecahan
masalahnya. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan
unsur-unsur yang diamati pada siklus I, kemudian peneliti

dan guru kelas

merefleksikan hasil analisis tersebut untuk merencanakan tindakan berikutnya.
Berdasarkan hasil analisis ataupun refleksi pada siklus I dan siklus II
terhadap hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru, maka
peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Jika
hasil belajar, aktivitas belajar siswa, dan performansi guru sesuai indikator
(meningkat),

maka

model

Quantum

Teaching

yang

diterapkan

dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di Sekolah Dasar.

3.3.

Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Gumilir 05

Cilacap. Kelas IV SD Negeri Gumilir 05 ini termasuk kelas yang gemuk, karena
kelas yang tergolong padat siswanya dalam satu kelas dengan jumlah 38 siswa.
Dari 38 siswa terdiri dari 24 siswa putra dan 14 siswa putri.

3.4.

Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Gumilir 05, Kabupaten Cilacap

selama ±3 bulan, yaitu pada bulan April-Juni. SD Negeri Gumilir 05 Kabupaten
Cilacap terletak di dekat jalan raya, tepatnya di jalan ketapang. Letak bangunan
SD Negeri Gumilir 05 berada di antara SMP Negeri 05 Cilacap dan SLB. Pada
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tahun pelajaran 2011/ 2012 SD Negeri Gumilir 05 memiliki 9 ruang kelas dan 11
rombongan belajar.

3.5.

Data dan Cara Pengumpulan Data
Dalam penelitian tindakan kelas, data merupakan hal yang penting. Data

merupakan gambaran dari keadaan yang dapat dijadikan bahan informasi. Tanpa
data penelitian dapat dikatakan tidak berarti karena tidak memberikan hasil.
Berikut ini akan dijelaskan tentang sumber, jenis, dan teknik pengumpulan data
pada penelitian tindakan kelas ini.
3.5.1. Sumber Data
Sumber data

merupakan asal dari data yang dibutuhkan pada saat

penelitian. Sumber data dapat berupa subjek dari penelitian yang akan dilakukan.
Sumber data juga dapat dijadikan sebagai alasan awal mengapa diadakan
penelitian. Sumber data harus dipaparkan secara jelas agar tidak timbul pemalsuan
atau manipulasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)
Siswa kelas IV SD Negeri Gumilir 05, yang akan diambil datanya berupa hasil
belajar siswa dan hasil observasi aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran;
(2) Guru kelas IV SD Negeri Gumilir 05, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan
hasil observasi kegiatan mengajar guru; (3) Dokumentasi nilai, berupa daftar nilai
ulangan harian siswa pada materi globalisasi.
3.5.2. Jenis Data
Pada Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh peneliti kali ini
membagi jenis data berdasarkan sifatnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif menjelaskan data berupa angka-angka, sedangkan data kualitatif
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menjelaskan data berupa informasi tentang subjek yang diteliti atau dalam hal ini
ialah aktivitas siswa dan performansi guru. Berikut ini akan dijelaskan mengenai
data kuantitatif dan kualitatif.
3.5.2.1.Data kuantitatif
Data kuantitatif adalah hasil penelitian yang mendasarkan pada
perhitungan matematis sehingga dapat memberikan gambaran atas fenomena hasil
penelitian. Dalam penelitian ini data kuantitatif diambil dengan melalui teknik tes.
Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil belajar siswa yaitu nilai tes
formatif siswa pada siklus I dan II. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis
statistik deskriptif dengan mencari nilai rerata dan presentase tuntas belajar
klasikal.
3.5.2.2.Data kualitatif
Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi berbentuk kalimat
yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa. Data kualitatif dihimpun melalui
kegiatan observasi terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung Data
tersebut berupa hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan performansi
guru dengan menggunakan lembar pengamatan.
3.5.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengambilan data adalah cara-cara yang digunakan dalam
mengambil data sebagai hasil penelitian. Ada banyak teknik pengambilan data
dalam penelitian tindakan kelas. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan
teknik tes, observasi, dan dokumentasi untuk data awal. Berikut ini akan
dijelaskan masing-masing teknik pada penelitian tindakan kelas ini.
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3.5.3.1.Teknik tes
Teknik tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yaitu dari hasil
tes formatif siswa pada siklus I dan siklus II. Tes formatif akan dilaksanakan di
setiap akhir siklus. Hasil tes formatif siswa juga akan digunakan untuk
menghitung nilai rata-rata kelas dan menghitung tuntas belajar klasikal.
3.5.3.2.Observasi
Bertujuan memperoleh data tentang aktivitas belajar siswa da performansi
guru. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi aktivitas
belajar siswa dan lembar observasi performansi guru. Observasi terhadap aktivitas
belajar siswa dan performansi guru dilakukan setiap pertemuan pembelajaran pada
setiap siklus, kemudian dirata-rata.
3.5.3.3.Dokumentasi untuk memperoleh data awal
Dokumentasi diambil dari hasil ulangan harian siswa kelas IV SD Negeri
Gumilir 05 sebelum diterapkan model pembelajaran Quantum Teaching pada
materi globalisasi. Dokumentasi nilai inilah yang akan dijadikan patokan guru,
untuk mengetahui meningkat atau tidaknya hasil belajar siswa setelah menerapkan
model pembelajaran Quantum Teaching.
3.5.4. Alat Pengumpul Data
Alat pengumpul data merupakan sarana yang digunakan untuk
menghimpun data. Sarana tersebut diperlukan supaya data tersebut terhimpun
sehingga dapat dianalisis sesuai jenisnya. Jenis data kuantitatif akan diolah
menggunakan teknik analisis data kuantitatif, begitu pula untuk jenis data
kualitatif akan diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif. Alat

44

pengumpul data yang digunakan peneliti ada 3 yaitu tes formatif, lembar
pengamatan, dan dokumen.
3.5.4.1.Tes Formatif
Tes formatif dilakukan pada saat program pengajaran sedang berlangsung
(progress), tujuannya untuk memperoleh informasi tentang jalannya pengajaran
sampai tahap tertentu. Informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah
program pengajaran berjalan sesuai dengan format yang ditentukan sehingga
dipertahankan

atau

program

pembelajaran

memerlukan

perubahan

atau

penyesuaian (Poerwanti. 2008: 4.8).
3.5.4.2.Lembar pengamatan
Lembar pengamatan digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa
dalam proses pembelajaran dan performansi guru. Pengamatan terhadap aktivitas
siswa dilakukan oleh peneliti, sedangkan pengamatan terhadap performansi guru
dilakukan oleh teman sejawat.
3.5.4.3.Dokumen
Seperti yang diuraikan di atas, dokumen yang akan digunakan dalam
penelitian ini berupa hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan penelitian.
Hasil belajar tersebut merupakan hasil belajar yang diambil melalui tes
formatif.

3.6.

Teknik Analisis Data
Setelah melakukan suatu penelitian dan memperoleh hasil penelitian yaitu

berupa data, tindakan selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut agar lebih
bermakna. Data yang diperoleh dijadikan sebagai sumber pertimbangan guru

45

untuk mengambil keputusan yang akan diambil terhadap tindakan yang dilakukan.
Analisis data dilakukan dengan memperhatikan jenis data yang akan dianalisis.
3.6.1. Teknik Analisis Data Kuantitatif
Data kuantitaf merupakan data yang berbentuk bilangan, biasanya data
diperoleh dari penelitian bersifat eksploratif dan juga dengan cara mengukur.
Peneliti menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui, mengukur kemampuan
awal yang dimiliki siswa dalam pembelajaran. Dengan data kuantitatif juga dapat
mengetahui atau menentukan nilai akhir hasil belajar masing-masing siswa.
Seperti yang telah diuraikan di atas, data kuantitatif pada penelitian
tindakan kelas ini diperoleh dari hasil tes formatif. Data atau hasil tes formatif
dianalisis

dengan

menghitung

angka-angka

menggunakan

rumus-rumus

matematis. Nilai dari masing-masing siklus dihitung jumlahnya dalam satu kelas.
Adapun rumus-rumusnya ialah sebagai berikut:
3.6.1.1. Menentukan Nilai Akhir hasil belajar yang diperoleh masing-masing
Siswa
Nilai akhir hasil belajar masing-masing siswa perlu dihitung untuk
mengetahui kemampuan siswa secara individu. Dengan mengetahui kemampuan
tersebut akan mempermudah guru dalam memberikan perlakuan terhadap masingmasing siswa. Perlakuan yang berbeda kepada tiap siswa akan mengefektifkan
proses pembelajaran. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai akhir
siswa adalah sebagai berikut:
100
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Keterangan :
Sp = Skor perolehan
Sn = Skor maksimal
NA = nilai akhir
3.6.1.2. Menentukan Rata-rata Kelas
Jika nilai akhir perlu dihitung untuk mengetahui kemampuan siswa secara
individu, maka perlu dihitung pula rata-rata kelas untuk mengetahui kemampuan
siswa secara keseluruhan dalam satu kelas. Rata-rata kelas adalah jumlah
keseluruhan nilai siswa dibagi banyaknya siswa yang ada dalam kelas tersebut.
Setelah mengetahui kemampuan keseluruhan siswa dalam kelas tersebut, maka
kita dapat menentukan kebijakan tertentu terhadap kelas tersebut. Berikut ini
adalah rumus yang digunakan peneliti untuk menghitung rata-rata kelas.

Keterangan :
NR = Nilai rata – rata
NA = Nilai akhir
Sn = Jumlah siswa
3.6.1.3. Menghitung Tuntas Belajar Klasikal
Tuntas belajar klasikal adalah presentase ketuntasan jumlah siswa yang
memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Tuntas belajar klasikal perlu
dihitung untuk mengetahui berapa jumlah atau presentase siswa yang memenuhi
KKM. Dari perhitungan tersebut maka kita dapat mengambil kebijakan tertentu
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demi tercapainya keefektifan pembelajaran. Rumus yang digunakan untuk
menghitung tuntas belajar klasikal adalah:

100

Keterangan :
TBK = Tuntas Belajar Klasikal
KKM= Kriteria Ketuntasan Minimal
3.6.2. Teknik Analisis Data Kualitatif
Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif. Data kualitatif
diperoleh dari data observasi. Hasil analisis data observasi akan memberikan
gambaran tentang perubahan perilaku siswa kelas IV SD Negeri Gumilir 05
Kabupaten Cilacap pada saat pembelajaran PKn materi globalisasi.
Untuk menentukan nilai akhir observasi tiap indikator adalah:
∑

100 %

NO = ∑

Keterangan :
NO

= Nilai Observasi tiap indikator

∑ SP

= Jumlah skor perolehan

∑ SM

= Jumlah skor maksimal

3.6.2.1.Menentukan Aktivitas Siswa
Hasil observasi terhadap aktivitas siswa merupakan data kualitatif.
Berdasarkan keterangan pada

3.5.2.2 data kualitatif merupakan data berupa

informasi, tetapi bukan berarti data kualitatif tidak dapat dihitung menggunakan
rumus matematis. Data kualitatif terhadap hasil observasi aktivitas siswa dapat
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dihitung menggunakan rumus matematis. Rumus untuk menghitung aktivitas
siswa per aspek menurut Yoni,dkk (2010 :175) ialah:
Pa =

∑

100%

Keterangan:
Pa

= Presentase tiap aspek

∑S

= Jumlah skor

Sn

= Jumlah siswa

Sm

= Skor maksimal

3.6.2.2.Menentukan Performansi Guru
Performansi guru ditentukan dengan menggunakan dua Alat Penilaian
Kemampuan Guru (APKG) yaitu Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam
pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau sering disingkat
APKG R dan Alat Penilaian Kemampuan Guru dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran atau yang sering disingkat APKG P. Berikut ini rumus untuk
menghitung APKG R maupun APKG P.
3.6.2.2.1. Menghitung APKG R
Dalam APKG R terdapat enam aspek pengamatan. Enam aspek
pengamatan masing-masing memiliki deskriptor yang digunakan sebagai patokan
dalam memberikan penilaian terhadap performansi guru dalam pembuatan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Enam aspek tersebut meliputi: (1)
Merumuskan

kemampuan

dasar/

indikator;

(2)

Mengembangkan

dan

mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan sumber belajar; (3)
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Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran; (4) Merancang pengelolaan kelas;
(5) Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian; (6) Tampilan
dokumen rencana pembelajaran. Adapun rumus untuk menghitung perolehan
APKG R ialah:
R=

A B C D E F

Keterangan :
R

= Nilai APKG R.

A

= Nilai rata-rata aspek merumuskan kemampuan dasar/ indikator.

B

= Nilai rata-rata aspek mengembangkan dan mengorganisasikan materi,

media

pembelajaran, dan sumber belajar.

C

= Nilai rata-rata aspek merencanakan skenario kegiatan pembelajaran.

D

= Nilai rata-rata aspek merancang pengelolaan kelas

E

= Nilai rata-rata aspek merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat

penilaian.
F

= Nilai rata-rata aspek tampilan dokumen rencana pembelajaran.

Sedangkan rumus untuk menghitung presentase perolehan APKG R pada tiap
pertemuan adalah:
PR =

S
S

100%

Keterangan :
PR = Presentase perolehan APKG R
Sp = Skor perolehan
Sm = Skor maksimal
3.6.2.2.2. Menghitung APKG P
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Dalam APKG P terdapat tujuh aspek pengamatan. Sama seperti APKG R,
masing-masing aspek dalam APKG P tersebut memiliki deskriptor yang
digunakan sebagai patokan dalam melakukan observasi terhadap performansi guru
dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Quantum
Teaching. Tujuh aspek dalam APKG P tersebut meliputi : (1) Mengelola ruang
dan fasilitas pembelajaran; (2) Penerapan pembelajaran Quantum Teaching; (3)
Mengelola interaksi kelas; (4) Bersikap terbuka dan luwes serta membantu
mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar; (5) Mendemonstrasikan
kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran PKn; (6) Melaksanakan
evaluasi proses danhasil belajar; (7) Kesan umum kinerja guru. Adapun rumus
untuk menghitung perolehan APKG P pada tiap pertemuan adalah :
P=

G H I J K L M

Keterangan;
P

= Nilai APKG P.

G

= Nilai rata-rata aspek mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.

H

= Nilai rata-rata aspek penerapan pembelajaran Quantum Teaching.

I

=Nilai rata-rata aspek mengelola interaksi kelas

J

= Nilai rata-rata aspek bersikap terbuka dan luwes serta membantu

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar.
K

= Nilai rata-rata aspek mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam

pembelajaran mata pelajaran PKn.
L

= Nilai rata-rata aspek melaksanakan evaluasi proses danhasil belajar.

M

= Nilai rata-rata aspek kesan umum kinerja guru.
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Sedangkan rumus untuk menghitung presentase perolehan APKG P pada
tiap pertemuan adalah:
PP =

S
S

100%

Keterangan :
PP = Presentase perolehan APKG P
Sp = Skor perolehan
Sm = Skor maksimal

3.7.

Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan merupakan patokan atau standar yang digunakan

untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Pada penelitian
tindakan kelas ini, indikator keberhasilan digunakan untuk mengetahui
kebehasilan penerapan model pembelajaran Quantum Teaching pada materi
globalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Peneliti menetapkan
indikator keberhasilan pada hasil belajar, aktivitas siswa dan performansi guru.
3.7.1. Hasil Belajar Siswa
Menurut Sugandi ( 2007 : 63 ) Indikator hasil belajar merupakan uraian
kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta
dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil belajar. Peneliti telah
menetapkan indikator keberhasilan hasil belajar siswa sebagai berikut: (1) Nilai
siswa di atas KKM ≥ 75 % dengan KKM 70; (2) Presentase tuntas belajar klasikal
minimal 75% ( minimal siswa yang memperoleh nilai ≥70 sebanyak 75% ).

52

3.7.2. Aktivitas Belajar Siswa
Selain hasil belajar, aktivitas siswa juga menjadi patokan keberhasilan
suatu Penelitian Tindakan Kelas. Jika keberhasilan hasil belajar merupakan
keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif maka keberhasilan hasil aktivitas
siswa merupakan keberhasilan pembelajaran pada ranah afektif sekaligus
psikomotorik. Peneliti menetapkan indikator keberhasilan pada aktivitas siswa
sebagai berikut: (1) Ketidakhadiran siswa maksimal 10%; (2) Keterlibatan siswa
dalam melakukan kegiatan pembelajaran klasikal dengan model pembelajaran
Quantum Teaching lebih dari 75%.
3.7.3. Performansi Guru
Performansi guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan
pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain aktivitas siswa,
performansi guru juga harus mendapat perhatian sehingga perlu adanya observasi
yang dilakukan oleh teman sejawat. Seorang guru atau peneliti dikatakan berhasil
melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Quantum
Teaching apabila telah memenuhi indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan
performansi guru

yang ditetapkan peneliti adalah sebagai berikut: (1) Nilai

performansi guru mencapai 75; (2) Kriteria minimal performansi guru B. Tabel
3.1 berikut ini ialah rentangan penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
performansi guru.
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Tabel 3.1 Panduan nilai angka dan nilai huruf
Nilai Angka

Nilai Huruf

85,5-100

A

80,5-85

AB

70,5-80

B

65,5-70

BC

60,5-65

C

55,5-60

CD

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.

Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri Gumilir 05 Cilacap selama

kurang lebih tiga bulan memperoleh hasil dari tes dan nontes pada setiap
siklusnya. Hasil tes pada setiap akhir siklus berdasarkan nilai tes formatif yang
dilakukan oleh peneliti sebagai observer. Penilaian nontes berupa data observasi
performansi guru dan data observasi aktivitas belajar siswa yang dilakukan oleh
teman guru yang ditunjuk sebagai observer, serta data dokumentasi. Hasil
penelitian dari setiap siklus diuraikan secara rinci di bawah ini.
4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Pelaksaan siklus I pada penelitian ini menghasilkan data_data yang
diperoleh melalui tes maupun non tes. Data tersebut berupa hasil belajar siswa
yang diperoleh melalui tes formatif, dan aktifitas siswa serta performansi yang
diperoleh melalui pengamatan atau non tes. Secara rinci data-data siklus I adalah
sebagai berikut:
4.1.1.1 Hasil Belajar Siswa
Pelaksanaan tes formatif siklus I dilakukan setelah pembelajaran materi
Globalisasi dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching baik
pada pertemuan 1 maupun pertemuan 2. Berdasarkan tes formatif I diketahui data
nilai rata-rata kelas, persentase ketuntasan belajar dan tingkat perkembangan
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kelompok. Adapun rincian paparan hasil tes formatif siklus I dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 4.1 Hasil Tes Formatif Siklus I
No
Nilai
1
100
2
95
3
90
4
85
5
80
6
75
7
70
8
65
9
60
10
55
11
50
12
45
13
40
14
35
15
30
16
25
17
20
18
15
19
10
20
5
Jumlah
Rata-rata
Tuntas
Tidak Tuntas

Jumlah Siswa
0
0
1
3
3
4
14
1
5
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
35

Jumlah Nilai
0
0
90
255
240
300
980
65
300
110
0
45
40
0
0
0
0
0
0
0
2425
69,3

Persentase (%)
0
0
2,85
8,57
8,57
11,42
40
2,85
14,3
5,71
0
2,85
2,85
0
0
0
0
0
0
0
100

25
10

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tes formatif siklus I
nilai rata-rata kelas mencapai 69,3. Sesuai indikator keberhasilan bahwa siswa
dapat dikatakan tuntas belajar, jika siswa memperoleh nilai ≥ 70. Jika kurang dari
70, maka siswa tersebut dikatakan tidak tuntas belajar. Pelaksanaan siklus I
diketahui jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 25 siswa atau persentase
71,5%, sedangkan 10 siswa tidak tuntas belajar dengan persentase 28,5%.
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P
Pencapaian
target ketunntasan belajarr siswa padaa siklus I daapat digambarkan pada
d
diagram
beriikut:

Tidak Tuntas
Tuntas

Diaggram 4.1. Keetuntasan bellajar siswa siiklus I
Hasil belajar pad
da paparan ddi atas belum
m dapat dikkatakan berhhasil karena
b
belum
mem
menuhi indikaator yang teelah ditetapkkan yaitu keetuntasan beelajar siswa
m
minimal
75%
%.
4
4.1.1.2
Obseervasi Prosees Pembelajaaran
Obseervasi dalam
m proses pem
mbelajaran meliputi
m
observasi aktiviitas belajar
s
siswa
dan aktivitas
a
gurru dari awall sampai akh
hir pembelaajaran. Obseervasi yang
d
dilakukan
pada
p
siklus I terlihat bbeberapa akttivitas siswaa dalam settiap proses
p
pembelajara
an. Aktivitass belajar siiswa dalam
m penerapann model pem
mbelajaran
Q
Quantum
Teeaching dapat dilihat pada tabel beriikut:
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Tabel 4.2. Hasil observasi aktivitas siswa siklus I
No
1

Aktivitas belajar siswa
Keaktifan siswa dalam mengikuti
pembelajaran

2

Keberanian siswa dalam
mengajukan pertanyaan

3

Keaktifan dalam
mempresentasikan hasil kerjanya

4

Kemampuan siswa dalam bekerja
sama dengan kelompok

5

Keberanian siswa dalam
mengemukakan pendapat

Rata-rata

Persentase ketercapaian (%)
78,2
71,3
72,2
78,2
67
73,4

Hasil observasi menunjukkan dalam penerapan model pembelajaran
Quantum Teaching pada indikator Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran
yang mencapai 78,2%. Observasi keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan
sudah cukup baik mencapai 71,30%. Indikator lain adalah keaktifan siswa dalam
mempresentasikan hasil kerjanya sudah cukup bagus yaitu 72,20%. Indikator
kemampuan siswa dalam bekerja sama dengan kelompok menunjukkan
persentase ketercapaian yang sudah cukup baik yaitu 78,20%. Indikator
kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapatnya masih tergolong rendah
yaitu hanya mencapai 67%.
Hasil data di atas, dapat diketahui persentase keseluruhan indikator
aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 73,40%. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa hasil observasi aktivitas belajar siswa belum berhasil untuk
mencapai indikator yang ditentukan pada aktivitas belajar siswa ≥ 75%.
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Observasi aktivitas guru pada siklus I mulai dari awal sampai akhir
pembelajaran pada pertemuan I dan pertemuan II. Lembar observasi diisi oleh
rekan guru yang ditunjuk sebagai observer saat peneliti melakukan penelitian.
Aspek yang dinilai saat observasi aktivitas guru adalah rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) yang diukur dengan lembar alat pengukuran kempetensi guru
1 (APKG 1) dan pelaksanaan pembelajaran yang diukur dengan lembar alat
pengukuran kompetensi guru 2 (APKG 2). Adapun hasil observasi performansi
guru dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.3. Hasil Performansi Guru Siklus I
No

Aspek Penilaian

Nilai

1

APKG 1

79,65

1

79,65

2

APKG 2

73,15

2

146,3

3

225,95

Jumlah
Nilai Performansi Guru

Skor

Nilia Akhir

75,31

Kriteria

B

Berdasarkan tabel hasil performansi guru di atas, dapat diketahui bahwa
nilai performansi guru yang dicapai peneliti sudah memenuhi indikator
pencapaian yaitu B. Namun, peningkatan hasil performansi guru harus tetap
ditingkatkan untuk setiap aspeknya.
4.1.1.3.Refleksi
Penerapan model Quantum Teaching pada materi Globalisasi pada siklus I
belum menunjukkan adanya keberhasilan yang memuaskan bagi guru.
Ketidakpuasan tersebut disebabkan perolehan hasil tes yang mengukur hasil
belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru kurang maksimal.

59

Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus I dapat diketahui perolehan tes
yang mengukur hasil belajar dan aktivitas siswa. Perolehan tes yang mengukur
hasil belajar menunjukkan bahwa dalam tes formatif nilai rata-rata kelas sebesar
69,30 dan persentase ketuntasan belajar mencapai 71,5%. Sedangkan kriteria yang
ditentukan adalah rata-rata 70 dengan persentase tuntas belajar klasikal 75%. Dari
data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar pada siklus I belum mencapai
ketuntasan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena belum terbiasanya siswa
dengan model pembelajaran Quantum Teaching yang mengedepankan interaksi
pada diri siswa yang akhirnya membuat siswa aktif dan percaya diri dalam proses
pembelajaran. Siswa yang aktif dan percaya diri cenderung lebih mendominasi
interaksi pada saat pembelajaran, seperti bertanya dan berpendapat. Siswa lain
yang pasif dan kurang percaya diri kurang berperan dalam pembelajaran. Pada
saat penyampaian materi guru kurang interaktif, dan perhatian terhadap siswa
sangat kurang, pengetahuan yang guru gali dari siswa pun sangat sedikit.
Sehingga pada saat guru mengadakan evaluasi, hanya siswa tertentu saja yang
tuntas memenuhi kriteria ketuntasan maksimal.
Perolehan tes yang mengukur hasil aktivitas siswa selama pembelajaran
menunjukkan persentase hasil observasi aktivitas siswa pada pertemuan 1 sebesar
70,94% dan pertemuan 2 sebesar 75,8%. Dari kedua pertemuan tersebut
didapatkan persentase rata-rata sebesar 73,3%. Jika dilihat dari indikator
keberhasilan yaitu 75%, maka hasil aktivitas siswa bisa dikatakan belum
memenuhi indikator keberhasilan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena
masih ada beberapa aspek yang belum berhasil. Berikut ini aspek-aspek dalam
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aktivitas siswa yang belum berhasil:(1) Keberanian siswa dalam mengajukan
pertanyaan, dengan persentase 71,3%. Ketidak berhasilan aspek ini dikarenakan
beberapa siswa tidak berani dalam mengajukan pertanyaan, baik pada saat guru
memberikan materi ataupun pada siswa lain presentasi di depan kelas. Hal ini
karena belum terbiasanya siswa dengan pembelajaran Quantum Teaching dan
guru yang masih terbiasa menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran.
Menindaklanjuti hal tersebut, guru harus lebih bisa mengasah kemampuan siswa
dan menggali pengetahuan siswa dengan pancingan-pancingan yang dapat
menimbulkan pertanyaan, contohnya dengan media gambar. Guru juga

bisa

memberi kesempatan kepada siswa untuk berbicara dengan menunjuk siswa untuk
bertanya tentang materi kepada siswa lain yang sedang presentasi hasil kerja di
depan kelas. Melalui kebiasaan tersebut diharapkan siswa akan lebih aktif dalam
bertanya; (2) Keaktifan dalam mempresentasikan hasil kerjanya, dengan
persentase ratata-rata 72,2%. Secara keseluruhan ketidakberhasilan aspek ini ialah
karena masih banyak siswa yang belum percaya diri dan berperan secara aktif
dalam proses pembelajaran. Hanya sebagian siswa yang mau dan percaya diri
dalam menpresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Banyak alasan yang
dikemukakan oleh siswa, selain malu mereka juga takut akan pertanyaan yang
akan diajukan dan tidak bisa menjawabnya. Langkah yang diambil guru untuk
mengatasi

hal

ini

ialah

dengan

menunjuk

siswa

secara

acak

untuk

mempresentasikan hasil kerjanya. Baik secara individu maupun kelompok. Dalam
kerja kelompok guru memberi peringatan kepada setiap siswa untuk bekerja sama
dalam mengerjakan tugas secara kelompok, sehingga siswa dapat menguasai tugas
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kelompok serta materi, dan dapat menjawab pertanyaan yang datang saat
presentasi di depan kelas; (3) Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat,
dengan persentase 67%. Dibandingkan dengan aspek lain, aspek ini merupakan
aspek dengan tingkat paling rendah. Dengan model pembelajaran Quantum
Teaching yang mengedepankan interaksi siswa, percaya diri, dan pengalamann,
masih banyak siswa yang belum bisa mengaplikasikan dalam proses
pembelajaran. Mengatasi hal tersebut, guru dalam proses pembelajaran harus bisa
lebih membangkitkan semangat dan menumbuhkan minat siswa dalam
pembelajaran. Guru bisa melakukannya melalui media atau inovasi pembelajaran
yang lebih menantang, contohnya dengan adanya games atau permainan. Dengan
media guru dapat memunculkan pendapat siswa mengenai apa yang dia ketahui
lewat media tersebut. Melalui kerja kelompok mengemukakan pendapat bisa
dilakukan dengan meminta pendapat siswa dengan menunjuk siswa tersebut.
Dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan
pembelajaran, guru memperoleh nilai performansi guru sebesar 75,31 dengan
kriteria B. Hasil perolehan tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yang
diharapkan. Namun masih ada beberapa aspek performansi guru yang belum
optimal dalam pelaksanaannya. Adapun aspek-aspek tersebut ialah:
(1) Pelaksanaan model Quantum Teaching, dalam pelaksanaannya penggunaan
model Quantum Teaching yang dilaksanakan guru masih memiliki banyak
kekurangan. Ada aspek dalam pembelajaran Quantum Teaching yang masih
diabaikan guru, yaitu Namai. Sehingga penggunaan model pembelajaran Quantum
Teaching yang dilaksanakn kurang maksimal. Pada siklus 2 nanti guru akan lebih
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memperhatikan aspek Namai dalam pembelajaran; (2) Pengelolaan alokasi waktu,
kurang mampunya guru dalam mengelola waktu pembelajaran, kadang waktu
yang digunakan melebihi waktu yang telah dialokasikan. Waktu terkadang
terkuras pada kegiatan siswa dalam mengerjakan dan mempresentasikan hasil
kerja. Pada siklus 2 nanti guru akan menentukan alokasi waktu yang digunakan
siswa dalam bekerja kelompok; (3) Menangani pertanyaan dan respon siswa,
dalam aspek ini kurang perhatiannya guru dalam merespon atau menanggapi
respon spontan siswa yang kadang terjadi saat guru menyampaikan materi.
Banyak atau saling berebutnya siswa yang bertanya dan merespon pertanyaan
guru membuat guru terkadang tidak bisa menjawab satu per satu. Pada siklus 2
nanti, guru sebaiknya menanggapi respon spontan siswa dan lebih menentukan
waktu tanya jawab, sehingga siswa yang hendak bertanya akan menyimpan
pertanyaannya untuk ditanyakan pada saat sesi tanya jawab; (4) Penggunaan
media yang sesuai, guru dalam pembelajaran masih menggunakan media yang
sederhana. Guru seharusnya lebih menggunakan media yang sesuai dengan materi
dan lebih bisa mengaktifkan siswa, contohnya media yang dekat dengan
lingkungan siswa atau media yang berhubungan dekat dengan kehidupan siswa.
Pada siklus 2 nanti, guru lebih memperhatikan penggunaan media tersebut,
sehingga dapat menunjang model pembelajaran Quantum Teaching itu sendiri
Paparan di atas menunjukkan masih terdapat banyak kekurangan pada
siklus I baik dilihat dari hasil belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru dalam
pembelajaran. Hasil refleksi pada siklus I ini akan dijadikan landasan untuk
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melanjutkan ke siklus II dengan perbaikan-perbaikan performa dari guru agar
siklus II berjalan lebih baik dari siklus I.
4.1.1.4.Revisi
Kegiatan pembelajaran pada siklus I masih kurang dari indikator
keberhasilan, sehingga perlu ditingkatkan hasil belajarnya agar mencapai
persentase ketuntasan belajar klasikal ≥ 75%. Pada aktivitas belajar siswa juga
perlu ditingkatkan agar persentase aktivitas belajar siswa secara klasikal mencapai
≥ 75% dari perolehan 73,40% pada siklus I.
Selain itu aktivitas guru dalam menerapkan model pembelajaran Quantum
Teaching perlu perbaikan, baik dalam pembuatan rencana pelaksanaan
pembelajaran maupun dalam pelaksanaan pembelajaran dari awal sampai akhir
pembelajaran. Perolehan nilai performansi guru pada siklus I adalah 75,31 dari
ketentuan indikator keberhasilan performansi guru minimal B. Hasil observasi
tersebut menunjukkan sudah berhasilnya peneliti pada penerapan model
pembelajaran Quantum Teaching, namun pada hasil belajar dan aktivitas siswa
belum memenuhi indikator keberhasilan.
4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Hasil penelitian siklus I masih belum mencapai indikator keberhasilan.
Oleh karena itu, peneliti melakukan perbaikan pada siklus II. Tindakan yang
dilakukan pada siklus II sama seperti pada siklus I, yang mana perolehan data
berupa hasil tes dan nontes. Data tes berupa hasil belajar siswa pada saat tes
formatif yang dilakukan pada akhir siklus II. Sedangkan data nontes diperoleh
dari hasil observasi aktivitas belajar siswa dan observasi aktivitas guru.
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4.1.2.1.Hasil Belajar Siswa
Setelah

dilakukan

perbaikan-perbaikan

pada

penerapan

model

pembelajaran Quantum Teaching, maka perolehan hasil belajar siswa pada siklus
II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.4. Hasil tes formatif siklus II
No Nilai
1
100
2
98
3
96
4
94
5
92
6
90
7
88
8
86
9
84
10
82
11
80
12
78
13
76
14
74
15
72
16
70
17
68
18
66
19
64
20
62
21
60
22
58
23
56
24
54
25
52
26
50
27
48
28
46
29
44
30
42
31
40
32
0-40
Jumlah
Rata-rata
Tuntas
Tidak Tuntas

Jumlah Siswa
0
0
0
0
1
0
4
0
5
0
8
0
4
0
9
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
37
31
6

Jumlah Nilai
0
0
0
0
92
0
352
0
420
0
640
0
304
0
648
0
68
0
0
0
60
0
56
0
0
0
144
0
0
0
0
0
2783
75,2

Persentase (%)
0
0
0
0
2.70
0
10,81
13,5
0
21,62
0
10,81
0
24,32
0
2,70
0
0
0
2,70
0
2,70
0
0
0
8,10
0
0
0
0
0
100
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n bahwa tees formatif
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persentase
7
71,5%
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Ketuntasan belajar siswa pada siklus II cukup memuaskan karena sudah
memenuhi indikator yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan belajar siswa minimal
75%.
4.1.2.2.Observasi Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran yang dilakukan pada siklus II

tampak beberapa

peningkatan. Peningkatan aktivitas belajar siswa dalam penerapan model
pembelajaran Quantum Teaching dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.5. Aktivitas Belajar Siswa Siklus II
No
1

Aktivitas Siswa
Keaktifan siswa dalam mengikuti
pembelajaran

2

Keberanian siswa dalam
mengajukan pertanyaan

3

Keaktifan dalam
mempresentasikan hasil kerjanya

4

Kemampuan siswa dalam bekerja
sama dengan kelompok

5

Keberanian siswa dalam
mengemukakan pendapat

Persentase rata-rata nilai

Persentase ketercapaian (%)
86,25

79,75

78,5

76,65

78,5
79,93

Pada indikator keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang
mencapai 86,25%. Observasi keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan
mengalami peningkatan yang sangat baik dengan persentase keberhasilan sebesar
79,75%. Indikator

keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau
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pendapat meningkat setelah siswa mendapat pengalaman pada pembelajaran
siklus I, adapun hasil pada siklus II adalah 78,50%. Indikator keaktifan siswa
dalam mempresentasikan hasil kerjanya menunjukkan persentasi ketercapaian
78,50%.

Ketercapaian indikator kemampuan bekerjasama dengan kelompok

sudah baik yaitu 76,65%.
Hasil data di atas, dapat diketahui persentase keseluruhan indikator
aktivitas belajar siswa pada siklus II sebesar 79,93%. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa hasil observasi aktivitas belajar siswa berhasil untuk mencapai skor ratarata aktivitas belajar siswa ≥ 75%.
Observasi proses pembelajaran berikutnya adalah performansi guru. Nilai
performansi guru pada siklus II sudah menunjukkan adanya peningkatan dari
observasi siklus I. Peningkatan nilai performansi guru pada siklus II dapat dilihat
pada tabel di bawah.
Tabel 4.6. Nilai Performansi Guru Siklus II
No

Aspek Penilain

Nilai

1

APKG 1

88,28

1

88,28

2

APKG 2

84,25

2

168,51

3

256,79

Jumlah
Nilai Performansi Guru
Kriteria

Skor

Nilia Akhir

85,59
A

Pada tabel diatas menampilkan performansi peneliti sudah baik, ditandai
adanya peningkatan yang signifikan baik pada pembuatan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran maupun pada pelaksanaan pembelajaran pada siklus II.
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Perolehan nilai pada pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
adalah 88,28 sedangkan perolehan peda pelaksanaan pembelajaran yaitu 84,25
Nilai pada paparan di atas dapat disimpulkan bahwa performansi guru pada siklus
II sudah memenuhi kriteria pencapaian indikator keberhasilan minimal 75.
4.1.2.3.Refleksi
Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus II, siswa maupun guru sudah
mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari perolehan
tes dan nontes. Perolehan tes menunjukkan bahwa dalam tes formatif pada siklus
II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 75,20 dan persentase ketuntasan belajar
mencapai 83,2%. Sedangkan kriteria yang ditentukan adalah rata-rata nilai 70
dengan persentase tuntas klasikal 75%. Hal ini menunjukkan adanya berhasilnya
pembelajaran pada siklus II.
Prosentase hasil observasi aktivitas belajar siswa selama proses
pembelajaran sebesar 79,77%. Hasil observasi performansi peneliti memperoleh
nilai 85,59. Perolehan nilai ini menunjukkan adaya ketercapaian indikator
keberhasilan pada aktivitas belajar siswa ≥ 75% dan performansi guru minimal B.
Perbaikan tindakan yang sudah dilakukan oleh peneliti ternyata dapat
menigkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I rata-rata nilai hasil belajar siswa
69,30 dapat meningkat menjadi 75,20 pada siklus II. Kenaikan ini menunjukkan
bahwa pembelajaran dengan model Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.
Peningkatan hasil yang diperoleh pada siklus II diperoleh karena peneliti
sudah membiasakan anak untuk bertanya kepada guru dan menanggapi pendapat
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yang disampaikan oleh kelompok lain. Selain itu juga bimbingan kelompok agar
dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Anggota kelompok yang
belum memahami materi yang disampaikan oleh guru, dapat dijelaskan oleh
teman satu kelompoknya. Perbaikan pada peneliti sendiri, dilakukan dengan cara
menerapkan secara maksimal langkah-langkah pembelajaran yang sudah
disiapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.
4.1.2.4.Revisi
Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus II dapat diketahui perolehan
nilai tes menunjukkan bahwa dalam tes formatif nilai rata-rata kelas sebesar 75,20
dan persentase ketuntasan belajar mencapai 83,20%. Sedangkan kriteria yang
ditentukan adalah rata-rata nilai 70 dengan persentase tuntas klasikal 75%. Hal ini
menunjukkan sudah menunujukkan keberhasilan pembelajaran pada siklus II.
Hasil dari pelaksanaan siklus II tidak perlu adanya revisi karena sudah
mencapai indikator keberhasilan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran
Quantum Teaching.

4.2.

Pembahasan
Penelitian yang telah dilaksanakan peneliti, menghasilkan data hasil

belajar, data observasi aktivitas siswa, dan performansi guru yang meningkat pada
siklus II. Pada siklus I, perolehan data hasil belajar, data observasi aktivitas siswa
dan performansi guru belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan.
Ketercapaian indikator keberhasilan baik pada hasil belajar, aktivitas siswa
maupun performansi guru terjadi pada siklus ke II. Hal ini menunujukkan bahwa
penelitian yang dilaksanakan selama dua siklus terhadap siswa kelas IV SDN
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Gumilir 05 Cilacap, pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi dapat
ditingkatkan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching.
Penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan menggunakan model
pembelajaran Quantum Teaching pada mata pelajaran PKn kelas IV materi
globalisasi ini, telah membuktikan beberapa teori yang mendasarinya. Pembuktian
terebut akan dibahas pada pemaknaan temuan penelitian berikut ini.
4.2.1. Pemaknaan Temuan Hasil Penelitian
Dari hasil observasi guru pada siklus I maupun siklus II terbukti bahwa
model pembelajaran Quantum Teaching pada pembelajaran PKn materi
Globalisasi di kelas IV SD Negeri Gumilir 05 Cilacap mampu meningkatkan hasil
belajar siswa, aktivitas siswa, maupun performansi guru.
Selama dilaksanakan penelitian, diketahui bahwa dalam membelajarkan
materi PKn guru secara tidak langsung menanamkan nilai moral yang terkandung
dalam materi pelajaran. Sesuai hakekat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu
bahwa PKn adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai
wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang
berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri
yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta
didik (Winataputra 2009: 3.7).
Salah satu cara menumbuhkan jati diri bangsa melalui budaya bangsa
Indonesia, dapat diwujudkan melalui mata pelajaran PKn kelas IV SD materi
Globalisasi. Pada materi tersebut siswa mengenal pengaruh dari globalisasi, jenis
kebudayaan dan misi kebudayaan bangsa, serta sikap terhadap globalisasi itu
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sendiri. Setelah mengenal globalisasi beserta dampaknya, siswa dapat berpikir
bagaimana cara menyikapi segala pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya
globalisasi. Siswa berpikir secara global bagaimana cara berprilaku dalam
kehidupan sehari-hari agar terhindar dari dampak buruk globalisasi. Penanaman
nilai dan moral pada mata pelajaran PKn, seperti pada materi globalisasi dapat
lebih efektif apabila guru dalam proses pembelajaran menggunakan model
pembelajaran yang sesuai. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan
adalah model pembelajaran Quantum Teaching.
Pada pembelajaran PKn menggunakan model Quantum Teaching, siswa
lebih tertantang mengikuti proses pembelajaran karena mengaitkan segala sesuatu
berdasarkan pengalaman yang dimiliki siswa. Strategi pembelajaran Quantum
Teaching yang sedemikian rupa, yaitu yang dikenal dengan istilah TANDUR (
Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan) mampu
mengubah suasana belajar siswa menjadi meriah dengan segala nuansa yang
terjadi pada proses pembelajaran. Siswa lebih bersemangat dan menikmati proses
pembelajaran, karena sesuai dengan dunianya. Siswa dapat mengeekspresikan apa
yang telah dimiliki dan didapatnya saat pembelajaran, juga menyertakan segala
kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Hal ini
sesuai dengan apa yang diungkapkan DePorter ( 2010 : 34 ) bahwa Quantum
Teaching adalah pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan
di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk
belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Kesuksesan siswa dalam
proses pembelajaran salah satunya terlihat dari hasil belajar yang diperoleh.
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Perolehan hasil belajar pada pelaksanaan pembelajaran PKn materi
Globalisasi menunjukkan bahwa pembelajaran PKn menggunakan model
pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada
siklus I dan siklus II peningkatan perolehan hasil belajar hingga mencapai
indikator keberhasilan pada hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi
globalisasi, menunjukkan adanya proses belajar yang mengakibatkan perubahan
perilaku siswa. Perubahan perilaku membuktikan teori yang dikemukakan oleh
Rifa’I dan Anni (2009: 82) yang menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar di
sekolah, perubahan perilaku itu mengacu pada kemampuan mengingat atau
menguasai berbagai bahan belajar dan kecenderungan perserta didik memiliki
sikap dan nilai-nilai yang diajarkan pendidik, sebagaimana telah dirumuskan
dalam tujuan peserta didik.
Obeservasi dalam penerapan model pembelajaran Quantum Teaching tidak
hanya difokuskan pada hasil belajar siswa, tetapi juga pada aktivitas siswa. Seperti
yang diungkapkan oleh Sudjana (2010: 61) bahwa penilaian proses belajar
mengajar terutama adalah melihat sejauh mana aktivitas siswa dalam mengikuti
proses belajar mengajar. Pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti
pembelajaran menggunakan model Quantum Teaching dilaksanakan dari awal
hingga akhir pelajaran. Aktivitas siswa menggunakan model pembelajaran
Quantum Teaching, mengalami peningkatan persentase dari siklus I ke siklus II.
Peningkatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menggunakan model
Quantum Teaching ditunjukkan dengan adanya keberanian dalam bertanya dan
mengemukakan pendapat tanpa harus ditunjuk oleh guru selama proses
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pembelajaran. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya juga
mengalami peningkatan, karena adanya sebuah pengakuan dari guru bagi siswa
yang berani mempresentasikan hasil kerjanya. Dalam pelaksanaan diskusi
kelompok siswa juga lebih aktif menyampaikan pendapat, menjalankan peran
serta tanggung jawabnya dalam kelompok.
Peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa hingga mencapai indikator
keberhasilan yang ditetapkan, dipengaruhi oleh performansi guru dalam
pembelajaran. Ismail (2009), mengemukakan bahwa untuk mendapatkan proses
dan hasil belajar siswa yang berkualitas tentu memerlukan kinerja guru yang
maksimal. Observasi terhadap performansi guru dilakukan dengan menggunakan
APKG I maupun APKG II. Perolehan data hasil observasi terhadap performansi
guru menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran Quantum Teaching
juga mampu meningkatkan performansi guru yang pada akhirnya akan
meningkatkan aktivitas siswa. Hubungan antara performansi guru dan
peningkatan hasil belajar serta aktivitas siswa ini menjawab teori yang
dikemukakan oleh Ismail (2009) bahwa tugas guru dalam pembelajaran menuntut
penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan dan penguasaan tentang bagaimana
mengajarkan bahan ajar yang menjadi pilihan dan peran guru dalam mengelola
pembelajaran karena pengelolaan pembelajaran berkaitan langsung dengan
aktivitas belajar siswa. Dengan teori tersebut menunjukkan apabila hasil belajar
dan aktivitas siswa meningkat, maka performansi guru juga mengalami
peningkatan.
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4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian
Dalam penerapan model pembelajaran Quantum Teaching pada subjek
yang peneliti lakukan dapat berimplikasikan pada beberapa aspek yang meliputi
peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa, serta performansi guru. Berdasarkan
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Quantum Teaching
pada pembelajaran PKn materi Globalisasi di kelas IV SD Negeri Gumilir 05
Cilacap berhasil meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan
performansi guru. Peningkatan ketiga hasil penelitian tersebut tidak lepas dari
kinerja guru yang optimal dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Dalam
menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching guru harus memperhatikan
beberapa hal seperti pengelolaan pembelajaran, pemilihan media pembelajaran
yang tepat, dan kemampuan dalam menejemen kelas. Berikut ini akan dijelaskan
implikasi hasil penelitian yang berkaitan dengan kinerja atau performansi guru.
Keberhasilan

model

pembelajaran

Quantum

Teaching

dalam

meningkatkan hasil belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru dipengaruhi
oleh kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Jika guru memiliki
kemampuan pengelolaan pembelajaran yang baik, maka guru dapat menciptakan
pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengelolaan pembelajaran dapat dilakukan
guru dengan penggunaan secara efektif alokasi waktu yang telah ditentukan.
Pengelolaan pembelajaran juga berkaitan dengan kemapuan guru dalam
perencanaan dan penguasaan skenario pembelajaran, penyampaikan materi
pelajaran, serta penguasaan bahan ajar.
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Penerapan model pembelajaran Quantum Teaching memerlukan kreatifitas
guru dalam proses pembelajaran. Untuk itu guru perlu mempelajari tentang model
pembelajaran Quantum Teaching baik secara konseptual maupun praktis.
Kemampuan guru dalam penerapan model quantum yaitu guru mampu membuat
siswa terlibat aktif dalam pembelajaran agar tercipta suatu interaksi, baik antara
guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Seperti bunyi asas Quantum
Teaching “ Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita dan Antarkan Dunia Kita ke
Dunia Mereka “. Konsep ini mengandung konsekuensi bahwa langkah pertama
yang harus dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah membangun
jembatan autentik memasuki kehidupan siswa. Karena dengan tindakan ini akan
memberikan izin kepada guru untuk memimpin, menuntun dan memudahkan
perjalanan siswa menuju kesadaran yang lebih luas. Pembelajaran Quantum
Teaching mengedepankan interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen
belajar. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa
menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain
yang akhirnya membuat siswa aktif dan percaya diri dalam proses pembelajaran.
Siswa yang aktif dan percaya diri cenderung lebih mendominasi interaksi pada
saat pembelajaran, seperti bertanya, berpendapat. Pembelajaran Quantum
Teaching terasa lebih meriah karena di akhir pembelajaran guru selalu
mengadakan perayaan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Perayaan
dapat berupa menyanyi bersama di akhir pembelajaran.
Suatu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa jika dalam
pelaksanaannya disertai dengan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan
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tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Adanya media yang menarik, akan
memudahkan guru menarik perhatian siswa, sehingga perhatian siswa saat
pemberian materi hanya tertuju pada guru. Selain sebagai penarik perhatian,
media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, akan memudahkan siswa
memahami materi yang sedang dijelaskan. Begitu pula media yang digunakan
dalam pembelajaran Quantum Teaching. Media yang digunakan harus sesuai agar
strategi pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.
Performansi guru dalam pembelajaran juga dapat ditingkatkan jika guru
mau mengubah sudut pandangnya mengenai pembelajaran dari pembelajaran yang
berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan
mengutamakan proses pembelajaran. Guru dapat mencoba menerapkan model
pembelajaran modern mulai dari yang sederhana. Hal ini bertujuan agar siswa
terbiasa dengan konsep model pembelajaran yang baru dan agar guru mudah
menguasai model pembelajaran tersebut. Misalnya dengan model pembelajaran
Quantum Teaching. Model Quantum Teaching, merupakan model pembelajaran
yang dapat melatih siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dimana dalam
proses pembelajaran tersebut menuntut adanya interaksi dalam pembelajaran
sehingga menimbukan keaktifan siswa. Keberhasilan guru dalam menerapkan
model pembelajaran Quantum Teaching dapat dilakukan oleh guru pada mata
pelajaran, materi pelajaran, dan kelas yang lain. Model pembelajaran Quantum
Teaching dapat diterapkan secara kontinyu sebagai daya tarik siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini sebagai upaya meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah tersebut.

BAB 5
PENUTUP
5.1.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan

bahwa

penerapan model pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil
belajar siswa, aktivitas siswa dan performansi guru pada mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan materi globalisasi di kelas IV SD Negeri Gumilir
05 Cilacap. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:
(1). Peningkatan hasil belajar siswa
Untuk meningkatkan hasil belajar PKn materi globalisasi, guru
menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching. upaya guru yaitu
menerapkan strategi pembelajaran Quantum Teaching secara maksimal, sehingga
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari pembelajaran tersebut terjadi
peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II. Peningkatan tersebut
ditunjukkan dari data hasil penelitian pada siklus I dan siklus II. Hasil penelitian
siklus pada I terdapat 25 siswa yang tuntas belajar dengan persentase ketuntasan
71,5% dan rata-rata kelas mencapai 69,30. Peningkatan hasil belajar siklus I,
belum mencapai indikator keberhasilan, maka dilaksanakan siklus II dengan
perbaikan-perbaikan pada pembelajaran. Pada siklus II hasil belajar meningkat
menjadi 31 siswa yang tuntas belajar dengan prosentase ketuntasan 83,20% .
Rata-rata kelas pada siklus II meningkat menjadi 75,20 dan mencapai indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan.
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(2). Peningkatan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran
Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran dapat meningkat
dengan adanya perumusan indikator yang jelas. Penerapan model pembelajaran
Quantum Teaching meningkatkan aktivitas siswa. Pembelajaran Quantum
Teaching meningkatkan aktivitas siswa karena dalam pembelajaran siswa terlibat
aktif dalam setiap kegiatan yang ada dalam proses pembelajaran. Peningkatan
aktivitas siswa dapat dilihat dari prosentase perolehan data hasil aktivitas siswa
yang meningkat dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I prosentase aktivitas siswa
mencapai 73,40%. Hasil ini belum mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 75%.
Ketidakberhasilan tersebut dperbaiki pada siklus II dengan prosentase aktivitas
siswa sebesar 79,93%. Hal ini menunjukkan keberhasilan model Quantum
Teaching dalam meningkatkan aktivitas siswa peda pembelajaran PKn materi
Globalisasi.
(3). Peningkatan performansi guru
Performansi guru dalam penerapan model pembelajaran Quantum
Teaching baik dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) maupun
pada pelaksanaan pembelajaran terjadi peningkatan. Peningkatan tersebut dapat
dilihat dari kompetensi guru dalam penguasaan materi

saat pembelajaran

berlangsung. Sehingga tercipta kondisi belajar yang menyenangkan serta dapat
tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Perolehan nilai performansi
guru pada siklus I adalah 75,31 dan mengalami peningkatan menjadi 85,59 pada
siklus II. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peneliti sudah mampu merencanakan
pembelajaran yang tepat dan melaksanakan pembelajaran dengan maksimal
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seperti penguasaan langkah-langkah model Quantum Teaching, penguasaan
materi yang matang, dan pengelolaan kelas yang baik sehingga tercipta kondisi
belajar yang kondusif dan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran.

5.2 . Saran
Saran yang peneliti berikan merupakan saran yang berkaitan dengan
penerapan model pembelajaran Quantum Teaching dalam pembelajaran baik
dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan maupun dalam pembelajaran
mata pelajaran lainnya. Saran tersebut peneliti tujukan pada guru dan sekolah.
(1). Bagi guru
Hendaknya guru menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching
dalam proses pembelajaran PKn, jika menemui kondisi kelas yang sama dengan
kondisi kelas yang menjadi objek penelitian. Dalam penerapan model ini guru
harus mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Guru harus
memotivasi siswanya agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Keberhasilan
penggunaan model pembelajaran Quantum Teaching juga

dipengaruhi oleh

kinerja guru dalam proses pembelajaran. Kinerja guru tersebut dapat berupa
kemapuan perencanaa dan pengelolaan pembelajaran yang baik, serta kemampuan
menejemen kelas yang baik. Penerapan model pembelajaran Quantum Teaching
membiasakan siswa aktif dalam pembelajaran sehingga timbul interaksi yang
menunjang kesuksesan siswa.

Interaksi-interaksi yang timbul menunjang

keaktifan siswa dalam pembelajaran.Keaktifan siswa dapat ditunjukan dengan
keberanian siswa bertanya dan mengemukakan pendapatnya saat proses
pembelajaran berlangsung, maupun pada saat diskusi. Sehingga dalam proses
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pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta
performansi guru.
(2). Bagi sekolah
Model pembelajaran Quantum Teaching dapat dijadikan sebagai alternatif
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Keberhasilan penerapan model
pembelajaran Quantum Teaching

membutuhkan ketersediaan sarana dan

prasarana pembelajaran. Hal ini disebabkan model pembelajaran tersebut
membutuhkan pengelolaan kelas yang tepat dan tersedianya media pembelajaran
yang mendukung. Pengelolaan kelas dan ketersediaan media pembelajaran akan
menciptakan suasana yang kondusif antara guru dan siswa, sehingga mampu
meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan
di sekolah.
Sekolah juga harus selalu memberi motivasi kepada guru-gurunya untuk
selalu berinovasi dengan menggunakan model pembelajaran yang menekankan
pada keaktifan siswa dalam pembelajaran. Inovasi dari guru pada pelaksanaan
pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar siswa sehingga akan meningkatkan
mutu sekolah.
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Lampiran 1
DAFTAR NILAI SISWA KELAS IV
SD NEGERI GUMILIR 05 CILACAP
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30
31

NAMA
Arief Tri Romadhona
Rama Diputra
Arta Prasetiono
Bagus Susanto
Iqbal Anzas Setiawan
Nunik Indah M.
Oktaviani
Sisca Nuraini AR.
Anisa Puji Apriliana
Rizki Nur Setiawan
Ahmad Yusuf Fuazi
Anisa Septianingrum
Ardhela Ramadhanni
Siti Nur Hayatun
Andit Saputra
Alwan Farhan
Assyiffa Aulia Rh
Daris Nur Rait
Dilah Renita
Muhammad Reza
Muhammad Saeful An
Zainurahman N.M
Nanda Janu Hedratno
Nova Agusvianto
Husaien Satria A
Ragil Yuliana
Rizal Hari Setiyadi
Rizki Putra Wijaya
Rosyta Indah Esyha P
Sartika Dewi Riastaati
Rizki Erika Nur Fitriana

NILAI
70
60
65
75
60
80
60
80
75
55
75
60
80
60
75
50
85
70
55
60
70
75
60
65
70
60
75
55
70
75
60
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Lampiran 2
DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV
SD NEGERI GUMILIR 05 CILACAP
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30
31
32
33
34

NAMA
Azis Nur Rohman
Oktavianto Bayu N
Yunike Ardila Saputri
Aditya Ramadhani
Alma Idah Nur Rohmi
Ananda Rizki Fauzi
Ananta Ilham Madjid
Annisa Permatasuci
Bangkit Perdana P
Bangkit Rianto
Bima Dwianto
Bayu Anggoro
Diin Nurita Faizza
Faqih Yaristudin R
Iqbal Adji Santoso
Nabila Nur Hayati
Risma Haya Amelia P
Yanuar Dwi Laksono
Ivan Agung Wirana
Muhammad Rizki K
Tania Fitrianingsih
Yasin Nur Safyudin
Fadhilah Fahmizulfikar
Ramalia Setiani
Rangga Firmansyah
Suci Ahlal Baity
Yandhi Bintang W
Prasongko Nugy U
Hanifan AuliaRahman
Tania Carmelita
Angga Firmansyah
Anan Asri Riyan P
Fajar Chaerudin
Sindi Fatikasari

JENIS KELAMIN
L
P
L
L
P
L
P
L
L
P
L
L
L
L
P
L
L
P
P
L
L
L
P
L
L
P
L
P
L
L
L
P
L
L
L
P
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35
36
37
38

Risma Amalia Rahmanti
Bayu Anggoro Putro
Gilang Ramadhan

P
L
L
P

Maryam

Cilacap, 27 April 2012
Mengetahui
Kepala Sekolah

Peneliti

Sri Muningsih,S.Pd.

Mazaya Nurshabrina

NIP.19640102 1985082 002

NIM. 1402408118
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Lampiran 3
DAFTAR HADIR SISWA

N
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nama Siswa
Azis Nur Rohman
Oktavianto Bayu N
Yunike Ardila Saputri
Aditya Ramadhani
Alma Idah Nur Rohmi
Ananda Rizki Fauzi
Ananta Ilham Madjid
Annisa Permatasuci
Bangkit Perdana P
Bangkit Rianto
Bima Dwianto
Bayu Anggoro
Diin Nurita Faizza
Faqih Yaristudin R
Iqbal Adji Santoso
Nabila Nur Hayati
Risma Haya Amelia P
Yanuar Dwi Laksono
Ivan Agung Wirana
Muhammad Rizki K
Tania Fitrianingsih
Yasin Nur Safyudin
Fadhilah Fahmizulfikar
Ramalia Setiani
Rangga Firmansyah
Suci Ahlal Baity
Yandhi Bintang W
Prasongko Nugy U
Hanifan AuliaRahman
Tania Carmelita
Angga Firmansyah
Anan Asri Riyan P
Fajar Chaerudin
Sindi Fatikasari
Risma Amalia Rahmanti
Bayu Anggoro Putro
Gilang Ramadhan
Maryam
Jumlah
Presentase kehadiran (%)

Kehadiran
Siklus I
Siklus II
Pert
Pert
Pert
Pert
1
2
1
2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
37
35
38
37

Keterangan
S

I

√

√
√

√
√

A
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Lampiran 4

SILABUS
Standar kompetensi
Kompetensi Dasar
4.2. Mengidentifikasi jenis
budaya Indonesia yang
pernah ditampilkan
dalam kebudayaan
Internasional.

4.3. Menentukan sikap
terhadap pengaruh
globalisasi yang terjadi
di lingkungannya.

: 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi dan lingkungannya.
Materi Pokok
Globalisasi

Kegiatan Pembelajaran

Indikator

1. Siswa dapat menjelaskan
tentang budaya Indonesia
dalam misi kebudayaaan
Internasional.
2. Siswa dapat
mendeskripsikan tentang
budaya Indonesia.
3. Siswa
dapatmengidentifikasi
jesis kebudayaan
Indonesia yang pernah
tampil dalam misi
kebudayaan Internasional.

4. Menjelaskan arti tentang
budaya Indonesia dalam
misi kebudayaan
internasional
5. Mendeskripsikan tentang
budaya Indonesia
6. Mengidentifikasikan jenis
kebudayaan Indonesia
yang pernah tampil misi
kebudayaan internasional.

1. Siswa dapat menjelaskan
tentang sikap
menghadapi globalisasi.
2. Siswa dapat
menampilkan sikap
dalam menghadapi
pengaruh globalisasi.
3. Siswa dapat menentukan
sikap terhadap pengaruh
globalisasi yang terjadi di
lingkungannya.

1.
2.
3.

Menjelaskan tentang
sikap menghadapi
globasasi.
Menampilkan sikap
dalam menghadapi
pengaruh globalisasi.
Menentukan sikap
terhadap pengaruh
globalisasi yang terjadi di
lingkungannya.

Penilaian
Teknik
- Tes
- Non tes
Bentuk tes
- Tulis
- Lisan
- Pengamatan

Teknik
- Tes
- Non tes
Bentuk tes
- Tulis
- Lisan
Pengamatan

Alokasi
Waktu
4 jp x 35 menit

4 jp x 35 menit

Sumber
Belajar
Buku PKn,
media cetak
dan elektronik,
ensiklopedia

Lampiran 5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I PERTEMUAN 1
Mata Pelajaran

: PKn

Kelas

: IV

Semester

: II

Alokasi Waktu

: 4 x 35 menit

Pelaksanaan

: 26 April 2012

Standar Kompetensi :

4.Menunjukkan

sikap

terhadap

globalisasi

di

lingkungannya.
Kompetensi Dasar

: 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah
ditampilkan dalam kebudayaan internasional.

Indikator

: 1. Menjelaskan tentang budaya Indonesia dalam misi
kebudayaan internasional.
2. Mendeskripsikan tentang budaya Indonesia.

I. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui penjelasan dari guru, mengenai budaya Indonesia dalam misi
kebudayaan internasional siswa dapat menyebutkan keuntungan misi
kebudayaan internasional.
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2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis budaya
Indonesia.
II. Karakter yang Diharapkan
Karakter yang diharapkan dari proses pembelajaran adalah:
1.

Dapat dipercaya ( Trustworthines)

2.

Rasa hormat dan perhatian ( respect)

3.

Tekun ( diligence )

4.

Tanggung jawab ( responsibility )

III. Materi Pokok
A. Misi Kebudayaan Internasional
Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampaiMerauke, karena
itulah Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas.Masing-masing daerah
di Indonesia memiliki ciri khas sendiri-sendiri.Di setiap daerah di wilayah
Indonesia, memiliki suku masing-masing.Tiap-tiap suku memiliki budaya
yang berbeda-beda. Sebagai sebuah bangsa yang baik, kita juga harus
bergaul denganbangsa lain yang kebudayaannya berbeda. Akan tetapi,
tidak semua budayaasing yang masuk kita terima.Kita perlu menyaring
dan memilih budayaasing yang masuk, sehingga tidak berdampak buruk
bagi budaya asli kita.
Cara memperkenalkan kebudayaan Indonesia yaitu dengan melakukan
misi internasional ke manca negara.Tujuan melakukan misi kebudayaan
internasional yaitu untuk memperkenalkanbudaya Indonesia di mata dunia,
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sehingga diharapkan dapat menarikwisatawan mancanegara ke Indonesia,
pada akhirnya akan menmbahdevisa negara.
Keuntungan yang diperoleh dari kerja sama tersebut banyak sakali.
Adapun keuntungan yang diperoleh bagi negara Indonesia adalah sebagai
berikut:
1.

Kebudayaan Indonesia akan lebih dikenal di negara lain.

2.

Mempererat hubungan dengan negara lain.

3.

Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kesenian dan

kebudayaan tinggi.
B. Jenis-jenis Kebudayaan
Jenis kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yangberasal dari
berbagai suku bangsa di Indonesia, antara lain:
a. Kategori Tradisional
1) Tarian daerah
2) Lagu daerah
3) Musik daerah
4) Alat musik daerah
5) Gambar/tulisan
6) Patung
7) Kain
8) Suara
9) Sastra/tulisan
10) Makanan dan minuman
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b. Kategori Modern
1) Musik dangdut : Elvie Sukaesih, Rhoma Irama, IkkeNurjanah, dan lainlain.
2) Musik pop : Raja, Ratu, Peterpan, dan lain-lain.
3) Film Indonesia : “Daun di Atas Bantal” (1998) yang mendapat
penghargaan Film terbaik di Asia PacificFilm Festival di Taipei.
4) Sastra : Pujangga Baru
IV. Model dan Metode Pembelajaran
-

Model pembelajaran Quantum Teaching

-

Metode pembelajaran berupa: ceramah, diskusi, tanya jawab

V. Langkah-langkah Pembelajaran
A. Kegiatan Awal ( 10 menit )
a. Guru memberi salam
b. Guru mengadakan presensi
c. Guru mengadakan apersepsi
1. Guru mengajak siswa bersama-sama menyanyikan lagu
“ Dari Sabang Sampai Merauke”
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
e. Guru menumbuhkan minat siswa dengan meyakinkan manfaat
mengenal kebudayaan Indonesia.
B. Kegiatan Inti (40 menit)
1. Eksplorasi
a. Guru menampilkan gambar mengenai kebudayan Indonesia.
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b. Siswa memperhatikan gambar yang ditampilkan guru.
c. Guru menjelaskan tentang misi kebudayaan internasional dan
keuntungan dari misi kebudayaan internasional.
2. Elaborasi
a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok
terdiri dari 4-5 orang.
b. Guru memberi nama kelompok dengan jenis-jenis kebudayaan
Indonesia,seperti (1)Tarian daerah,(2)Lagu daerah,(3)Alat musik
daerah,dan seterusnya
c. Setelah terbentuk kelompok, guru membagi kartu jenis-jenis
budaya dan meminta siswa mengidentifikasi jenis-jenis budaya
Indonesia berdasarkan daerah asalnya. Namai BUDAYA sebagai
kata kunci.
d. Guru memberikan bimbingan kepada siwa yang mengalami
kesulitan.
e. Salah satu perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya di depan kelas, kelompok yang lain menanggapi.
f. Guru memberikan hadiah berupa pujian kepada kelompok yang
berhasil mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar.
g. Setelah presentasi selesai, hasil diskusi di tempel di papan tempel
yang tersedia di kelas.
h. Guru

mengadakan

permainan

“talking

stick”,

yaitu

guru

memegang benda (penggaris / pensil) sambil mengajukan sebuah
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pertanyaan dan memberikan benda tersebut kepada salah satu
siswa. Siswa yg menerima benda tersebut diminta menjawab
pertanyaan yang diajukan guru.
i. Setelah menjawab pertanyaan, siswa yang memegang benda
tersebut memberikan benda kepada siswa lain sesuai kehendaknya,
guru mengajukan pertanyaan kembali dan siswa yang menerima
benda tersebut harus menjawab pertanyaan dari guru.
j. Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang dapat menjawab
pertanyaan

dengan

benar,

berupa

predikat

sebagai

calon

budayawan terbaik.
3. Konfirmasi
a. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai hal – hal yang belum
jelas.
b. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan mengenai materi yang
telah diajarkan.
B. Kegiatan Akhir (20 menit)
a. Siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap proses pembelajaran
( TANDUR ) yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.
b. Guru memberikan pekerjaan rumah berupa mengidentifikasikan
budaya Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang ada pada
surat kabar.
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VI. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Sumber
-

BSE Pendidikan Kewarganegaran Bangga Menjadi Insan Pancasila
untuk Kelas IV SD/MI. karya Sarjan dan Agung Nugroho halaman 93104

-

BSE Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas IV SD/MI.
Karya Prayoga Bastari dan Ati Sumiarti halaman 79-100.

2. Media
VII.

Gambar-gambar jenis kebudayaan di Indonesia

Penilaian

1. Prosedur Penilaian

: Penilaian proses dan hasil

2. Jenis tes

: tes lisan dan tertulis

______________________________________________________________________
Cilacap, 26 April 2012

Guru Kelas

Peneliti

Sutini
NIP. 19521171974012006

Mazaya Nurshabrina
NIM. 1402408118
Mengetahui,

Kepala SD Negeri Gumilir 05

Sri Muningsih, S.Pd
NIP. 196401021985082002
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Lampiran 6

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
SIKLUS I PERTEMUAN I
Satuan Pendidikan : SD
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Materi Pokok

: Globalisasi

Kelas/Semester

: IV/2

A. Identifikasikan alat musik daerah di bawah ini!
1.
2.

Nama :

Nama :

Asal

Asal

:

3.

:

4.

Nama :

Nama :

Asal

Asal

:

:
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5.

Nama :
Asal

:

B. Identifikasikan tarian-tarian daerah di bawah ini.
6. Sesuaikan dengan daerah asalnya

……………………

……………………

……………………

7. Sebutkan nama tarian di bawah ini!

……………………………………

………………………………
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……………………………………

…………………………………

8. Sebutkan lagu daerah dari provinsi berikut:
a. Jawa Tengah
Jawab
:
b. Jawa Barat
Jawab
:
c. Betawi
Jawab
:
9. Kebudayaan adalah
………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
10. a. Tujuan misi kebudayaan internasional adalah
…………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
b.Keuntungan misi kebudayaan internasional adalah …………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
Nama Kelompok

:

Anggota

:
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Lampiran 7

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I PERTEMUAN 2
Mata Pelajaran

: PKn

Kelas

: IV

Semester

: II

Alokasi Waktu

: 4 x 35 menit

Pelaksanaan

: 4 Mei 2012

Standar Kompetensi :4.Menunjukkan

sikap

terhadap

globalisasi

di

lingkungannya.
Kompetensi Dasar

: 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah
ditampilkan dalam kebudayaan internasional.

Indikator

: 1. Mengidentifikasi jenis kebudayaan Indonesia yang
pernah tampil dalam misi kebudayaan internasional.

I. Tujuan Penelitian
1. Melalui tanya jawab, siswa dapat mendekripsikan budaya Indonesia
2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi jenis kebudayaan
Indonesia yang pernah tampil dalam misi kebudayaan internasional.
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II. Karakter yang Diharapkan
Karakter yang diharapkan dari proses pembelajaran adalah:
1. Dapat dipercaya ( Trustworthines)
2. Rasa hormat dan perhatian ( respect)
3. Tekun ( diligence )
4. Tanggung jawab ( responsibility )
III. Materi Pokok
Kesenian Indonesia di dunia internasional dapat dijumpai dalam berbagai
bentuk. Ragam budaya bangsa Indonesia yang telah dikenal oleh masyarakat luar
negeri, antara lain sebagai berikut:
1. Tarian daerah, seperti tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat
telah dikenal oleh masyarakat dunia.
2. Musik gamelan dari Bali, Jawa, Sunda yang telah dikenal di luar negeri
bahkan dipelajari oleh masyarakat luar negeri di negaranya masingmasing.
3. Musik angklung yang dimainkan di luar negeri sebagai salah satu
kesenian dari bangsa Indonesia bahkan menjadi barang kesenian yang
di ekspor ke luar negeri.
4. Batik sebagai hasil karya kerajinan tangan bangsa Indonesia banyak
digemari masyarakat dunia.
5. Benda-benda pahat, seperti patung dari Bali, dan Suku Asmat mejadi
barang yang diminati turis asing sebagai cinderamata.
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Contoh tim kesenian yang pernah tampil dalam rangka misikebudayaan
internasional antara lain:
a. Kelompok kesenian Bougenville yang berasal dari Kalimantan
Barat, diundang ke Madrid Spanyol untuk mengikuti Festival Asia yaitu
tahun 2003.
b. Tim

kesenian

Sumatera

Selatan

dalam

acara

Festival

GendangNusantara, di Malaysia.
c.

Tim kesenian Nanglang Danasih, tampil di Roma Italia dalam acara

Festival Seni Internasional.
d. Tim kesenian Bali mempertunjukkan Sendratari Ramayana dalam
Festival Kebudayaan Internasional di India, dan lain-lain.
Misi tim kesenian Indonesia di luar negeri antara lain:
a. Dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beranekaragam
kepada dunia internasional sehingga mampu menarikwisatawan asing
untuk mengunjungi Indonesia.
b. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan luar negeri di bidang
kesenian
IV. Model dan Metode Pembelajaran
-

Model pembelajaran Quantum Teaching

-

Metode pembelajaran berupa: ceramah, diskusi, tanya jawab

V. Langkah-langkah Pembelajaran
A. Kegiatan Awal ( 10 menit )
b. Guru memberi salam
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c. Guru mengadakan presensi
d. Guru mengadakan apersepsi:
Guru meminta salah satu siswa membacakan hasil pekerjaan
rumahnya dan mengajak siswayang lain memperhatikan dan
memberikan tanggapan.
e. Guru memberikan penguatan kepada siswa yang telah membacakan
tugasnya dan kepada siswa yang telah menanggapinya.
f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
B. Kegiatan Inti (40 menit)
1. Eksplorasi
a. Guru menampilkan sebuah gambar benda kebudayaan, siswa
diminta memperhatikan gambar yang ditampilkan guru.
b. Guru bertanya jawab tentang asal darimasing-masing

benda

budaya yang ditampilkan
c. Guru menjelaskan jenis kebudayaan Indonesia yang pernah tampil
dalam misi kebudayaan internasional.
2. Elaborasi
a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok,setiap kelompok
terdiri dari 4-5 orang
b. Guru membagikan LKS berupa puzzle bergambar untuk dikerjakan
siswa secara berkelompok.
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c. Setelah puzzle tersusun tugas siswa adalah menempelkan puzzle
tersebut berdasarkan keterangan yang ada di papan tulis. Kelompok
yang tercepat dan jawabannya benar adalah pemenangnya.
d. Guru meminta siswa bersama kelompok

mengidentifikasijenis

kebudayaan Indonesia yang pernah tampil dalam misi kebudayaan
internasional.
e. Salah satu perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya di depan kelas, kelompok yang lain menanggapi.
f. Guru memberikan hadiah berupa pujian kepada kelompok yang
berhasil mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar.
3. Konfirmasi
a. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai hal – hal yang belum
jelas.
b. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan mengenai materi yang
telah diajarkan.
C. Kegiatan Akhir (20 menit)
a. Siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap proses pembelajaran
( TANDUR ) yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.
Guru memberikan tes formatif.
VI. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Sumber
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-

BSE Pendidikan Kewarganegaran Bangga Menjadi Insan Pancasila
untuk Kelas IV SD/MI. karya Sarjan dan Agung Nugroho halaman 93104

-

BSE Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas IV SD/MI.
Karya Prayoga Bastari dan Ati Sumiarti halaman 79-100.

2. Media
VII.

Gambar-gambar jenis kebudayaan di Indonesia

Penilaian

1. Prosedur Penilaian

: Penilaian proses dan hasil

2. Jenis tes

: tes lisan dan tertulis

3. Bentuk tes

: pilhan ganda
Sp
: NA = Sm x100

4. Skor penilaian
Keterangan :
NA = Nilai Akhir
Sm = Skor Maksimal
Sp = Skor Perolehan
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Cilacap, 4 Mei 2012

Guru Kelas

Peneliti

Sutini
NIP. 19521171974012006

Mazaya Nurshabrina
NIM. 1402408118
Mengetahui,

Kepala SD Negeri Gumilir 05

Sri Muningsih, S.Pd
NIP. 196401021985082002
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Lampiran 8
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II PERTEMUAN 1
Mata Pelajaran

: PKn

Kelas

: IV

Semester

: II

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Pelaksanaan

: 12 Mei 2012

Standar Kompetensi :4.

Menunjukkan

sikap

terhadap

globalisasi

di

lingkungannya.
Kompetensi Dasar

: 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang
terjadi di lingkungannya.

Indikator

: 1. Menjelaskan tentang sikap menghadapi globalisasi.
2. Menampilkan sikap dalam menghadapi pengaruh
globalisasi.

I.

Tujuan Pembelajaran
5. Melalui tanya jawab tentang pengaruh globalisasi, siswa dapat
menyebutkan pengaruh positif dan negatif dari globalisasi.
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6. Melalui penjelasan guru tentang sikap menghadapi globalisasi, siswa
dapat menjelaskan tentang sikap menghadapi pengaruh globalisasi.
7. Melalui diskusi kelompok mengenai sikap menghadapi pengaruh
globalisasi, siswa dapat mengklasifikasikan sikap terhadap pengaruh
positif dan pengaruh negatif globalisasi.
II.

Karakter yang Diharapkan
Karakter yang diharapkan dari proses pembelajaran adalah:
1. Dapat dipercaya ( Trustworthines)
2. Rasa hormat dan perhatian ( respect)
3. Tekun ( diligence )
4. Tanggung jawab ( responsibility )

III. Materi Pokok
Sikap Terhadap Pengaruh Globalisasi di Lingkungan Sekitar
Globalisasi berkembang sangat cepat dan memengaruhi tingkah
laku kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa menolak pengaruh globalisasi
dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Apabila bangsa Indonesia
menolak, maka bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dalam pergaulan
antarbangsa di dunia dan menjadi bangsa yang terbelakang. Namun, kita
harus bisa lebih selektif dan kritis terhadap pengaruh budaya asing yang
masuk ke Indonesia.
Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang
dapat diterima oleh semua kalangan. Nilai-nilai Pancasila yang kita
amalkan dapat mencegah pengaruh negatif dari globalisasi. Bangsa
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Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam
hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati,dan
menghargai hak dan kewajiban masing-masing.
Dampak positif globalisasi dapat dilihat dari berbagai bidang.
Contohnya dalam bidang komunikasi, dengan adanya HP yang
mempermudah komunikasi manusia.Disamping itu, globalisasi juga
berdampak negatif. Dampak negatif globalisasi antara lain:
a. Orang menjadi individualis
b. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa
c. Budaya konsumtif
d. Sarana hiburan yang membuat malas
e. Budaya permisif
f. Menurunnya ikatan rohani
IV. Model dan Metode Pembelajaran

V.

-

Model pembelajaran Quantum Teaching

-

Metode pembelajaran berupa: ceramah, diskusi, tanya jawab

Langkah-langkah Pembelajaran
C. Kegiatan Awal (5 menit)
1. Guru memberi salam
2. Guru melakukan presensi
3. Guru mengadakan apersepsi
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
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5. Guru menumbuhkan minat siswa mengikuti pelajaran dengan
menyampaikan manfaat dan menggali pengalaman siswa sesuai
materi pelajaran.
D. Kegiatan Inti (45 menit)
1. Eksplorasi
a. Guru mengulas jawaban-jawaban siswa terhadap pertanyaan
pada saat apersepsi
b. Guru bertanya jawab mengenai dampak positif dan dampak
negatif akibat globalisasi.
c. Guru menjelaskan sikap menghadapi pengaruh globalisasi.
d. Guru menggali pengetahuan siswa dengan menampilkan
gambar dan siswa diminta menanggapinya.
2. Elaborasi
a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
b. Guru membagi lembar LKS untuk dikerjakan oleh tiap
kelompok.
c. Guru memberi tugas kepada tiap kelompok untuk mengerjakan
LKS.
d. Siswa berdiskusi mengerjakan LKS dengan kelompoknya.
e. Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami
kesulitan.
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f. Guru menyemangati siswa dengan membuat kesepakatan akan
memberi penghargaan kepada tiap kelompok tercepat dan
mengerjakan LKS dengan benar.
g. Salah satu perwakilan kelompok maju ke depan kelas
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
h. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling
mengemukakan pendapat saat presentasi kelompok.
3. Konfirmasi
a. Guru mengamati dan meluruskan jawaban dari siswa yang
masih belum benar.
b. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang
berhasil mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar dan
tercepat.
E. Kegiatan Akhir (20 menit)
1. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi yang belum
jelas
2. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan mengenai materi yang
telah diajarkan.
3. Guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa
4. Guru menutup pelajaran dengan bernyanyi bersama sebagai
perayaan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.
VI. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Sumber
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-

BSE Pendidikan Kewarganegaran Bangga Menjadi Insan Pancasila
untuk Kelas IV SD/MI. karya Sarjan dan Agung Nugroho halaman 9597

-

BSE Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas IV SD/MI.
Karya Prayoga Bastari dan Ati Sumiarti

2. Media
-

Gambar-gambar peristiwa tentang pengaruh globalisasi dan sikap
menghadapi globalisasi

VII. Penilaian
1. Prosedur Penilaian

: Penilaian proses

2. Jenis tes

: tes lisan

_______________________________________________________________________
Cilacap, 12 Mei 2012

Guru Kelas

Peneliti

Sutini
NIP. 19521171974012006

Mazaya Nurshabrina
NIM. 1402408118

Mengetahui,
Kepala SD Negeri Gumilir 05

Sri Muningsih, S.Pd
NIP. 196401021985082002
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
SIKLUS II PERTEMUAN 1
Satuan Pendidikan : SD
Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Materi Pokok

: Globalisasi

Kelas/Semester

: III/2

Nama Kelompok

:

Anggota

: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
A. Diskusikan pengaruh globalisasi di lingkunganmu!

No
1
2
3
4
5
6

Pengaruh positif

Pengaruh Negatif
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B. Tuliskan setuju atau tidak setuju
NO

PERNYATAAN

SETUJU

TIDAK
SETUJU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Memanfaatkan teknologi
sekehendak hati kita.
Gaya rambut kuning atau merah
merupakan ciri negatif dari
globalisasi.
Kita wajib melestarikan
kebudayaan daerah.
Pesawat terbang merupakan bukti
kemajuan dalam bidang
telekomunikasi.
Indonesia mampu bersaing dengan
Negara lain dalam teknologi
penerbangan.
Melestarikan budaya konsumtif
sejak dini
Menaati tata tertib di
sekolah,disiplin akan peraturan
yang ada di sekolah.
Majunya teknologi di dunia
merupakan dampak negatif
globalisasi
Menghargai waktu merupakan
sikap positif yang harus dicontoh.
KFC, Pizza Hut, CFC merupakan
dampak positif globalisasi
dibidang makanan.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II PERTEMUAN 2
Mata Pelajaran

: PKn

Kelas

: IV

Semester

: II

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Pelaksanaan

: 19 Mei 2012

Standar Kompetensi :

4.Menunjukkan

sikap

terhadap

globalisasi

di

lingkungannya.
Kompetensi Dasar

: 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang
terjadi di lingkungannya.

Indikator

: 1. Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang
terjadi di lingkungannya.

I.

Tujuan Pembelajaran
1. Melalui penjelasan guru tentang menentukan sikap terhadap pengaruh
globalisasi , siswa dapat menentukan sikap yang harus dilakukan terhadap
pengaruh globalisasi di lingkungannya.
2. Melalui diskusi kelompok tentang pengaruh negatif globalisasi di
lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasikan sikap untuk
mencegah pengaruh negatif globalisasi di lingkungan keluarga,sekolah,
masyarakat, dan pemerintah.

II.

Karakter yang Diharapkan
Karakter yang diharapkan dari proses pembelajaran adalah:
1. Dapat dipercaya ( Trustworthines)
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2. Rasa hormat dan perhatian ( respect)
3. Tekun ( diligence )
4. Tanggung jawab ( responsibility )
III. Materi Pokok
Globalisasi di Lingkungan Sekitar
Kearifan diperlukan untuk menyikapi dampak globalisasi. Oleh
karena itu diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi pengaruh negatif
globalisasi. Adapun upaya penanggulangannya dapat diterapkan di
berbagai lingkungan yang berbeda-beda.
1. Lingkungan sekolah
a. Perlu ditekankan budi pekerti dan pengetahuan tentang globalisasi.
b. Kerjasama yang baik antara guru dan orang tua dalam mengawasi
kegiatan siswa.
c. Siswa perlu mematuhi peraturan sekolah dan disiplin.
2. Lingkungan keluarga
a. Penanaman rasa tanggung jawab kepada anak oleh orang tua.
b. Mematuhi peraturan dalam keluarga secara disiplin
c. Meningkatkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga
d. Mengembangkan potensi diri kea rah yang positif
e. Adanya kesopan santunan kepada orang tua dan anggota keluarga
lain.
3. Lingkungan masyarakat
a. Melaksanakan ajaran agama dengan disiplin
b. Menerapkan sikap gotong-royong dalam kehidupan sehari-hari
c. Mematuhi peraturan yang ada di masyarakat dengan disiplin
d. Meningkatkan rasa kekeluargaan antar masyarakat.
4. Lingkungan pemerintah dan negara
a. Menegakkan hukum dengan adil.
b. Membuat

peraturan-peraturan

misalnya:

larangan mengkonsumsi narkoba, dll.

larangan

merokok,
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c. Membentuk lembaga peradilan, polisi, dll.
d. Menerapkan sistem ekonomi kerakyatan.
IV. Model dan Metode Pembelajaran

V.

-

Model pembelajaran Quantum Teaching

-

Metode pembelajaran berupa: ceramah, diskusi, tanya jawab

Langkah-Langkah Pembelajaran
A. Kegiatan Awal (10 menit)
1. Guru memberi salam
2. Guru melakukan presensi
3. Guru mengadakan apersepsi, dengan membahas pekerjaan rumah
yang telah diberikan di pertemuan sebelumnya.
4. Guru

memberikan

penguatan

terhadap

siswa

yang

telah

mengerjakan pekerjaan rumah dengan benar.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
6. Guru menumbuhkan minat siswa mengikuti pelajaran dengan
menyampaikan manfaat dan menggali pengalaman siswa sesuai
materi pelajaran.
B. Kegiatan Inti (40 menit)
1. Eksplorasi
a. Guru menampilkan gambar peristiwa mengenai sikap terhadap
pengaruh globalisasi.
b. Guru

meminta

siswa

menanggapi

dan

mengemukakan

pendapatnya akan gambar yang di tampilkan guru.
c. Guru menjelaskan mengenai sikap terhadap globalisasi di
lingkungan sekitar.
2. Elaborasi
a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
b. Guru meminta siswa mengidentifikasikan sikap terhadap
pengaruh

globalisasi

di

lingkungan

masyarakat dan pemerintahan.

sekolah,

keluarga,
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c. Siswa bekerjasama dengan kelompok mengerjakan tugas dari
guru.
d. Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan.
e. Guru secara acak memilih kelompok maju ke depan kelas
mempresentasikan hasil kerjanya.
f. Salah satu perwakilan kelompok maju ke depan kelas
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
g. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain bertanya
dan mengemukakan pendapatnya.
3. Konfirmasi
a. Guru mengamati dan meluruskan jawaban dari siswa yang
masih belum benar.
b. Guru memberikan penguatan berupa pujian kepada kelompok
yang berhasil mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar
dan tercepat.
C. Kegiatan Akhir (20 menit)
1. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi yang belum
jelas
2. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan mengenai materi yang
telah diajarkan.
3. Guru memberikan tes formatif.
4. Guru menutup pelajaran dengan bernyanyi bersama sebagai
perayaan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.
VI. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Sumber
-

BSE Pendidikan Kewarganegaran Bangga Menjadi Insan Pancasila
untuk Kelas IV SD/MI. karya Sarjan dan Agung Nugroho halaman 9597

-

BSE Menjadi Warga Negara yang Baik untuk Kelas IV SD/MI.
Karya Prayoga Bastari dan Ati Sumiarti

2. Media
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-

Gambar-gambar peristiwa tentang pengaruh globalisasi dan sikap
menghadapi globalisasi

VII. Penilaian
1. Prosedur Penilaian

: Penilaian proses dan hasil

2. Jenis tes

: tes lisan dan tertulis

3. Bentuk tes

: pilhan ganda dan essay

4. Skor penilaian

:

Keterangan :

NA =

Sp
x100
Sm

NA = Nilai Akhir
Sm = Skor Maksimal
Sp = Skor Perolehan
_______________________________________________________________________
Cilacap, 19 Mei 2012

Guru Kelas

Peneliti

Sutini
NIP. 19521171974012006

Mazaya Nurshabrina
NIM. 1402408118

Mengetahui,
Kepala SD Negeri Gumilir 05

Sri Muningsih, S.Pd
NIP. 196401021985082002
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
SIKLUS II PERTEMUAN 2
Satuan Pendidikan

: SD

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Materi Pokok

: Globalisasi

Kelas/Semester : III/2

Nama Kelompok

:

Anggota

: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. diskusikan sikap menghadapi pengaruh buruk globalisasi bersama kelompokmu

No
1
2
3
4
5

Cara menghadapi pengaruh buruk globalisasi
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2. sebutkan sikap menghadapi pengaruh buruk globalisasi di lingkungan sekitar
a. Lingkungan Keluarga:
…………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………..
………………….…………………………………………………………….
b. Lingkungan Sekolah
…………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..
c. Lingkungan Masyarakat
…………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………..
……………………………………….………………………………………..
d. Lingkungan Pemerintah
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Selamat mengerjakan
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KISI-KISI SOAL FORMATIF SIKLUS I
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Kelas/Semester : IV/2
Mata pelajaran

Alokasi waktu

: 15 menit

Jumlah Soal

: 15 soal

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Nomor

No

Kompetensi Dasar

Indikator

Indikator Soal

dan Jenis
Soal

1.

Mengidentifikasi jenis

1.1 Menjelas-kan

Ranah

Kriteria Soal

Kognitif

M

C1

√

Se

Disajikan pernyataan tentang

budaya Indonesia yang

tentang budaya

kebudayaan,siswa dapat menyebutkan

pernah ditampilkan dalam

Indonesia dalam

bahwa kebudayaan termasuk globalisasi

kebudayaan internasional

misi kebudayaan

dalam bidang apa.

internasional.

Disajikan beberapa pernyataan mengenai

1
Pilgan

keuntungan misi kebudayaan
internasional,siswa dapat
mengidentifikasi pernyataan yang
termasuk keuntungan dari misi
kebudayaan internasional.

2
Pilgan

C2

√

Su
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Disajikan suatu pernyataan, siswa dapat
mengidentifikasikan alasan mengapa
Indonesia perlu melakukan misi
kebudayaan internasional

8
Pilgan

√

C3

Disajikan pertanyaan mengenai misi
kebudayaan internasional. Siswa dapat
menjelaskan keuntungan misi kebudayaan
bagi Indonesia

1
Essay

C2

√

Disajikan sebuah pernyataan mengenai
tujuan dari misi kebudayaan
internasional. Siswa dapat menyebutkan

5

alasan mengapa misi kebudayaan dapat

Essay

√

C3

meningkatkan devisa Negara.

1.2 Mendeskripsikan

Disajikan beberapa contoh jenis

tentang budaya

kebudayaan, siswa dapat menyebutkan

3

indonesia.

kebudayaan yang termasuk kebudayaan

Pilgan

modern

C1

√

120

Disajikan contoh tarian daerah, siswa
dapat mengidentifikasi tarian daerah
tersebut berasal.
Disajikan sebuah pertanyaan mengenai
tari daerah. Siswa dapat menyebutkan 2
tarian yang berasal dari daerah bali.

5
Pilgan
2
Essay

C2

C1

√

√

Disajikan sebuah pernyataan tentang
kebudayaan yang beragam, siswa dapat

7

mengidentifikasi sikap apa yang harus

Pilgan

C2

√

dilakukan teradap hal tersebut.
Disajikan gambar tentang alat musik
daerah,siswa mengidentifikasi darimana
alat musik daerah itu berasal.

9
Pilgan

C2

√

Disajikan pertanyaan mengenai cara
melestarikan kebudayaan Indonesia.
Siswa dapat menyebutkan sikap atau
upaya yang dapat dilakukan untuk

3
Essay

C2

√

C3

√

melestarikan kebudayaan Indonesia.
1.3 Mengiden-tifikasi

Disajikan suatu pernyatan mengenai

jenis kebudayaan

kebudayaan asing yang masuk ke

Indonesia yang

Indonesia, siswa mengidentifikasi sikap

pernah tampil

apa yang harus dilakukan terhadap hal

4
Pilgan
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dalam misi

tersebut.

kebudayaan

Disajikan suatu pernyatan mengenai

internasional.

kebudayaan asing yang masuk ke
Indonesia, siswa dapat menyebutkan 3
contoh kebudayaan asing yang masuk ke

4
Essay

C2
√

Indonesia.
Disajikan pernyataan tentang kelompok
kesenian yang pernah tampil di luar negri,
siswa dapat mengidentifikasi nama

6
Pilgan

C1

√

kelompok kesenian tersebut
Disajikan sebuah peristiwa mengenai
kebudayaan, siswa mengidentifikasi sikap
apa yang harus dilakukan terhadap
peristiwa tersebut

Keterangan:
M, Se, Su : Mudah, Sedang, Sulit
C1

: ingatan

C2

: pemahaman

C3

: penerapan/aplikasi

10
Pilgan

C3

√
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KISI-KISI SOAL FORMATIF SIKLUS II
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Kelas/Semester : IV/2
Mata pelajaran

No
1.

Alokasi waktu

: 15 menit

Jumlah Soal

: 15 soal

: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kompetensi
Dasar
Menentukan sikap

Nomor
Indikator

Indikator Soal

dan Jenis
Soal

1.3 Menjelaskan tentang

Kriteria Soal

Ranah
Kognitif

M

C1

√

S

Disajikan suatu pernyataan tentang

terhadap pengaruh

sikap menghadapi

sikap terhadap pengaruh globalisasi,

globalisasi yang

globalisasi.

siswa dapat memilih sikap yang harus

terjadi di

dilakukan terhadap pengaruh

lingkungannya.

globalisasi.

1
Pilgan

Disajikan suatu pernyataan tentang
suatu sikap dari pengaruh globalisasi,

2

siswa dapat mengidentifikasikan istilah

Pilgan

dari sikap tersebut.

C2

√

Su
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Disajikan sebuah pernyataan tentang
pengaruh dari globalisasi. Siswa dapat
menentukan apakah pernyataan
tersebut termasuk pengaruh yang

3
Pilgan

C2

√

positif atau pengaruh negatif dari
globalisasi.
Disajikan sebuah pertanyaan mengenai
sikap yang harus dilakukan dalam
menghadapi pengaruh negatif d era
globalisasi. Siswa dapat menyebutkan

1
Essay

C2

√

C2

√

tiga sikap menghadapi pengaruh negatif
globalisasi.
Disajikan sebuah pernyataan tentang
dampak negatif globalisasi. Siswa
dapat menyebutkan tiga dampak negatif
dari globalisasi.

1.4 Menampilkan sikap

2
Essay

Disajikan pernyataan tentang perilaku

dalam menghadapi

di era globalisasi. Siswa dapat

pengaruh globalisasi.

mengidentifikasi sikap yang harus
dteladani di era globalisasi.

4
Pilgan

C3

√

124

Disajikan contoh perilaku terhadap
pengaruh dari globalisasi. Siswa dapat
mengidentifikasikan pengaruh
globalisasi dalam bidang apa perilaku

5
Pilgan

C1

√

tersebut.
Disajikan pernyataan mengenai
pengaruh globalisasi dalam bidang
teknologi. Siswa dapat menentukan
sikap yang harus dilakukan untuk

6
Pilgan

C2

√

C2

√

menyikapi pengaruh globalisasi
tersebut.
Disajikan sebuah pernyataan mengenai
sebuah pengaruh globalisasi. Siswa
dapat mengidentifikasikan sikap yang
harus dilakukan terhadap pengaruh

7
Pilgan

globalisasi tersebut.
Disajikan pernyataan mengenai
pengaruh globalisasi dalam bidang
teknologi. Siswa dapat menyebutkan
tiga contoh pengaruh globalisasi dalam
bidang teknologi.

3
Essay

C1

√

125

Siswa dapat mengidentifikasi sikap
dalam menghadapi perkembangan
globalisasi yang semakin cepat.
1.3Menentukan sikap

4
Essay

C3
√

Disajikan contoh sikap dalam

terhadap pengaruh

menghadapi pengaruh globalisasi,

globalisasi yang

siswa dapat mengidentifikasi di

8

terjadi di

lingkungan mana sikap tersebut

Pilgan

lingkungannya.

dilaksanakan.

C1

√

Disajikan suatu contoh sikap dalam
menghadapi pengaruh globalisasi.
Siswa dapat menentukan tugas dan
kewajiban siapa sikap tersebut

9
Pilgan

C2

√

dilakukan.
Disajikan pernyataan sikap
masyarakat sebelum berkembangnya
globalisasi. Siswa dapat
mengidentifikasi sikap masyarakat

10
Pilgan

C3

√

sebelum berkembangnya globalisasi.
Disajikan sikap menghadapi pengaruh
globalisasi di lingkungan keluarga.
Siswa dapat menyebutkan tiga contoh

5
Essay

C2

√
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sikap menghadapi pengaruh globalisasi
di lingkungan keluarga.

Keterangan:
M, S, Su : Mudah, Sedang, Sulit
C1

: ingatan

C2

: pemahaman

C3

: penerapan/aplikasi

Lampiran 14

SOAL TEST FORMATIF SIKLUS 1
A. Pilihlah jawaban yang benar
1. Kebudayaan merupakan globalisasi di bidang …..
a. komunikasi

c. transportasi

b. sosial budaya

d. seni

2. Salah satu keuntungan dari misi kebudayaan internasional bagi Indonesia
adalah …..
a. Indonesia mendapatkan banyak uang
b. mempererat hubungan Indonesia dengan negara lain
c. Indonesia sering berkunjung ke negara lain
d. kebudayaan Indonesia akan ditiru negara lain
3. Kebudayaan dibawah ini termasuk kebudayaan modern …..
a.

b.
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c.

d.

4. Bagaaimana sikapp kita terhadap kebudayaaan asing yanng datang kee
Indonnesia?
a. melarang
m
bud
daya asing m
masuk ke Ind
donesia
b. mengikuti
m
keebudayaan assing tersebutt
c. tiidak menerim
ma budaya aasing tersebuut
d. memilih-mili
m
ih budaya assing yang cocok dengan kebudayaann kita
5. Tari Saudati beraasal dari daeerah …..
A
a. Aceh

c. Sumatraa Barat

b. Jawa
J
Tengahh

d. Jawa Barat

6. Kelo
ompok kesennian dari Kallimantan Barrat yang menngikuti Festiival Asia
di Madrid
M
Spany
yol adalah …
…..
a. Rampak
R
Ganndang

c. Jaipoong

b. Nanglang
N
Daanasih

d. Bouugenville

7. Bagaaimana sikapp kita terhadap kebudayaaan Indonesiia yang beraggam?
a. membiarkann
m
nya

c. mem
mamerkannya

nya
b. melestarikan
m

d. meruusaknya
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8. Mengapa misi kebudayaan internasional perlu dilakukan oleh negara
Indonesia?
a. agar kebudayaan Indonesia semakin beragam
b. agar Indonesia dapat mengalahkan kebudayaan negara lain
c. agar dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia di mata dunia
d. agar kebudayaan Indonesia dapat ditiru negara lain
9.

alat musik pada gambar berasal dari daerah …..
a. Jawa Barat

c. Jawa Tengah

b. Jawa Timur

d. Banten

10. Negara Malaysia pernah mengakui kebudayaan Indonesia “Reog
Ponorogo” sebagai kebudayaan asli negaranya. Sikap apa yang seharusnya
kita lakukan terhadap peristiwa tersebut?
a. membiarkan kebudayaan Indonesia diakui negara lain
b. berperang demi merebut kembali kebudayaan Indonesia
c. membuat hak paten terhadap kebudayaan Indonesia
d. merelakan dengan ikhlas kebudayaan di rebut negara lain
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat!
1. Sebutkan 2 keuntungan misi kebudayaan internasional bagi negara
Indonesia!
2. Sebutkan 2 nama tarian dari daerah bali!
3. Bagaimana cara kita melestarikan kebudayaan yang beraneka ragam?
4. Sebutkan 3 contoh kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia !
5. Mengapa misi kebudayaan internasional dapat meningkatkan devisa
negara? Jelaskan!
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SOAL TES FORMATIF SIKLUS II
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang
benar!
1. Sikap kita terhadap pengaruh globalisasi sebaiknya, …..
a. biasa-biasa saja
b. menolak
c. selektif
d. terima apa adanya
2. Sikap

hidup

yang

senang

menghambur-hamburkan

uang

untuk

kepentingan yang tidak bermanfaat disebut …..
a. hedonistik
b. konsumtif
c. atheis
d. individualis
3. Dapat mengetahui berita-berita terkini dari berbagai belahan dunia hanya
cukup dari rumah. Hal ini merupakan pengaruh globalisasi yang bersifat
…..
a. positif

c. netral

b. negatif

d. antara positif dan negatif

4. Salah satu perilaku yang harus diteladani di era globalisasi, yaitu …..
a. berperilaku berlebihan terhadap trend mode masa kini
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b. bangga menggunakan produk luar negeri
c. tidak mau menggunakan produk dalam negeri
d. giat belajar dan bekerja agar masa depan cerah
5. Di kota-kota besar banyak muncul restoran makanan cepat saji, misalnya
KFC. Hal ini membuktikan pengaruh globalisasi sudah sampai kepada ....
a.

pakaian

c. budaya

b.

makanan

d. olahraga

6. Tayangan televisi dari luar negeri yang tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa kita sebaiknya . . . .
a. ditiru
b. dilihat
c. tidak dilihat
d. dihafalkan
7. Adanya game “Playstasion” merupakan salah satu pengaruh dari adanya
globalisasi dalam bidang tekhnologi. Sikap kamu sebagai seorang pelajar
terhadap pengaruh globalisasi tersebut adalah …..
a. bermain “playstasion” tanpa mengenal waktu
b. mengutamakan bermain “playstasion” daripada belajar
c. melupakan waktu belajar
d. mengutamakan belajar daripada bermain “playstasion”
8. Adanya peraturan larangan mengkonsumsi narkoba merupakan salah satu
bentuk contoh sikap menghadapi pengaruh globalisasi di lingkungan …..
a. sekolah

c. pemerintah
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b. keluarga

d. masyarakat

9. Mendidik anak dari pengaruh negatif globalisasi merupakan tugas ....
a. pemerintah

c. guru

b. keluarga

d. semua benar

10.Sikap yang ditunjukkan masyarakat sebelum berkembangnya globalisasi
adalah . . . .
a. individual
b. mau menang sendiri
c. materialistik
d. gotong royong
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Sebutkan tiga sikap yang dapat dilakukan untuk menghadapi pengaruh
negatif globalisasi.
2. Sebutkan tiga dampak negatif globalisasi!
3. Berilah tiga contoh pengaruh positif globalisasi dalam bidang
teknologi!
4. Apa yang kamu lakukan terhadap perkembangan globalisasi?
5. Berilah tiga contoh sikap menghadapi pengaruh negatif globalisasi di
lingkungan keluarga.
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KUNCI JAWABAN SIKLUS I
A. Pilihan Ganda
1. B

6. D

2. B

7. B

3. C

8. C

4. D

9. A

5. A

10. C

B. Essay
1. - Mempererat hubungan Indonesia dengan negara lain
- Budaya Indonesia dikenal Negara lain
2. - Pendet
- Kecak
3. - Mempelajari tarian daerah sendiri /sekitar
- Menghadiri festival kebudayaan untuk mengenal budaya daerah lain.
4. Breakdance, Boyband/Girlband, Pakaian (Dress)
5. Karena dengan adanya misi kebudayaan internasional dapat menarik minat
turis asing untuk datang ke Indonesia melihat langsung kebudayaan yang ada
di Indonesia.
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KUNCI JAWABAN SIKLUS II
A. Pilihan Ganda
1. C

6. C

2. B

7. D

3. D

8. C

4. D

9. D

5. B

10. A

B. Essay
1. - Selektif
- Bijaksana
2. - Gaya hidup bebas

- Arif
- Kritis
- Masyarakat menjadi konsumtif

- Individualistik
3. - Teknologi menjadi berkembang dan maju
- Adanya peralatan –peralatan canggih seperti, mesin cuci, AC,dll
- pekerjaan manusia menjadi lebih ringan denga adanya alat canggih
4. Pengendalikan diri berdasarkan ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Pancasila.
Membentengi diri dengan agama dan hati-hati dalam menghadapi dampak
negative globalisasi.
5. - Saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga
- Mengalah kepada adik
- Mematuhi peraturan yang ada di dalam keluarga.
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HASIL TES FORMATIF SIKLUS I
NO

NAMA

NILAI

1

Azis Nur Rohman

-

2

Oktavianto Bayu N

70

3

Yunike Ardila Saputri

70

4

Aditya Ramadhani

55

5

Alma Idah Nur Rohmi

6

Ananda Rizki Fauzi

60

7

Ananta Ilham Madjid

75

8

Annisa Permatasuci

-

9

Bangkit Perdana P

85

10

Bangkit Rianto

60

11

Bima Dwianto

85

12

Bayu Anggoro

70

13

Diin Nurita Faizza

80

14

Faqih Yaristudin R

75

15

Iqbal Adji Santoso

45

16

Nabila Nur Hayati

80

17

Risma Haya Amelia P

70

18

Yanuar Dwi Laksono

70

19

Ivan Agung Wirana

80

20

Muhammad Rizki K

70

21

Tania Fitrianingsih

70

22

Yasin Nur Safyudin

65

23

Fadhilah Fahmizulfikar

75

24

Ramalia Setiani

60

25

Rangga Firmansyah

70

26

Suci Ahlal Baity

85

27

Yandhi Bintang W

70

28

Prasongko Nugy U

75

29

Hanufan AuliaRahman

70

30

Tania Carmelita

70

-
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31

Angga Firmansyah

60

32

Anan Asri Riyan P

60

33

Fajar Chaerudin

40

34

Sindi Fatikasari

70

35

Risma Amalia Rahmanti

70

36

Bayu Anggoro Putro

90

37

Gilang Ramadhan

70

38

Maryam

55
Jumlah

2425

Rata-rata

69,3

TBK

71,5%

Cilacap, 27 April 2012
Peneliti

Mazaya Nurshabrina
NIM. 1402408118
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HASIL TES FORMATIF SIKLUS II
NO

NAMA

NILAI

1

Azis Nur Rohman

48

2

Oktavianto Bayu N

76

3

Yunike Ardila Saputri

84

4

Aditya Ramadhani

72

5

Alma Idah Nur Rohmi

84

6

Ananda Rizki Fauzi

80

7

Ananta Ilham Madjid

88

8

Annisa Permatasuci

76

9

Bangkit Perdana P

72

10

Bangkit Rianto

72

11

Bima Dwianto

88

12

Bayu Anggoro

72

13

Diin Nurita Faizza

84

14

Faqih Yaristudin R

80

15

Iqbal Adji Santoso

72

16

Nabila Nur Hayati

84

17

Risma Haya Amelia P

80

18

Yanuar Dwi Laksono

72

19

Ivan Agung Wirana

80

20

Muhammad Rizki K

72

21

Tania Fitrianingsih

80

22

Yasin Nur Safyudin

76

23

Fadhilah Fahmizulfikar

76

24

Ramalia Setiani

84

25

Rangga Firmansyah

56

26

Suci Ahlal Baity

88

27

Yandhi Bintang W

48

28

Prasongko Nugy U

48

29

Hanufan AuliaRahman

72

30

Tania Carmelita

68
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31

Angga Firmansyah

80

32

Anan Asri Riyan P

88

33

Fajar Chaerudin

60

34

Sindi Fatikasari

-

35

Risma Amalia Rahmanti

80

36

Bayu Anggoro Putro

92

37

Gilang Ramadhan

80

38

Maryam

72
Jumlah

2784

Rata-rata

75,2

TBK

83,2%

Cilacap, 7 Mei 2012
Peneliti

Mazaya Nurshabrina
NIM. 1402408118
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INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITAS SISWA
PADA MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING

1. Keantusiasan siswa

1

2

3

4

dalam mengikuti pembelajaran.
Nilai butir 1 = A
1

2

3

4

2. Keberanian siswa dalam
mengajukan pertanyaan.

Nilai butir 2 = B
1

2

3

4

3. Keaktifan siswa dalam
mempresentasikan hasil kerjanya

Nilai butir 3 = C

1

2

3

4

4. Kemampuan siswa dalam
bekerja sama dengan

Nilai butir 4 = D

kelompok
1

2

3

5. Keberanian siswa dalam
mengemukakan pendapat

Nilai butir 4 = E

4
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Skor Maksimal

= 5 x 4 = 20

Nilai Aktivitas Siswa =

A B C D E
S

M

x 100

Cilacap, April 2012
Observer,

…………………………
…………………………
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DESKRIPTOR
AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN
1. Keantusiasan siswa untuk mengikuti pembelajaran
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru
b. Siswa tertarik dengan model pembelajaran
c. Siswa bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran.
d. Siswa tenang saat guru menjelaskan
Skor Penilaian

Keterangan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

2. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Sebelum bertanya siswa menunjukkan jari terlebih dahulu.
b. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan materi pelajaran.
c. Menyampaikan pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
d. Menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat.
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Skor Penilaian

Keterangan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

3. Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Mempresentasikan hasil kerja menurut kesadaran sendiri (tanpa
ditunjuk guru).
b. Menjelaskan presentasi hasil kerjanya dengan runtut.
c. Mempresentasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
d. Mempresentasikan di depan kelas
Skor Penilaian

Keterangan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak
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4. Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Mau bekerjasama tanpa pilah-pilih dengan anggota kelompok lain
dalam satu kelompoknya.
b. Bekerjasama mencari solusi untuk memecahkan masalah.
c. Saling menerima dan memberi pendapat antar kelompok.
d. Mengutamakan kepentingan kelompok/tidak egois.
Skor Penilaian

Keterangan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

5. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru
b. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah
c. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi teman
d. Siswa mengemukakan pandapat/tanggapan yang logis
Skor Penilaian

Keterangan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PADA MODEL QUANTUM TEACHING
SIKLUS I PERTEMUAN 1
No

Nama Siswa

A
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Azis Nur Rohman
Oktavianto Bayu N
Yunike Ardila Saputri
Aditya Ramadhani
Alma Idah Nur Rohmi
Ananda Rizki Fauzi
Ananta Ilham Madjid
Annisa Permatasuci
Bangkit Perdana P
Bangkit Rianto
Bima Dwianto
Bayu Anggoro
Diin Nurita Faizza
Faqih Yaristudin R
Iqbal Adji Santoso
Nabila Nur Hayati

2

B
3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

4

1

2
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

3

√
√

Aspek yang dinilai
C
4 1 2 3 4 1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Nilai
D
2 3
√
√
√
√
√
√

E
4

1

2
√
√

3

4

√
√
√
√
√

√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√
√

60
60
75
75
70
70
85
65
70
70
65
85
70
75
60
75
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Risma Haya Amelia P
Yanuar Dwi Laksono
Ivan Agung Wirana
Muhammad Rizki K
Tania Fitrianingsih
Yasin Nur Safyudin
Fadhilah Fahmizulfikar
Ramalia Setiani
Rangga Firmansyah
Suci Ahlal Baity
Yandhi Bintang W
Prasongko Nugy U
Hanufan AuliaRahman
Tania Carmelita
Angga Firmansyah
Anan Asri Riyan P
Fajar Chaerudin
Sindi Fatikasari
Risma Amalia Rahmanti
Bayu Anggoro Putro
Gilang Ramadhan
Maryam
Jumlah Nilai
Rata-rata
Persentase

Keterangan:

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√

√

√
√
√
√
109
2,94
73,6

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
99
2,67
66,9

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√
√
√
√

√
√

√

√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
107
2,89
72,3

√
√

√
√
113
3,05
76,3

√
√
√
√
97
2,62
65,5

75
70
75
90
65
65
75
65
75
90
65
70
65
70
65
65
70
70
85
60
65
2625
70,94
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A.
B.
C.
D.
E.

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran
Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan
Keaktifan dalam mempresentasikan hasil kerjanya
Kemampuan siswa dalam bekerja sama dengan kelompok
Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat

Cilacap, 26 April 2012
Peneliti

Mazaya Nurshabrina
NIM. 1402408118
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PADA MODEL QUANTUM TEACHING
SIKLUS I PERTEMUAN 2

No

Nama Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Azis Nur Rohman
Oktavianto Bayu N
Yunike Ardila Saputri
Aditya Ramadhani
Alma Idah Nur Rohmi
Ananda Rizki Fauzi
Ananta Ilham Madjid
Annisa Permatasuci
Bangkit Perdana P
Bangkit Rianto
Bima Dwianto
Bayu Anggoro
Diin Nurita Faizza
Faqih Yaristudin R
Iqbal Adji Santoso

A
1

2

B
3

4

√
√

1

2

3

Aspek yang dinilai
C
4 1 2 3 4 1

√

D
2

E
3

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√

√
√

4

√
√

70
85

√

75

√
√

75
90
70

√
√

√

3

√

√
√

√

2

√

√

√

√

1

√

√

√

√

4

Nilai

65
√

√

80
√

√

85

√

√

√

√

√

80
70

√

√

65
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nabila Nur Hayati
Risma Haya Amelia P
Yanuar Dwi Laksono
Ivan Agung Wirana
Muhammad Rizki K
Tania Fitrianingsih
Yasin Nur Safyudin
Fadhilah Fahmizulfikar
Ramalia Setiani
Rangga Firmansyah
Suci Ahlal Baity
Yandhi Bintang W
Prasongko Nugy U
Hanufan AuliaRahman
Tania Carmelita
Angga Firmansyah
Anan Asri Riyan P
Fajar Chaerudin
Sindi Fatikasari
Risma Amalia Rahmanti
Bayu Anggoro Putro
Gilang Ramadhan
Maryam
Jumlah Nilai
Rata-rata
Persentase

√

√

√

√

√

√

√

80

√

√
√

85
75

√

√

√

85

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

75
65

√

75

√
√
√
√

√

75
65

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

85

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

95
75

√

85

√

75

√

70
√

65

√

70

√

√

60

√

√

√

70

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

75
95
70
65

116

106

101

112

96

2655

3,31

3,02

2,88

3,2

2,74

75,85

82,8

75,7

72,1

80

68,5
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Keterangan:
A.
B.
C.
D.
E.

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran
Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan
Keaktifan dalam mempresentasikan hasil kerjanya
Kemampuan siswa dalam bekerja sama dengan kelompok
Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat
Cilacap, 4 Mei 2012
Peneliti

Mazaya Nurshabrina
NIM. 140240811

Lampiran 23

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PADA MODEL QUANTUM TEACHING
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SIKLUS II PERTEMUAN 1

No

Nama Siswa

A
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Azis Nur Rohman
Oktavianto Bayu N
Yunike Ardila Saputri
Aditya Ramadhani
Alma Idah Nur Rohmi
Ananda Rizki Fauzi
Ananta Ilham Madjid
Annisa Permatasuci
Bangkit Perdana P
Bangkit Rianto
Bima Dwianto
Bayu Anggoro
Diin Nurita Faizza
Faqih Yaristudin R
Iqbal Adji Santoso
Nabila Nur Hayati
Risma Haya Amelia P
Yanuar Dwi Laksono
Ivan Agung Wirana

2

B
3

4

1

2

√

3

Aspek yang dinilai
C
4 1 2 3 4 1

√

√

√
√

√

√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√
√

Nilai
3

√

70
√

√

80
√

√
√

√

√

4

√

90
75

√

85

√

80

√

95

√
√

√
√

√
√

√

√

√

75

√

√
√

√
√

√
√

85
75

√

√

√

√

80

√

√

90

√

85

√

65
80

√

√

√

√
√

√

2

√

√
√

1

√

√

√

4

√

√
√

E
3

√

√

√

D
2

√

√
√

√

√
√

√

√

75

√
√

√
√

80
85
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Muhammad Rizki K
Tania Fitrianingsih
Yasin Nur Safyudin
Fadhilah Fahmizulfikar
Ramalia Setiani
Rangga Firmansyah
Suci Ahlal Baity
Yandhi Bintang W
Prasongko Nugy U
Hanufan AuliaRahman
Tania Carmelita
Angga Firmansyah
Anan Asri Riyan P
Fajar Chaerudin
Sindi Fatikasari
Risma Amalia Rahmanti
Bayu Anggoro Putro
Gilang Ramadhan
Maryam
Jumlah Nilai
Rata-rata
Persentase

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

80

√

√
√

80
85

√

√

√

75

√

√

√

√

√
√

√
√

√

65

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

V

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√
√

√

75

√

√

√

√

√

95
60
65

√

√

65

√
√

√

√
√
√

√

√

√

65
√

75
√

√

90
65
75

√
√
√

75
95
80
65

126

114

114

113

110

2880

3,40

3,08

3,08

3,05

2,97

77,8

85

77

77

76,3

74,5

Keterangan:
A. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran
B. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan
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C. Keaktifan dalam mempresentasikan hasil kerjanya
D. Kemampuan siswa dalam bekerja sama dengan kelompok
E. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat
Cilacap, 12 Mei 2012
Peneliti

Mazaya Nurshabrina
NIM. 1402408118

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PADA MODEL QUANTUM TEACHING
SIKLUS II PERTEMUAN 2

No

Nama Siswa

A

B

Aspek yang dinilai
C

D

E

Nilai
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Azis Nur Rohman
Oktavianto Bayu N
Yunike Ardila Saputri
Aditya Ramadhani
Alma Idah Nur Rohmi
Ananda Rizki Fauzi
Ananta Ilham Madjid
Annisa Permatasuci
Bangkit Perdana P
Bangkit Rianto
Bima Dwianto
Bayu Anggoro
Diin Nurita Faizza
Faqih Yaristudin R
Iqbal Adji Santoso
Nabila Nur Hayati
Risma Haya Amelia P
Yanuar Dwi Laksono
Ivan Agung Wirana
Muhammad Rizki K
Tania Fitrianingsih
Yasin Nur Safyudin
Fadhilah Fahmizulfikar
Ramalia Setiani
Rangga Firmansyah

2

3

4

1

2

√

3

4

√

2

3

4

√

√

√

√

√

√

√

75
√

85

√

85

√

95
75

√

85

√

90

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

80

√

√

√

75

√

√

√

√

85

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

1

80
95

√

√

4

75

√

√

3

√

√

√

2

√

√

√

1

√

√
√

4

√

√

√

3
√

√
√

√

2

√
√

√
√

1

√
√

√

95
85

√

√
√

90

√
√

75
√

85

√

70
80

√
√

90
90

√

√

√
√

√

√

√

√

√

75

√

√

√

√

√

75

√

√

80
√
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Suci Ahlal Baity
Yandhi Bintang W
Prasongko Nugy U
Hanufan AuliaRahman
Tania Carmelita
Angga Firmansyah
Anan Asri Riyan P
Fajar Chaerudin
Sindi Fatikasari
Risma Amalia Rahmanti
Bayu Anggoro Putro
Gilang Ramadhan
Maryam
Jumlah Nilai
Rata-rata
Persentase

√

√

√

√

95

√

√

√

√

√

70

√

√

√

√

√

70

√

√

√

√

√

75

√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

75
75
95

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

70
√
√

95

√

√

85

√

√

124
3,3

117
3,2

114
3,08

124
3,3

87,5

82,5

80

77

82,5

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran
Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan
Keaktifan dalam mempresentasikan hasil kerjanya
Kemampuan siswa dalam bekerja sama dengan kelompok
Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat

75

√

128
3,5

Keterangan:
A.
B.
C.
D.
E.

√

75
3025
81,75
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Cilacap, 19 Mei 2012
Peneliti

Mazaya Nurshabrina
NIM. 1402408118
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Lampiran 24

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

1

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator

2

3

1.1 Merumuskan kompetensi
dasar/ indikator hasil belajar
1.2 Merancang karakter yang diharapkan

Rata-rata butir 1 = A
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,
media pembelajaran, dan sumber belajar
2.1 Mengembangkan dan
mengorganisasikan materi pembelajaran
2.2 Menentukan dan mengembangkan
media pembelajaran
2.3 Memilih sumber belajar

Rata-rata butir 2 =
3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
3.1 Menentukan jenis kegiatan
pembelajaran
3.2 Menyusun langkah-langkah
pembelajaran Quantum Teaching
3.3 Menentukan alokasi waktu

4
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pembelajaran
3.4 Menentukan cara-cara
memotivasi siswa
3.5 Menyiapkan pertanyaan
Rata-rata butir 3 = C
4.

Merancang pengelolaan kelas

4.1 Menentukan penataan latar
pembelajaran
4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat berpartisipasi
dalam kegiatan pembelajaran
Rata-rata butir 4 = D
5. Merencanakan prosedur, jenis,
dan menyiapkan alat penilaian
5.1 Menentukan prosedur dan jenis
penilaian
5.2 Membuat alat penilaian
dan kunci jawaban
Rata-rata butir 5 = E
6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
6.1 Kebersihan dan kerapian
6.2 Penggunaan bahasa tulis

Rata-rata butir 6 = F
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Nilai APKG 1 = R
R = A+B+C+D+E+F
6
=

+

+

+

+

+

6
=

………………………… 2012

APKG 1 =

100%

Observer

...............................................
NIP ………………………..
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Lampiran 25

DESKRIPTOR
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 1)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
1. Merumuskan tujuan pembelajaran
Indikator

: 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar.

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

dinyatakan

dengan

jelas

sehingga

tidak

menimbulkan tafsiran ganda
-

Rumusan mengandung perilaku (behavior) yang dapat
dicapai siswa.

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis (dari
yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke yang
kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari
berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap.

2

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau
tidak jelas tetapi lengkap.

3

Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan
logis, atau lengkap dan logis

4

Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara
logis.

Indikator

: 1.2 Merancang karakter yang diharapkan.

Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya
tertuang di dalam rencana pembelajaran.
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Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan
kegiatan pembelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut:
a. Menunjukkan karakter dapat dipercaya ( trustworthines )
b. Menunjukkan karakter rasa hormat dan perhatian ( respect)
c. Menunjukkan karakter tekun ( diligence )
d. Tanggung jawab ( responsibility )
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu
pembelajaran), dan sumber belajar.
Indikator

: 2.1 Mengembangkan

dan

mengorganisasikan

materi

pembelajaran
Penjelasan : Dalam

mengembangkan

dan

mengorganisasikan

materi

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor
sebagai berikut :
a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman).
b. Sistematika materi.
c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa
d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir
dalam bidangnya).
Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala
sebagai berikut :
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Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang
digunakan

dalam

kegiatan

pembelajaran,

sehingga

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda
asli dan peta).
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian
1

Penjelasan
Direncanakan penggunaan satu macam
media tetapi tidak sesuai dengan tujuan

2

Direncanakan penggunaan lebih dari satu
macam media tetapi tidak sesuai dengan
tujuan

3

Direncanakan penggunaan satu macam
media yang sesuai dengan tujuan

4

Direncanakan penggunaan lebih dari satu
macam media yang sesuai dengan tujuan.

Indikator

: 2.3 Memilih sumber belajar

Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku
pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di
bawah ini :
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a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan.
b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan
siswa.
c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan
diajarkan.
d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa
(kontekstual).
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
Indikator

: 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran

Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan
guru,

observasi,

diskusi,

belajar

kelompok,

simulasi,

melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya.
Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat
diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa
dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut :
Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya :
a. sesuai dengan tujuan,
b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan,
c. sesuai dengan perkembangan anak,
d. sesuai dengan waktu yang tersedia,
e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia,
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f. bervariasi (multi metode),
g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang
direncanakan,
h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal
i. memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu sampai dua deskriptor tampak

2

Tiga sampai empat deskriptor tampak

3

Lima sampai enam deskriptor tampak

4

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak

: 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan model
Quantum Teaching

Penjelasan : Langkah-langkah

pembelajaran

adalah

tahap-tahap

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut .
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan
penutup secara rinci tetapi tidak sesuai dengan
tujuan dan materi pembelajaran
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan
penutup secara rinci.
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan
penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan
penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan,
disertai rencana kegiatan terstruktur dan
mandiri

2
3

4
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Indikator

: 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran

Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk
setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu
bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana
tampak pada deskriptor sebagai berikut.
SkalaPenilaian

Penjelasan

1

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana
pembelajaran.

2

Alokasi

waktu

untuk

setiap

langkah

(kegiatan

pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan tetapi
tidak proporsional.
3

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada
jumlah waktu kegiatan pembukaan dan penutup.

4

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkahlangkah pembelajaran dirinci secara proporsional.

Indikator

: 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa

Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa
belajar secara aktif.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang
cara memotivasi siswa
a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan
pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa.
b. Mempersiapkan media yang menarik.
c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa serta
menantang siswa berfikir.
d. Melibatkan siswa dalam kegiatan.
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Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana
pembelajaran.
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 3.5 Menyiapkan pertanyaan (perintah)

Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat
mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut
kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang
menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis,
mensintesis, dan mengevaluasi.
Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk
berbagai

tujuan.

Guru

menyiapkan

pertanyaan

untuk

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama
proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut .
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau

2

pemahaman

3

Terdapat pertanyaan penerapan.

4

Terdapat pertanyaan analisis dan atau
sintesis.
Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau
kreasi
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4. Merancang pengelolaan kelas
Indikator

: 4.1 Menentukan penataan latar (seting) pembelajaran

Penjelasan : Penataan

latar

pembelajaran

mencakup

persiapan

dan

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan
alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut
berikut.
a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran.
b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat
perkembangan (perbedaan invidual) siswa.
c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu.
d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat
berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah
kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi
tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
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Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut
a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau
kelompok, dan atau klasikal),
b. Penugasan yang harus dikerjakan,
c. Alur dan cara kerja yang jelas,
d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Deskriptor a tampak

2

Deskriptor a dan b tampak

3

Deskriptor a, b dan c tampak

4

Deskriptor a, b, c dan d tampak

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian.
Indikator

: 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian

Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi :
-

penilaian awal

-

penilaian dalam proses

-

penilaian akhir

Jenis penilaian meliputi :
-

tes lisan

-

tes tertulis

-

tes perbuatan
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja
tetapi tidak sesuai dengan tujuan.

2

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja
yang sesuai dengan tujuan.

3

Tercantum prosedur dan jenis penilaian,
salah satu di antaranya sesuai dengan tujuan.

4

Tercantum prosedur atau jenis penilaian,
keduanya sesuai dengan tujuan.

Indikator

: 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban.

Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar
observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban
yang benar atau rambu-rambu jawaban.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Rumusan pertanyaan tidak mengukur
ketercapaian TPK.
Rumusan
pertanyaan
mengukur
ketercapaian TPK.
Rumusan
pertanyaan
mengukur
ketercapaian TPK dan memenuhi syaratsyarat penyusunan alat evaluasi termasuk
penggunaan bahasa yang efektif.
Rumusan
pertanyaan
mengukur
ketercapaian TPK dan memenuhi syaratsyarat penyusunan alat evaluasi termasuk
penggunaan bahasa yang efektif disertai
pencantuman kunci jawaban

2
3

4
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6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
Indikator

: 6.1 Kebersihan dan kerapian

Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat
dari penampilan fisik rencana pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut :
a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah.
b. Tulisan ajeg (konsisten)
c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik.
d. Ilustrasi tepat
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Deskriptor a tampak

2

Deskriptor a dan b tampak

3

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

4

Indikator

Deskriptor a, b, c dan d tampak

: 6.2 Penggunaan bahasa tulis

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran
hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut :
a. Bahasa komunikatif.
b. Pilihan kata tepat.
c. Struktur kalimat baku.
d. Cara penelitian sesuai dengan EYD.
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Skala Penilaian

Penjelasan

1

Deskriptor a tampak

2

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak

3

Deskriptor a, b dan c tampak

4

Deskriptor a, b, c dan d tampak
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Lampiran 26

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
SIKLUS I PERTEMUAN 1
1. NAMA GURU

: MAZAYA NURSHABRINA

2. SEKOLAH

: SD NEGERI GUMILIR 05

3. MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4. KELAS

: IV

5. TANGGAL

: 26 April 2012

6. WAKTU

: 09.00 – 10.10

7. OBSERVER

: SUTINI

PETUNJUK
Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar.
Kemudian, berilah skor semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut
dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini.

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator

1

2

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator

3

4

√

hasil belajar
1.2 Merancang karakter yang diharapkan

√

Rata-rata butir 1 = A
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,
media pembelajaran, dan sumber belajar

2,5
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2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan

√

materi pembelajaran
2.2 Menentukan dan mengembangkan

√

media pembelajaran
√

2.3 Memilih sumber belajar

Rata-rata butir 2 = B

3

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
3.1 Menentukan jenis kegiatan

√

pembelajaran
3.2 Menyusun langkah-langkah

√

pembelajaran Quantum Teaching
3.3 Menentukan alokasi waktu

√

pembelajaran
3.4 Menentukan cara-cara

√

memotivasi siswa
3.5 Menyiapkan pertanyaan

√

Rata-rata butir 3 = C

3,2

4. Merancang pengelolaan kelas
4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran

√

4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-

√

sasian siswa agar dapat berpartisipasi
dalam kegiatan pembelajaran
Rata-rata butir 4 = D

3,5
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5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian
5.3 Menentukan prosedur dan jenis penilaian

√

5.4 Membuat alat penilaian dan kunci
√

jawaban

Rata-rata butir 5 = E

3,5

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
1.3 Kebersihan dan kerapian

√

1.4 Penggunaan bahasa tulis
√

Rata-rata butir 6 = F

Nilai APKG RPP = R
= 3,12

R=

100%

APKG 1 =
=

100%

= 78,12

Observer

SUTINI
NIP.195211171974012006

3
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ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
SIKLUS I PERTEMUAN 2
1. NAMA GURU

: MAZAYA NURSHABRINA

2. SEKOLAH

: SD NEGERI GUMILIR 05

3. MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4. KELAS

: IV

5. TANGGAL

: 4 Mei 2012

6. WAKTU

: 09.00 – 10.10

7. OBSERVER

: SUTINI

PETUNJUK
Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar.
Kemudian, berilah skor semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut
dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini.

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator

1

2

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator

3

4

√

hasil belajar
1.2 Merancang karakter yang diharapkan

√

Rata-rata butir 1 = A

2,5

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran,
dan sumber belajar
2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan

√
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materi pembelajaran
2.2 Menentukan dan mengembangkan

√

media pembelajaran
√

2.3 Memilih sumber belajar

Rata-rata butir 2 = B

3

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
3.1 Menentukan jenis kegiatan

√

pembelajaran
3.2 Menyusun langkah-langkah

√

pembelajaran Quantum Teaching
√

3.3 Menentukan alokasi waktu
pembelajaran
3.4 Menentukan cara-cara

√

memotivasi siswa
3.5 Menyiapkan pertanyaan

√

Rata-rata butir 3 = C

3,4

4. Merancang pengelolaan kelas
4.2 Menentukan penataan latar pembelajaran

√

4.2 Menentukan cara-cara pengorgani√

sasian siswa agar dapat berpartisipasi
dalam kegiatan pembelajaran
Rata-rata butir 4 = D

3,5

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian
5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian

√
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5.2 Membuat alat penilaian dan kunci

√

jawaban

Rata-rata butir 5 = E

3,5

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
√

6.1 Kebersihan dan kerapian
6.2 Penggunaan bahasa tulis

√

Rata-rata butir 6 =

Nilai APKG RPP = R
= 3,24

R=

100%

APKG 1 =
=

100%

= 81,2

Observer

SUTINI
NIP.195211171974012006

3,5
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Lampiran 27

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
SIKLUS II PERTEMUAN 1
1. NAMA GURU

: MAZAYA NURSHABRINA

2. SEKOLAH

: SD NEGERI GUMILIR 05

3. MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4. KELAS

: IV

5. TANGGAL

: 12 Mei 2012

6. WAKTU

: 09.00 – 10.10

7. OBSERVER

: SUTINI

PETUNJUK
Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar.
Kemudian, berilah skor semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut
dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini.

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator
1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator

1

2

3

4

√

hasil belajar
1.2 Merancang karakter yang diharapkan

√

Rata-rata butir 1 = A

3
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2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran,
dan sumber belajar
2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan

√

materi pembelajaran
2.2 Menentukan dan mengembangkan

√

media pembelajaran
2.3 Memilih sumber belajar

√

Rata-rata butir 2 = B

3,6

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
3.1 Menentukan jenis kegiatan

√

pembelajaran
3.2 Menyusun langkah-langkah

√

pembelajaran Quantum Teaching
√

3.3 Menentukan alokasi waktu
pembelajaran
3.4 Menentukan cara-cara

√

memotivasi siswa
3.5 Menyiapkan pertanyaan

√

Rata-rata butir 3 = C

3,5

4. Merancang pengelolaan kelas
4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran
4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat berpartisipasi
dalam kegiatan pembelajaran

√
√
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Rata-rata butir 4 = D

3,5

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian
5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian

√

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci
√

jawaban

Rata-rata butir 5 = E

3,5

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
6.1 Kebersihan dan kerapian

√

6.2 Penggunaan bahasa tulis
√

Rata-rata butir 6 = F

Nilai APKG RPP = R
= 3,38

R=

100%

APKG 1 =
=

100%

= 87,5
Observer

SUTINI
NIP.195211171974012006

3,5
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ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
SIKLUS II PERTEMUAN 2
1. NAMA GURU

: MAZAYA NURSHABRINA

2. SEKOLAH

: SD NEGERI GUMILIR 05

3. MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4. KELAS

: IV

5. TANGGAL

: 19 M ei 2012

6. WAKTU

: 09.00 – 10.10

7. OBSERVER

: SUTINI

PETUNJUK
Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar.
Kemudian, berilah skor semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut
dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini.

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator

1

2

3

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator

4
√

hasil belajar
1.3 Merancang karakter yang diharapkan

√

Rata-rata butir 1 = A

3,5

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran,
dan sumber belajar
2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan

√
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materi pembelajaran
2.2 Menentukan dan mengembangkan

√

media pembelajaran
2.3 Memilih sumber belajar

√

Rata-rata butir 2 = B

3,6

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
3.1 Menentukan jenis kegiatan

√

pembelajaran
3.2 Menyusun langkah-langkah

√

pembelajaran Quantum Teaching
√

3.3 Menentukan alokasi waktu
pembelajaran
3.4 Menentukan cara-cara

√

memotivasi siswa
3.5 Menyiapkan pertanyaan

√

Rata-rata butir 3 = C

3,5

4. Merancang pengelolaan kelas
4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran

√

4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-

√

sasian siswa agar dapat berpartisipasi
dalam kegiatan pembelajaran
Rata-rata butir 4 = D

3,5

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian
5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian

√
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5.2 Membuat alat penilaian dan kunci

√

jawaban

Rata-rata butir 5 = E

3,5

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran
√

6.1 Kebersihan dan kerapian
6.2 Penggunaan bahasa tulis

√

Rata-rata butir 6 = F

Nilai APKG RPP = R
R=

= 3,51

100%

APKG 1 =
=

100%

= 89,06

Observer

SUTINI
NIP.195211171974012006

3,5
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Lampiran 28

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG 2)
Pelaksanaan Pembelajaran

1. NAMA GURU

: MAZAYA NURSHABRINA

2. SEKOLAH

: SD NEGERI GUMILIR 05

3. MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4. KELAS

: IV

5. TANGGAL

: 26 April 2012

6. WAKTU

: 09.00 – 10.10

7. OBSERVER

: SUTINI

PETUNJUK
1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.
2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan
pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.
3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir
pengukuran di bawah ini.
4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata
pelajaran yang sedang diajarkan.
5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.
1.

Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.
1
1.1 Menyiapkan alat, media,

2

3

4
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dan sumber belajar.

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas
Rata-rata butir 1 = G
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang
sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,
dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)
pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran
Dalam sistematika pembelajaran Quantum
Teaching
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran
Secara individual, kelompok, atau klasikal
2.6 Mengelola waktu pembelajaran
secara efisien
Rata-rata butir 2 = H
3. Mengelola interaksi kelas
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan
yang berkaitan dengan isi pembelajaran
3.2 Menangani pertanyaan dan
respon siswa
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,
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isyarat dan gerakan badan
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan
siswa
3.5 Memantapkan penguasaan materi
pembelajaran
Rata-rata butir 3 = I
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap
positif siswa terhadap belajar.
4.1 Menunjukkan sikap ramah,
hangat, luwes, terbuka, penuh
pengertian, dan sabar kepada siswa
4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar
4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi yang sehat dan serasi
4.4 Membantu siswa menyadari
kelebihan dan kekurangannya
4.5 Membantu siswa menumbuhkan
kepercayaan diri
Rata-rata butir 4 = J
5. Mendemonstrasikan model Quantum Teaching dalam
mata pelajaran Pkn
5.1 Melaksanakan pembelajaran PKn melalui
model pembelajaran Quantum Teaching.
5.2 Menggunakan media pembelajaran dalam
pembelajaran sesuai dengan model
pembelajaran Quantum Teaching.
5.3 Melaksanakan pembelajaran Pkn dengan

pembelajaran
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Model Quantum Teaching pada materi
globalisasi

Rata-rata butir 5 = K
6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar
6.1 Melaksanakan penilaian selama
proses pembelajaran
6.2 Melaksanakan penilaian pada
akhir pembelajaran
Rata-rata butir 6 = L
7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru
7.1 Keefektifan proses pembelajaran
7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa
7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran
Rata-rata butir 7 = M

Nilai APKG PP = P

Observer,

G+H+I+J+K+L+M
P =

=
7

---------------------------NIP.

APKG 2 =

100%
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Lampiran 29

DESKRIPTOR
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)
Pelaksanaan Pembelajaran
1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran
Indikator

: 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber
belajar

Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan
sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia.
b.

Media pembelajaran mudah dimanfaatkan.

c.

Sumber belajar yang diperlukan tersedia.

d.

Sumber belajar mudah dimanfaatkan
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Deskriptor a atau c tampak

2

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak

3

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

4

Indikator
Penjelasan

Deskriptor a, b, c dan d tampak

: 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas
:

Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan
tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang
proses pembelajaran.
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon
guru memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut.
a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus.
b. Pengecekan kehadiran siswa.
c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan
perabotan kelas.
d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa
mengikuti pelajaran.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

Indikator

: 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

Penjelasan : Kegiatan

memulai

pembelajaran

adalah

kegiatan

yang

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental
siswa untuk mulai belajar.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara :
a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang
menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang
hangat.
b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa
( apersepsi ).
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c. Menumbuhkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran
dan meyakinkan manfaatnya.
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

\

Indikator

: 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan,
kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual).

Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis
kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan
siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat
materi pembelajaran.
b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan siswa.
c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru
dapat mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus
pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara).
d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan
situasi dan lingkungan).
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Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Deskriptor a atau b tampak

2

Deskriptor a dan b tampak

3

Deskriptor a, b dan c tampak

4

Deskriptor a, b, c dan d tampak

: 2.3 Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan,

kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta

lingkungan (kontekstual).
Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media
pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Guru tidak menggunakan media

2

Guru menggunakan satu media namun
tidak

sesuai

dengan

materi

dan

kebutuhan peserta didik.
3

Guru menggunakan satu media dan
sesuai dengan materi serta kebutuhan

4

anak.
Guru menggunakan lebih dari satu media
dan sesuai dengan materi serta kebutuhan
anak

Indikator

: 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang
logis.

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat
memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran
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sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan
tatanan yang runtun.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar.
b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain.
c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan.
d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugastugas atau PR pada akhir pelajaran.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Deskriptor a atau b tampak

2

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

3

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

4

Indikator

Deskriptor a, b, c dan d tampak

: 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual,
kelompok atau klasikal.

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual,
kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk
memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk
dampak pengiring.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai
berikut.
a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual,
sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa.
b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual
sesuai dengan waktu dan fasilitas pembelajaran.
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c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok,
klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan
lancar.
d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal,
kelompok atau individual) yang sedang dikelola.
e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual)
siswa terlibat secara optimal.
f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan
supaya tidak terjadi stagnasi.
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua / tiga deskriptor tampak

3

Empat deskriptor tampak

4

Lebih dari empat deskriptor tampak

: 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal
waktu pembelajaran yang telah dialokasikan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut.
a. Pembelajaran dimulai tepat waktu.
b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu
c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang
ditentukan.
d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah
dialokasikan.
e.

Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran.

f. Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.
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Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua / tiga deskriptor tampak

3

Empat / lima deskriptor tampak

4

Enam deskriptor tampak

3. Mengelola interaksi kelas

Indikator

: 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan
isi pembelajaran.

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam
menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang
bertalian dengan isi pembelajaran.
Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian
dapat ditentukan secara tepat.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa.
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada
usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif.
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan
efektif.
Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah
dipahami siswa.
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Indikator

: 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa.

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan
dan komentar siswa.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan
Mengabaikan siswa yang mengajukan

1

pertanyaan / pendapat atau tidak
menanggapi pertanyaan / pendapat siswa.
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan

2

pertanyaan / pendapat, sesekali menggali
respons atau pertanyaan siswa dan
memberi respons yang sepadan.
Menggali respons atau pertanyaan siswa

3

selama pembelajaran berlangsung dan
memberikan balikan kepada siswa.
Guru meminta siswa lain untuk merespon

4

pertanyaan temannya atau menampung
respons dan pertanyaan siswa untuk
kegiatan selanjutnya.

Indikator

: 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat,
termasuk gerakan badan.

Penjelasan : Indikator

ini

mengacu

pada

kemampuan

guru

dalam

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat
termasuk gerakan badan.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Pembicaraan lancar.
b. Pembicaraan dapat dimengerti.
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c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila
(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat
dibaca dengan jelas.
d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa.

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara
yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat,
dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon
guru melakukan hal-hal berikut.
a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau
pengetahuan yang sudah diperolehnya.
b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi.
c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka
yang mampu menggali reaksi siswa.
d. Merespon/

menanggapi

secara

positif

berpartisipasi.
Skala Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Satu deskriptor tampak
Dua deskriptor tampak
Tiga deskriptor tampak
Empat deskriptor tampak

siswa

yang
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Indikator

: 3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran.

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan
penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum,
meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya.
Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai
berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Guru merangkum atau meringkas atau
meninjau ulang tetapi tidak lengkap.

2

Guru merangkum atau meringkas atau
meninjau ulang secara lengkap.

3

Guru merangkum atau meringkas atau
meninjau ulang dengan melibatkan siswa.

4

Guru

membimbing

siswa

membuat

rangkuman atau ringkasan atau meninjau
ulang.

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap
positif siswa terhadap belajar.
Indikator

: 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh
pengertian, dan sabar kepada siswa.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat,
luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon
guru melakukan hal-hal berikut.
a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *)
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b. mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang
berperilaku kurang sopan/negatif *)
c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam
menegur siswa. *)
d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa,
maupun antara guru dengan siswa. *)
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud
deskriptor

b,

perkembangan

c,

dan

keadaan

d

tidak

dilakukan,

memang

tidak

karena

menuntut

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam
penilaian terhadap indikator 4.1. ini, mohon dilakukan
salah satu dari alternatif berikut : (1) apabila keadaan
tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor
tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan
dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan
nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut
tindakan b, c, atau d, sehingga salah satu atau lebih
deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi nilai 1
untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3)
apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun
ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang
bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu
melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi
nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.
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Indikator

: 4.2 Menunjukkan kegairahan belajar.

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar.
Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada,
suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon
guru menunjukkan kesungguhan dengan :
a. Pandangan mata dan ekspresi wajah.
b. Nada suara pada bagian pelajaran penting.
c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang
dikerjakan.
d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting.
Skala
Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan
serasi.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap halhal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi
kesulitan.
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian
1

Penjelasan *) 2
Memberi

perhatian

dan

tanggapan

terhadap siswa yang membutuhkan.
2

Memberikan bantuan kepada siswa yang
membutuhkan.

3

Mendorong siswa untuk memecahkan
masalahnya sendiri.

4

Mendorong

siswa

untuk

membantu

temannya yang membutuhkan.
*) 2 Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang
mengalami kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai
maksimal (4).

Indikator

: 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya.

Penjelasan :Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam
menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap
siswa.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai
berikut.
a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa.
b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan
penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif,
pembohong).
c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki
kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat
belajar.
d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang
cepat dalam belajar.
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Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa
menumbuhkan rasa percaya diri.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat
sendiri.
b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan
alasan tentang pendapatnya.
c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin.
d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi
semangat kepada siswa yang belum berhasil.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

5. Mendemostrasikan model Quantum Teaching dalam pembelajaran mata
pelajaran PKn.
Indikator

: 5.1 Melaksanakan pembelajaran PKn melalui model
pembelajaran Quantum Teaching.
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Penjelasan : Indikator ini mengukur kemampuan guru dalam melaksanakan
pembelajaran

sesuai

dengan

langkah-langkah

model

pembelajaran Quantum Teaching.
Untuk menilai butir ini perlu diperlukan deskriptor berikut:
a. Menumbuhkan minat belajar siswa dengan meyakinkan
siswa akan manfaatnya.
b. Menciptakan pengalaman umum yang dimengerti siswa
melalui media pembelajaran.
c.

Memberikan tugas-tugas yang dapat mengaktifkan siswa

d.

Mengadakan perayaan (berupa: penguatan atau hadiah)
akan hasil yang diperoleh siswa
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 5.2 Menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran
sesuai dengan model pembelajaran Quantum Teaching.

Penjelasan

: Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru dalam
menggunakan media dalam proses pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Media pembelajaran sesuai dengan materi
b. Media yang digunakan sesuai dengan karakteristik siswa
c. Media pembelajaran dapat membangkitkan semangat
belajar siswa
d. Media yang digunakan dapat menggali pengetahuan siswa.
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SkalaPenilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 5.3 Melaksanakan pembelajaran Pkn dengan model Quantum
Teaching pada materi globalisasi

Penjelasan :

Indikator ini mengukur kemampuan guru melaksanakan

pembelajaran Pkn pada materi globalisasi melalui model
Quantum Teaching.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Menguasai materi globalisasi
b. Menyampaikan manfaat mempelajari materi globalisasi
bagi kehidupan siswa.
c. Menggali pengetahuan siswa mengenai peristiwa-peristiwa
globalisasi.
d. Memberi

kesempatan

kepada

siswa

mengemukakan

pendapat tentang materi globalisasi.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar.
Indikator

: 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran.
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Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan
balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian
sebagai berikut.
Skala Penilaian
1

Penjelasan
Tidak

melakukan

penilaian

selama

proses pembelajaran.
2

Mengajukan

pertanyaan

atau

memberikan tugas kepada siswa
3

Menilai

penguasaan

siswa

melalui

kinerja yang ditunjukkan siswa.
4

Menilai

penguasaan

siswa

melalui

isyarat yang ditunjukkan siswa.

Indikator

: 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran.

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.
Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak
sesuai dengan tujuan.
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai
dengan tujuan.
Sebagian besar soal tes akhir sesuai
dengan tujuan.
Semua soal tes akhir sesuai dengan
tujuan.

2
3
4
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7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru

Indikator

: 7.1 Keefektifan proses pembelajaran

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam
mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses
pembelajaran.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Pembelajaran lancar.
b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana.
c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian.
d. Mengarah

kepada

terbentuknya

dampak

pengiring

(misalnya ada kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja
sama, bertanggung jawab, tenggang rasa).
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Deskriptor a tampak

2

Deskriptor a dan b tampak

3

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

4

Indikator

Deskriptor a, b, c dan d tampak

: 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti.
b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat).
c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan katakata daerah atau asing).
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d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
Skala Penilaian

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

: 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa.

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan
berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia
secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan
berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau
menanyakan kembali.
Skala Penilaian
1

Penjelasan *)
Memberi tahu kesalahan siswa dalam
berbahasa tanpa memperbaiki.

2

Memperbaiki

langsung

kesalahan

berbahasa siswa.
3

Meminta siswa lain menemukan dan
memperbaiki

kesalahan

berbahasa

temannya dengan menuntun.
4

Mengarahkan

kesalahan

berbahasa

sendiri.
*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan
kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai
maksimal (4).
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Indikator

: 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran.

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara
keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya
mengajar, dan ketegasan).
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut.
a. Berbusana rapi dan sopan.
b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang
bersangkutan.
c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat).
d. Tegas dalam mengambil keputusan.
Skala Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak
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Lampiran 30

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)
Pelaksanaan Pembelajaran
SIKLUS I PERTEMUAN 1
1. NAMA GURU

: MAZAYA NURSHABRINA

2. SEKOLAH

: SD NEGERI GUMILIR 05

3. MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4. KELAS

: IV

5. TANGGAL

: 26 April 2012

6. WAKTU

: 09.00 – 10.10

7. OBSERVER

: SUTINI

PETUNJUK
1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.
2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan
pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.
3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir
pengukuran di bawah ini.
4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata
pelajaran yang sedang diajarkan.
5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.
1
1.1 Menyiapkan alat, media,
dan sumber belajar.

2

3
√

4
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1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

√

Rata-rata butir 1 = G

2,5

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

√

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang

√

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,
dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)

√

pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Dalam sistematika pembelajaran Quantum
Teaching
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Secara individual, kelompok, atau klasikal
2.6 Mengelola waktu pembelajaran

√

secara efisien
Rata-rata butir 2 = H
3. Mengelola interaksi kelas
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan

√

yang berkaitan dengan isi pembelajaran
3.2 Menangani pertanyaan dan
respon siswa

√

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,

√

isyarat dan gerakan badan
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan

√

siswa
3.5 Memantapkan penguasaan materi

√

2,83
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pembelajaran
Rata-rata butir 3 = I

2,6

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu
mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar.
4.1 Menunjukkan sikap ramah,

√

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

√

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar
4.3 Mengembangkan hubungan antar-

√

pribadi yang sehat dan serasi
4.4 Membantu siswa menyadari

√

kelebihan dan kekurangannya
√

4.5 Membantu siswa menumbuhkan
kepercayaan diri

Rata-rata butir 4 = J
5. Mendemonstrasikan model Quantum Teaching dalam
mata pelajaran Pkn

2,8

pembelajaran

5.1 Melaksanakan pembelajaran PKn melalui

√

model pembelajaran Quantum Teaching.
5.2 Menggunakan media pembelajaran dalam

√

pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran
Quantum Teaching.
5.3 Melaksanakan pembelajaran Pkn dengan

√

Model Quantum Teaching pada materi
globalisasi
Rata-rata butir 5 = K
6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar
6.1 Melaksanakan penilaian selama
proses pembelajaran
6.2 Melaksanakan penilaian pada
akhir pembelajaran

√

√

3
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Rata-rata butir 6 = L

2,5

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru
7.1 Keefektifan proses pembelajaran

√

7.2 Penggunaan b√ahasa Indonesia tepat

√

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa

√

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

√

Rata-rata butir 7 = M

Nilai APKG PP= P
P=

= 2,82

APKG 2 =

100%
=

100%

= 71,3

Observer

SUTINI
NIP.195211171974012006

3,5
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ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)
Pelaksanaan Pembelajaran
SIKLUS I PERTEMUAN 2
1. NAMA GURU

: MAZAYA NURSHABRINA

2. SEKOLAH

: SD NEGERI GUMILIR 05

3. MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4. KELAS

: IV

5. TANGGAL

: 4 Mei 2012

6. WAKTU

: 09.00 – 10.10

7. OBSERVER

: SUTINI

PETUNJUK
1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.
2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan
pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.
3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir
pengukuran di bawah ini.
4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata
pelajaran yang sedang diajarkan.
5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.
1

2

1.1 Menyiapkan alat, media,

√

dan sumber belajar.
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

3

√

4
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Rata-rata butir 1 = G

2,5

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

√

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang

√

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,
dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)

√

pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Dalam sistematika pembelajaran Quantum
Teaching
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Secara individual, kelompok, atau klasikal
2.6 Mengelola waktu pembelajaran
secara efisien

√

Rata-rata butir 2 = H

3

3. Mengelola interaksi kelas
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan

√

yang berkaitan dengan isi pembelajaran
3.2 Menangani pertanyaan dan
respon siswa
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,

√

√

isyarat dan gerakan badan
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan

√

siswa
3.5 Memantapkan penguasaan materi

√

pembelajaran
Rata-rata butir 3 = I

3
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu
mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar.
4.1 Menunjukkan sikap ramah,

√

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

√

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar
4.3 Mengembangkan hubungan antar-

√

pribadi yang sehat dan serasi
4.4 Membantu siswa menyadari

√

kelebihan dan kekurangannya
4.5 Membantu siswa menumbuhkan

√

kepercayaan diri
Rata-rata butir 4 = J
5. Mendemonstrasikan model Quantum Teaching dalam
mata pelajaran Pkn

2,8

pembelajaran

5.1 Melaksanakan pembelajaran PKn melalui
model pembelajaran Quantum Teaching.

√

5.2 Menggunakan media pembelajaran

√

dalam pembelajaran sesuai dengan model
pembelajaran Quantum Teaching.
5.3 Melaksanakan pembelajaran Pkn dengan

√

Model Quantum Teaching pada materi
globalisasi

Rata-rata butir 5 = K

3,3

6. Melaksanakan evaluasi proses dan
hasil belajar
6.1 Melaksanakan penilaian selama

√

proses pembelajaran
6.2 Melaksanakan penilaian pada

√

akhir pembelajaran
Rata-rata butir 6 = L

2,5
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7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru
7.1 Keefektifan proses pembelajaran

√

7.2 Penggunaan b√ahasa Indonesia tepat

√

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa

√

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

√

Rata-rata butir 7 = M

3,5

Nilai APKG RPP = R
= 2,94

R=

100%

APKG 1 =
=

100%

Observer

= 75

SUTINI
NIP.195211171974012006
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ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)
Pelaksanaan Pembelajaran
SIKLUS II PERTEMUAN 1
1. NAMA GURU

: MAZAYA NURSHABRINA

2. SEKOLAH

: SD NEGERI GUMILIR 05

3. MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4. KELAS

: IV

5. TANGGAL

: 26 April 2012

6. WAKTU

: 09.00 – 10.10

7. OBSERVER

: SUTINI

PETUNJUK
1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.
2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan
pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.
3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir
pengukuran di bawah ini.
4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata
pelajaran yang sedang diajarkan.
5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.
1
1.1 Menyiapkan alat, media,
dan sumber belajar.

2

3
√

4
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1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

√

Rata-rata butir 1 = G

3

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

√

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang

√

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,
dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)

√

pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Dalam sistematika pembelajaran Quantum
Teaching
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Secara individual, kelompok, atau klasikal
2.6 Mengelola waktu pembelajaran

√

secara efisien
Rata-rata butir 2 = H

3,5

3. Mengelola interaksi kelas
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan

√

yang berkaitan dengan isi pembelajaran
3.2 Menangani pertanyaan dan
respon siswa
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,

√

√

isyarat dan gerakan badan
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan

√

siswa
3.5 Memantapkan penguasaan materi

√
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pembelajaran
Rata-rata butir 3 = I

3,2

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu
mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar.
4.1 Menunjukkan sikap ramah,

√

hangat, luwes, terbuka, penuh
pengertian, dan sabar kepada siswa
4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar

√

4.3 Mengembangkan hubungan antar-

√

pribadi yang sehat dan serasi
4.4 Membantu siswa menyadari

√

kelebihan dan kekurangannya
4.5 Membantu siswa menumbuhkan

√

kepercayaan diri
Rata-rata butir 4 = J
5. Mendemonstrasikan model Quantum Teaching dalam
mata pelajaran Pkn

3

pembelajaran

5.1 Melaksanakan pembelajaran PKn melalui

√

model pembelajaran Quantum Teaching.
5.2 Menggunakan media pembelajaran

√

dalam pembelajaran sesuai dengan
model pembelajaran Quantum Teaching.
5.3

Melaksanakan pembelajaran Pkn dengan

√

Model Quantum Teaching pada materi
globalisasi
Rata-rata butir 5 = K
6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar
6.1 Melaksanakan penilaian selama
proses pembelajaran
6.2 Melaksanakan penilaian pada
akhir pembelajaran

√

√

3,6
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Rata-rata butir 6 = L

3

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru
√

7.1 Keefektifan proses pembelajaran

√

7.2 Penggunaan b√ahasa Indonesia tepat
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa

√

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

√

Rata-rata butir 7 = M

Nilai APKG PP= P
P=

= 3,25

100%

APKG 2 =
=

100%

= 82,40

Observer

SUTINI
NIP.195211171974012006

3,5
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ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)
Pelaksanaan Pembelajaran
SIKLUS II PERTEMUAN 2
1. NAMA GURU

: MAZAYA NURSHABRINA

2. SEKOLAH

: SD NEGERI GUMILIR 05

3. MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4. KELAS

: IV

5. TANGGAL

: 4 Mei 2012

6. WAKTU

: 09.00 – 10.10

7. OBSERVER

: SUTINI

PETUNJUK
1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.
2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan
pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa.
3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir
pengukuran di bawah ini.
4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam
pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata
pelajaran yang sedang diajarkan.
5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut.

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.
1

2

3

1.1 Menyiapkan alat, media,

√

dan sumber belajar.
1.2 Melaksanakan tugas harian kelas

4

√
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Rata-rata butir 1 = G

3,5

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran

√

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang

√

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,
dan lingkungan
2.3 Menggunakan alat bantu (media)

√

pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Dalam sistematika pembelajaran Quantum
Teaching
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran

√

Secara individual, kelompok, atau klasikal
2.6 Mengelola waktu pembelajaran
secara efisien

√

Rata-rata butir 2 = H

3,5

3. Mengelola interaksi kelas
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan

√

yang berkaitan dengan isi pembelajaran
3.2 Menangani pertanyaan dan

√

respon siswa
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,

√

isyarat dan gerakan badan
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan

√

siswa
3.5 Memantapkan penguasaan materi
pembelajaran

√
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Rata-rata butir 3 = I

3,4

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu
mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar.
4.1 Menunjukkan sikap ramah,

√

hangat, luwes, terbuka, penuh
pengertian, dan sabar kepada siswa
4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar

√

4.3 Mengembangkan hubungan antar-

√

pribadi yang sehat dan serasi
4.4 Membantu siswa menyadari

√

kelebihan dan kekurangannya
4.5 Membantu siswa menumbuhkan

√

kepercayaan diri
Rata-rata butir 4 = J
5. Mendemonstrasikan model Quantum Teaching dalam
mata pelajaran Pkn

pembelajaran

5.1 Melaksanakan pembelajaran PKn melalui
model pembelajaran Quantum Teaching.
5.2 Menggunakan media pembelajaran

3,2

√
√

dalam pembelajaran sesuai dengan model
pembelajaran Quantum Teaching.
5.3 Melaksanakan pembelajaran Pkn dengan

√

Model Quantum Teaching pada materi
globalisasi
Rata-rata butir 5 = K

3,6

6. Melaksanakan evaluasi proses dan
hasil belajar
6.1 Melaksanakan penilaian selama

√

proses pembelajaran
6.2 Melaksanakan penilaian pada

√

akhir pembelajaran
3,5
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Rata-rata butir 6 = L
7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru
√

7.1 Keefektifan proses pembelajaran

√

7.2 Penggunaan b√ahasa Indonesia tepat
7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa

√

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran

√

Rata-rata butir 7 = M

Nilai APKG RPP = R
= 3,45

R=

100%

APKG 1 =
=

100%

= 86,11

Observer

SUTINI
NIP.195211171974012006

\

3,5
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REKAPITULASI PERFORMANSI GURU
SIKLUS I

NO

ASPEK
PENILAIAN

NILAI
P1

P2

RATARATA

BOBOT

NILAI
AKHIR

1.

Kemampuan
guru dalam
menyusun
RPP

78,1

81,2

79,65

1

79,65

2.

Kemampuan
guru dalam
pelaksanaan
pembelajaran

71,3

75

73,15

2

146,3

3

225,95

Jumlah

75,31

Performansi Guru

B

Kriteria

Cilacap, 11 Mei 2012
Observer

SUTINI
NIP.195211171974012006
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REKAPITULASI PERFORMANSI GURU
SIKLUS II

NO

ASPEK
PENILAIAN

NILAI
P1

P2

RATARATA

BOBOT

NILAI
AKHIR

1.

Kemampuan
guru dalam
menyusun
RPP

87,5

89,06

88,28

1

88,28

2.

Kemampuan
guru dalam
pelaksanaan
pembelajaran

82,40

86,11

84,25

2

168,51

3

256,79

Jumlah

85,59

Performansi Guru

A

Kriteria
\

Cilacap, 11 Juni 2012
Observer

SUTINI
NIP.195211171974012006
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